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OOrrooss  SSáánnddoorr

NNEEGGYYVVEENNNNEEGGYYEEDDIIKK  AALLKKAALLOOMMMMAALL
TTAALLÁÁLLKKOOZZTTAAKK  CCSSOONNGGRRÁÁDD  MMEEGGYYEE
KKÖÖNNYYVVTTÁÁRROOSSAAII



A megyei könyvtárosnapok 

története

✒✒ A Csongrád megyei könyvtáros-

találkozók története több mint negyven

évre tekint vissza. Elsõ alkalommal

1972-ben került megrendezésre Csong-

rádon, a Csongrádi Napok keretében. 

A következõ években, összesen hét al-

kalommal, szintén Csongrád adott ott-

hont a szakmai találkozóknak.1

Az 1979. augusztus 17-ei, ásotthalmi

találkozó mérföldkõnek számít a Ma-

gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)

Csongrád Megyei Szervezetének az éle-

tében, ugyanis ez volt az elsõ olyan me-

gyei találkozó, amelynek szervezésébe

bekapcsolódott a társadalmi szervezet.

A megjelent hetvenöt résztvevõ többsé-

ge a tanácsi hálózatból került ki, de ott

voltak a JATE (József Attila Tudomány-

egyetem), a SZOTE (Szegedi Orvos-

tudományi Egyetem), a szakszervezeti

hálózat és a Tanárképzõ Fõiskola

könyvtárosai is.

Az MKE Csongrád Megyei Szerveze-

tének jogutódja a Csongrád Megyei

Könyvtárosok Egyesülete, amely 1991-

tõl cégbíróság által bejegyzett önálló jo-

gi személy. Természetesen azóta is na-

gyon fontosak az egyesület életében

ezek a találkozók. Minden évben más-

más könyvtárat kér fel az egyesület és a

Somogyi-könyvtár a találkozó megszer-

vezésére. A helyszínek kiválasztásánál

mindig figyelembe veszik, ha valahol

könyvtárátalakítás, -bõvítés volt, vagy új

könyvtári szolgáltatás bevezetésére ke-

rült sor. A helyiek bemutatkozására, a

helyi értékek megismerésére is lehetõ-

ség van ezeken az alkalmakon. Emellett

aktuális könyvtár-politikai kérdések

megválaszolására kérnek fel elõadókat.

Nem utolsósorban a könyvtárosi együtt-

lét is sokat számít, hiszen ilyenkor 

tudnak a kollégák kötetlenebbül beszél-

getni, eszmét cserélni egymással. 

A könyvtárostalálkozók lényege, hogy

mindig a megye más településén való-

sulnak meg abból a célból, hogy a me-

gye könyvtáros társadalma megismerje

az egyes települések életét, helyi kultu-

rális, turisztikai értékeit is a szakmai

elõadások mellett. Az érdeklõdés a

könyvtáros társadalom részérõl minden

évben igen élénk, hiszen mindenkinek

fontos a tapasztalatszerzés, egymás kö-

zegének megismerése.

A résztvevõk száma az elmúlt évek-

ben mindig meghaladta a száz fõt.

Egy ilyen hosszú rendezvénysorozat-

nál nagyon fontos, hogy a hagyomá-

nyok tiszteletben tartása mellett folya-

matosan meg kell újulni és minden 

alkalommal valami újat, mást kitalálni.

A rendezvény kerete immár több évti-

zede hasonló. Ez részben köszönhetõ

annak, hogy az elõdök is igyekeztek a

legmegfelelõbb formát kialakítani, vala-

mint annak is, hogy a rendezvény céljai

a kezdetektõl sokfélék.
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/sandorfalvan-jartunk/ blogbejegyzés bõvített

és szerkesztett változata.



A találkozó fõ céljai

A könyvtárosnap fõ szervezõi immáron

lassan négy évtizede a Csongrád Me-

gyei Könyvtárosok Egyesülete, a Somo-

gyi Károly Városi és Megyei Könyvtár,

valamint az adott település könyvtáro-

sai, kulturális szakemberei.

Mint minden találkozót szervezõnek,

nekünk sem titkolt célunk, hogy szeret-

nénk lehetõséget biztosítani a kötetlen

eszmecserére, teret és helyet adni az

egyre ritkuló személyes találkozások-

nak. Fontos, hogy a kollégák tanulhas-

sanak egymástól, és nyugodtan beszél-

gethessenek bármilyen témáról.

Természetesen célunk, hogy segítsé-

günkkel megismerhessék a résztvevõk

a megye többi települését, a települé-

sek kulturális életét, valamint az adott

település könyvtárát. Sokan követjük

egymás munkásságát a virtuális világ-

ban. Látjuk a programokról készült be-

számolókat, képeket. Fotókon megis-

merhetjük, milyen is az adott könyvtár.

