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Ezerarcú könyvtár
Beszélgetés Békés Megyei Könyvtár vezetőjével, 

Rakonczás Szilviával

A Békés Megyei Könyvtár vezetője 
Rakonczás Szilvia. Az évek alatt sokat 
változott az intézet küldetése: kibővült, 
megújult, miközben a könyvtár terüle-
te csökkent. A  partnerszervezet által 
fogadott négy kulturális közfoglalkoz-
tatott sokféle tevékenységben próbál-
hatja ki magát.

Fekete Katalin: Mikor értesült elő-
ször a programról?

Rakonczás Szilvia: A  Nemzeti 
Művelődési Intézet munkatársaitól 
közvetlenül hallottam először a kul-
turális közfoglalkoztatási programról. 
Rögtön az első lehetőséget megragad-
tuk és azonnal kértem munkatársakat. 
Nagyon kellett a segítség, hiszen ke-
vés munkatárs küzdött a sok-sok fel-
adattal. Azóta már a harmadik prog-
ramnál tartunk és mindig nagyon 
kedvező tapasztalattal gazdagodtam. 
Önálló feladatellátásra képes, kreatív 
munkatársakat biztosított számunkra 
a Művelődési Intézet, igaz, szerencsé-
re volt is alkalmunk jelezni, kivel sze-
retnénk dolgozni.

F. K.: Bemutatná a csapatát?
R. Sz.: Pillanatnyilag 32 munka-

társam van, ehhez jön még átlagosan 
13 közfoglalkoztatott, négy kulturális 
közösségi munkás, de meg kell emlí-
teni azt a tíz diákot is, akik júliusban 
és augusztusban dolgoznak nálunk, 
illetve folyamatosan feladatot tu-
dunk adni két, három, esetleg négy 
középiskolásnak is, akik az iskolai 

közösségi szolgálatukat töltik nálunk. 
Az állandó munkatársaknak termé-
szetesen nagy segítség, hogy jönnek 
újak. Általában viszont nehézség, 
hogy sokan rövid időt töltenek az 
intézményben, a betanításuk viszont 
igénybe vesz néhány hetet, meg kell 
ismerni őket. Éppen ezért örültünk 
a Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ram mostani hosszabb, egyéves pe-
riódusának. Ennyi idő alatt ki lehet 
bontakozni, meg lehet szokni az in-
tézmény légkörét, meg lehet tanulni 
az aktuális feladatokat. Mindig van 
olyan munka, amire be lehet taníta-
ni valakit. Mielőtt az első kulturális 
közfoglalkoztatott megérkezett hoz-
zánk, még nem volt kialakult képem 
arról, miképpen folyik majd az itteni 
munkavégzésük. Azóta már sokkal 
okosabbak vagyunk. A könyvtár kul-
turális intézmény és közgyűjtemény 
is, és nekünk is feladatunk, hogy 
rendezvényeket tartsunk. A program 
nyújtotta segítség révén egyrészt a 
kulturális szolgáltatásokra hívjuk fel 
a fi gyelmet, hogy minél több embert 
újra és újra hívni tudjunk a könyv-
tárba és rászoktassuk a könyvtár-
használatra. A  munka másik nagy 
részét a helyismereti, helytörténeti 
adatbázisok feltöltése jelenti. A  köz-
foglalkoztatottak előveszik a könyv-
tárosok által fontosnak tartott régi 
újságokat, könyveket, és szkennelik 
őket, felismertetik a karaktereket, 

képeket szerkesztenek. Minderre az 
elektronikus könyvtárunkban, illetve 
a BékésWiki online helyismereti en-
ciklopédia miatt is szükség van. De 
más aktuális tevékenységben is köz-
reműködhetnek a közfoglalkoztatot-
tak. Nyáron például a Békéscsabai 
Jókai Színház előtt, a  főutcán műkö-
dik egyfajta kihelyezett könyvtárként 
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a „Lapozgató” című sátor, ahova be 
lehet ülni megpihenni, olvasni, né-
zelődni.