De igazából a személyes megtekintés

során derül ki, hogy mennyire is zöld a

szomszéd fûje.

Már ez a bemutatkozás is mindig

más és más, hiszen teret és lehetõséget

ad a helyi szervezõnek, hogy egyedi

módon ismertesse tevékenységét, mû-

ködését. Mindenki igyekszik megmutat-

ni önmagát, értékeit, sajátosságait, lehe-

tõleg minél színesebben és másképp,

mint az elõzõ években. Szinte minden

évben van valami kis apró újdonság,

ami még sikeresebbé teheti a rendez-

vényt. Az elmúlt években volt már rek-

lámfilm, fotókiállítás, kézmûves termé-

kek bemutatója.

Szervezõként is mindig törekszünk

újabb és újabb kezdeményezések beve-

zetésére. Évek óta totózhatnak velünk a

jelenlévõk, több alkalommal írói pályá-

zatot hirdettünk, idén pedig bemutat-

kozhattak az „alkotó könyvtárosok”,

egy rögtönzött kiállítás erejéig.

KLL • 2016/07

NAPLÓ 23



Valójában azért ez a találkozó egy

szakmai nap, ahol nem kerülhet háttér-

be a képzés, ismeretterjesztés sem. Ez a

programpont teszi ki a könyvtárosnap

jelentõs részét, valamint ez ad legna-

gyobb teret a változatosságnak. Minden

évben igyekszünk aktuális könyvtár-

szakmai kérdésekre fókuszálni. A téma-

választást általában nem befolyásolja a

helyszín, de bizonyos esetekben azért

szoros összefüggés is lehet. A tematika

szabja meg az elõadók személyét, szá-

mát, az elõadások formáját. Az anyagi

korlátok miatt évrõl évre egyre nehe-

zebb a feladatunk, de mindig sikerül

színvonalas és hasznos elõadásokkal

segíteni a megye könyvtárosait.

Felsorolni is nagyon nehéz lenne – sze-

rencsére rendelkezésünkre állnak kró-

nikák, beszámolók, meghívók –, hogy

milyen széles spektrumú az elõadások

sora. A szorosan vett könyvtárügytõl az

irodalomtörténetig, az olvasáskutatáso-

kig, az olvasáspszichológián át az uniós

fejlesztésekig szinte mindenrõl hallhat-

tak már az éppen ott jelenlévõk. Min-

den esetben igyekszünk a legaktuáli-

sabb témákról szólni, oly módon, hogy

az minden jelenlévõnek hasznos le-

gyen. Ez nagyon nehéz feladat, hiszen a

könyvtárosnap célja, hogy a könyvtá-

rosok és érdeklõdõk minél több hely-

rõl, minél több típusú könyvtárból ér-

kezzenek. Az állandó résztvevõk között

mindig szép számmal képviseltetik ma-

gukat a nyugdíjas könyvtárosok, de az

elmúlt években – a kezdetek óta jelen-

lévõ – egyetemi könyvtári dolgozók is

mindig több autóval érkeznek, valamint

egyre nagyobb számban képviseltetik

magukat a szolgáltatóhelyeken dolgozó

munkatársak is. De természetesen leg-

többen a közkönyvtárosok vannak je-

len. Ezen nehézségek ellenére ez idáig

a visszajelzések alapján mindig sikerült

minõségi elõadásokat biztosítani.

Az idei nap témája a könyvtári minõ-

ségügy volt.

Már az 1979-es könyvtárosnapon is

fontosnak tartották a szervezõk, és az-

óta is cél – közkedvelt és népszerû ki-

fejezéssel élve –, hogy csapatépítésnek

is szánjuk a szakmai nap délutánját. En-

nek érdekében a délutáni, úgynevezett

szabadidõs program hasznos kitöltését

is minden esetben alaposan megszerve-

zik a helyi könyvtárosok, közmûvelõdé-

si szakemberek.

Ez ismét egy olyan pontja a szerve-

zésnek, ahol nagy szabadságot élvez-

nek az adott település szervezõi. Nagy

szabadság, azonban nagy kihívás is, hi-

szen a négy évtized alatt volt már vetél-

kedõ, kvízjáték, élõzenés mûsor,

lovaskocsikázás, fürdõlátogatás, madár-

les és még számtalan ötletes program.

Nehéz újat kitalálni, de mint tudjuk, a

könyvtárosok kreatívak, és eddig min-

den évben sikerült színesíteniük és újí-

taniuk a kollégáknak.

Könyvtárosnap Sándorfalván

Az elmúlt közel negyven év alatt a me-

gye számtalan településén megfordul-

tunk már. Bármilyen hihetetlen, de ez

alatt a fél emberöltõ alatt Sándorfalván

még nem találkoztak a megye könyvtá-

rosai. A helyszín, neve ellenére, a me-

gye kis híján legfiatalabb városa. Sze-
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ged vonzáskörzetében, a nagyváros 

árnyékában megbújva éli szorgos min-

dennapjait a nyolcezer-kétszáz lakos.

Azonban, mint a polgármester asszony-

tól hallhattuk köszöntõjében, egy na-

gyon dinamikusan fejlõdõ, élénk kultu-

rális életet élõ településrõl van szó.

Nem szabad szó nélkül elmenni

amellett sem, hogy Gajdosné Pataki

Zsuzsanna korábban a település kultu-

rális életét irányította, hiszen huszonöt

évig õ volt a vezetõje a Sándorfalvi Kul-

turális Központnak. A sok fotóval gaz-

dagon tarkított bemutatkozás során lát-

hatta minden résztvevõ, hogy valóban

egy fejlõdõ kisvárosban járunk. A szak-

mai nap zárásaként – mint minden év-

ben – a résztvevõknek lehetõségük volt

megtekinteni a felvillantott képek ere-

detijét is, bejárni a városka épített kultu-

rális örökségét.

A köszöntõk, bemutatkozó elõadá-

sok során idén is egyre jobban közelí-

tettünk a könyvtárhoz. A polgármester

után utódja, Feketéné Bárkányi Ilona

mutatta be néhány szóban az elõdje ál-

tal megkezdett munkát és annak folyta-

tását. Elõadásának pikantériáját az adta,

hogy néhány évvel ezelõtt még

Szatymazon látta vendégül2 a megye

könyvtárosait.
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/szatymazon-barackoztunk-38-konyvtarosnap/

Gajdosné Pataki Zsuzsanna



A rövid köszöntõ után Csányi Edit, a

könyvtár munkatársa vette át a szót és

mutatta be munkájukat és a Petõfi Em-

lékkönyvtárat. Mindig nagyon nehéz

néhány percben bemutatni a több évi

teljesítményt egy olyan közegben, ahol

valami hasonló feladatot lát el szinte

mindenki. A rövid bemutatóból is kide-

rült, hogy a hagyományos könyvtári

munka mellett milyen sokszínû a sán-

dorfalvi kollégák élete, hogy milyen

fontos szerepet töltenek be a város kul-

turális életében.

A nap felépítése hagyományos volt.

Elsõként megtekinthettük személyesen

is a könyvtárat, beszélgethettünk a

helyszínen. Az elõadásokra már a nem-

régiben, elsõsorban közmûvelõdési cé-

lokra épült Széchenyi Ifjúsági Központ-

ban került sor. A nap témája – nem túl

meglepõ módon – a könyvtári minõség-

ügy volt. Igyekeztünk a témát több ol-

dalról körbejárni és mind elméleti,

mind gyakorlati tanácsokat adni az ösz-

szegyûlt több mint száz megyebeli

könyvtárosnak.

Elsõ elõadónk Ficzkó Zsuzsanna

stratégiai menedzsment tanácsadó volt.

Õ már több könyvtár minõségügyi lépé-

seinél volt és van jelen, többek között a

Somogyi-könyvtár külsõ szakértõje is õ.

Kimerítõ elõadásával általánosságban

próbált elméleti alaptudást nyújtani a

minõségbiztosítás mibenlétérõl, vala-

mint helyérõl a könyvtárakban, a

könyvtári világban. Az általa megfogal-

mazott tételek nagy része ismerõsnek

tûnhetett a hallgatóságnak, azonban

mindig nagyon jó, ha összefoglalva tisz-

tázódnak a fogalmak. Mivel a résztve-

võk széles körbõl érkeztek – a legki-

sebb szolgáltatóhelyek könyvtárosai
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éppúgy ott voltak, mint az egyetemi

könyvtár munkatársai –, nagy szükség

volt erre az összefoglaló és napindító

elõadásra. A visszajelzések alapján azt

mondhatjuk, hogy sokak számára iga-

zán hasznos volt ez az összefoglaló té-

maindító elõadás, amelynek során az

alapfogalmakkal, valamint a TQM cél-

jaival és fõbb lépéseivel ismerkedhettek

meg a hallgatók.

Ahogy a nap korábbi részében, úgy

itt is egyre szûkítettünk a körön. A fel-

vezetõ elõadás után immár hallhattuk,

láthattuk, hogyan zajlik a minõségbizto-

sítás folyamata a gyakorlatban. A rövid

kávészünet után Keveházi Katalin, a

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

Klebelsberg Könyvtár vezetõje ismertet-

te, miként zajlott és zajlik náluk a minõ-

ségbiztosítás folyamata. Persze tudjuk, a

minõségbiztosítás sohasem zárul le egy

könyvtárban (sem), mégis itt már egy

évek óta zajló folyamatba tekinthettünk

be s fõigazgató prezije segítségével.