F. K.: Megtudhatunk néhány dol-
got a könyvtárról?

R. Sz.: A  második világháború 
után, 1945-ben Féja Géza kezdett 
könyvtárszervező munkába a gazdát-
lanná vált könyvgyűjteményeket fel-
használva. Az intézményt 1952-ben 
alapították, a mostani épületet 30 esz-
tendeje adták át – ennek az évfordu-
lóját ünnepeljük a napokban. Az első 
igazgató Lipták Pál festőművész, nép-
rajzi gyűjtő, Kossuth-díjas könyvtáros 
volt. Nagy részben neki köszönhető, 
hogy Békés megyében alapították az 
első megyei könyvtárat, amely azóta 
nagyon sokat változott. Kíváncsi len-
nék, mit szólna hozzá, hogy az általa 
oly szeretett épület funkciója mennyit 
változott az elmúlt évek, évtizedek 
alatt. Én személyesen nem ismer-
tem, de akik dolgoztak vele, azok a 
mai napig emlegetik, hogy „Pali bá-
csi” idejében ez így volt vagy úgy volt. 
Az alapján, amit olvasok róla, kide-
rül, hogy elég határozott ember volt, 
és ahhoz, hogy egy ilyen jól működő 
könyvtárat hozott létre, kellett az ő 
karakán személyisége. Ugyanígy mély 
nyomot hagyott Ambrus Zoltán is, 
aki 1985-től 2008-ig vezette az intéz-
ményt, majd következett Hajnal Lajos 
és Hrabovszki Mihály. Az intézmény 
2013 óta újra városi fenntartásban 
működik.

F. K.: Ha könyvtárról van szó, egy 
átlagos ember újságolvasásra, könyv-
kölcsönzésre, zenehallgatásra gondol. 
Pedig ennél sokkal több a feladat.

R. Sz.: Sok olyan munka folyik 
a háttérben, amit a legtöbben nem 
látnak. Folyamatosan fejleszteni kell, 
fel kell tárni, meg kell őrizni, esetleg 
rendelkezésre kell bocsátani a gyűjte-
ményünket, bővíteni kell a könyvtár 
állományát, de számon is kell tarta-
ni a gyűjteményt, biztosítani kell az 
elektronikus könyvtári dokumentu-
mok elérhetőségét, kulturális, közös-
ségi, közművelődési rendezvényeket 
kell szervezni, közhasznú informá-
ciókat kell nyújtani, de folyamatosan 

karban is kell tartani a szabadpolcos 
rendszert, koordinálni kell a telepü-
lési könyvtárak fejlesztését. A megyei 
könyvtárhoz 43 kistelepülés tartozik, 
itt a könyvtár kötelessége könyvet 
venni, folyóiratot előfi zetni, informa-
tikai képzést tartani az olvasóknak, 
illetve a lakosságnak. De itt is fontos 
állományellenőrzést végezni vagy ép-
pen válogatni.

F. K.: Volt olyan munkatársuk, aki 
bevált, esetleg fel is vették?

R. Sz.: Az egyik fi atalember, Le-
vente, aki korábban kulturális közfog-
lalkoztatottként dolgozott a könyv-
tárban, most már közalkalmazott és 
nagy hasznát vesszük az informatikai 
munkájának. A mostani fi atalok is na-
gyon jól beváltak. Mindenkinek leg-
alább középfokú végzettsége van, de 
többen egyetemet is végeztek. A  28 
éves Andrea például korábban felső-
fokú végzettséggel boltban dolgozott. 
A  Nemzeti Művelődési Intézetnél 
koordinátor, nálunk digitalizál, kiál-
lításokat szervez, de ha arról van szó, 
programokon hoszteszként dolgozik. 
Fanni 19 éves, érettségi után jött hoz-
zánk. Nagyon jól ki tudjuk használni 
a kézügyességét. Nagyon kreatív, az 
ünnepi könyvhétre például tudásvá-
rat épített, helyes, textilfi gurákat ké-
szít a gyerekkönyvtárba, a  kicsiknek 
rajzol egy tájékoztató füzetet a könyv-
tárhasználatról, de segít a kölcsönzés-
ben is. Máté a maga 20 évével bűvöli 
a számítógépet, nagyon sokat segít a 
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digitalizálásban, de ha programokról 
van szó, akkor is bármilyen segítő 
munkával megbízható. Rita felsőfokú 
végzettséggel bír, 24 éves. Segíti a te-
lepülési könyvtárakat és állománygya-
rapító feldolgozó munkát végez. Új 
kezdeményezésekkel is előállnak. Ki-
találták például az irodalmi megfejtőt: 
színészek vezetésével középiskolások-
nak általános műveltségi, művészeti 
délutánt tartanak havonta egyszer.