A következõ elõadással egy kicsit ha-

za is beszéltünk. A Somogyi-könyvtár a

folyamat kellõs közepén van. Hosszú

évek tapasztalata és elõkészítése után

2015-ben megtettük az elsõ lépéseket a

minõsített könyvtári cím felé. A rögös

úton megtett lépéseinkrõl, tapasztalata-

inkról, a még ránk váró hatalmas mun-

káról igazgatóhelyettesünk, Sikaláné

Sánta Ildikó számolt be. Ahogy Keve-

házi Katalin elõadásából, Ildikóéból is

érezhetõ volt, hogy bár hatalmas mun-

ka kialakítani és elindítani a folyamatot,

a szervezet szempontjából igenis meg-

éri a minõségtudatos szemlélet, a rend-

szerben gondolkodás.

Mint már említettem, a találkozóra

szerencsére sokan érkeztek kis könyv-

tárakból. Számukra sokkal több infor-

mációt nyújthat egy kisebb könyvtár ta-

pasztalata. Ezek sorában elõször egy

nagyobb városi könyvtár mutatta be,

hogy náluk miképpen zajlik a folyamat.

Szûcs Ildikó, a Szentes Városi Könyv-

tár (Nonprofit Közhasznú Kft.) igazgató-

ja számolt be az általuk megtett lépé-

sekrõl, terveikrõl, eredményeikrõl.

Az összes elõadó kiemelte, de Ildikó

külön hangsúlyozta is, hogy csak úgy

lehet elérni valós eredményt, ha a dol-

gozók összessége magáénak érzi a fel-

adatot, minõségtudatosan tud gondol-

kozni. Csak együtt lehet sikereket elér-

ni. Ezt bizonyítja az is, hogy a szakmai

napra szinte a teljes kollektíva eljött.

A szervezõk a kezdetek óta töreked-

tek arra, hogy helyet és szót kapjanak a

legkisebb könyvtárakból érkezõk is.

Nem volt ez másként idén sem. A jelen-

lévõk zöme egy-két fõs könyvtárakban

dolgozik, nekik a legtöbbet a hasonló

könyvtárak képviselõi adhatnak. Így a

nap szakmai részének zárásaként

Kocsisné Benkõ Beáta, a balástyai

könyvtár vezetõje tartott elõadást az õ

minõségügyi lépéseikrõl. Bea nagyon

nehéz helyzetben volt, hiszen az egész

napi meleg elfárasztotta a hallgatókat,

valamint mindenki várta már az ebédet

is. Sikerült lekötnie a fáradt hallgatósá-

got, és sok humorral fûszerezve mond-

ta el eredményeiket és kételyeit. Az

elõadók közül egyetlenként több ké-

telyt is megfogalmazott, de mint õ is rá-

mutatott, ezek a folyamatok egy kis

könyvtárban kevésbé eredményesek,
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míg a bemutatott nagyobb szervezetek-

ben valóban nagyon hasznosak. Az ap-

ró negatív hang ellenére érezhetõ és

hallható volt, hogy Balástyán is lelke-

sen és hasznosan dolgoznak a könyv-

táros kollégák, minden esetben töre-

kedve a minõségi munkára, minõségi

szolgáltatásokra. Valamint – bár Bea

nagyon szerény volt – irigylésre méltó

eredményeik vannak elsõsorban az

egyedi és sajátos szolgáltatások terén.

Ezzel az elõadással lezárult nap szak-

mai része. Hátra volt még az egyáltalán

nem fekete leves, s a közösen, jó han-

gulatban elfogyasztott ebéd után a sza-

badidõs programok, amelyek során le-

hetõségünk volt megtekinteni a városka

szépségeit, látványosságait.

A fürdõzésre csábító meleg ellenére

a kollégák nagy része maradt a város-

ban, és értõ vezetéssel megtekintette a

Pallavicini-kastélyt, valamint a Budai

Sándor Emlékházat.

Mindkét intézmény méltó arra, hogy

vendégeket fogadjon. Hasznos és érde-

kes kirándulási célpont lehet bárki szá-

mára! Csak biztatni tudok mindenkit,

hogy látogasson el Sándorfalvára.

Mi nagyon jól éreztünk magunkat, és

ismét egy sikeres, eredményes szakmai

napot tölthettünk el kollégáink és bará-

taink között.

A negyvennegyedik Csongrád Me-

gyei Könyvtárosnap sikere azt bizonyít-

ja, hogy továbbra is szükség van erre a

rendezvényre, hiszen ismét lehetõségük

volt az odalátogatóknak eszmét cserélni

szakmáról, munkáról, a világról. Várjuk

a folytatást, a jubileumi, negyvenötödik

megyei könyvtárostalálkozót. ■
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