F. K.: Volt olyan, akivel nem boldo-
gultak?

R. Sz.: A  kulturális közfoglalkoz-
tatottak közül nem. Velük mindig 
jobban tudunk együttdolgozni, mint 
azokkal a közmunkásokkal, akik há-
rom hónapot töltenek nálunk, és iga-
zából időnk sincs megismerni őket. 
De a „nehéz” emberekkel is megtalál-
juk előbb-utóbb a közös hangot, s az 
együttműködés lehetőségét.

F. K.: Hosszútávon milyen formá-
ban tudna együttműködni a mostani 
közfoglalkoztatottakkal?

R. Sz.: Nagy álmom, hogy ne csak 
gyűjtsük a helytörténeti, helyismereti 
adatokat, hanem be is mutathassuk 
a kistelepüléseken. Közérdeklődésre 
számot tartó programokat szervezünk, 
az igényfelmérést folyamatosan, széle-
sebb körben szeretnénk megvalósítani.

F. K.: Könyvtár szakos közfoglal-
koztatottal találkozott már?

R. Sz.: Személyesen még nem. 
S szerintem nem azért, mert a könyv-
tár szakosok olyan könnyen elhelyez-
kednek a szakmájukban.

F. K.: A saját pályája hogyan ala-
kult?

R. Sz.: Érettségi előtt annyit tud-
tam, hogy szeretnék pedagógusként 
dolgozni, hiszen a szüleim is tanítók 
voltak és a népművelő szak is nagyon 
tetszett. Szeged azonban keresztül-
húzta a számításaimat, ugyanis nép-
művelőnek nem magyarból kellett 
felvételizni, mint addig, hanem törté-

nelemből. Akkortájt hallottam a rádió-
ban egy riportot, hogy milyen rossz ál-
lapotban vannak az iskolai könyvtárak 
és elhatároztam, hogy akkor matema-
tika-könyvtár szakra megyek. Felvet-
tek Szombathelyre, de mire végeztem, 
nagyon nehéz volt elhelyezkedni, és a 
szívem egy iskolába húzott volna, ma-
tematika-könyvtár szakosként. Végül 
egy kollégiumban helyezkedtem el 
könyvtárosként 1980-ban. 1984-től a 
békéscsabai 10-es iskolában dolgoz-
tam, amit nagyon szerettem. Imádtam 
tanítani, pezsgő könyvtári élet folyt. 
Utána a Pedagógiai Szakkönyvtárba 
kerültem. 2007-ben összevonták a me-
gyei művelődési központot, a  pedagó-
giai intézetet és a megyei könyvtárat. 
Ugyanabban az évben az igazgató úr 
elment nyugdíjba és a megyei önkor-
mányzat vezetője felkért, hogy igazga-
tóhelyettesként vezessem az összevont 
intézményt, hiszen tanári és könyvtár 
végzettségem is volt, vagyis mindkét 
területre ráláttam. Amikor jött a fel-
kérés, meglepődtem, szóhoz sem ju-
tottam. Végül is úgy mondtam igent, 
hogy ez biztosan csak átmeneti helyzet 
lesz. Az utolsó percig hezitáltam, hogy 
beadjam-e a pályázatomat.

F. K.: Könyvtár vezetőjeként bizo-
nyára sokat olvas.

R. Sz.: Sokat, de nem mindig azt, 
amit épp szeretnék. Most, hogy ké-
szülünk az ünnepségre, Lipták Pált és 
Féja Gézát olvasom szabadidőmben. 
Sokat olvasok könyvbemutatókra 
készülve is, a  legtöbb olvasmányt a 
munkám adja. Viszont ha nyugdíjas 
leszek, a magam örömére is falhatom 
majd a könyveket!
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