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A közművelődés impozáns otthona
Bertalanná Kovács Piroska a megújult Verseghy Könyvtárról

Impozáns, vadonatújnak mondható épület, 360 ezer kötet könyv, tízezer olvasó -
ez feltehetően minden könyvtáros álmainak netovábbja. Ehhez tegyük még hozzá a
kulturpresztízst, hogy tudniillik 1997. augusztus 25-én a Magyar Köztársaság
miniszterelnöke avatta fel a Verseghy Könyvtárat, amelyet az olvasótábor augusztus
27-tól vehetett birtokába. A könyvtár igazgatójával, Bertalanné Kovács Piroskával
készített beszélgetés viszont arra is rávilágít, hogy a jelenlegi helyzet értelmezhető
egyfajta feltételrendszerként is, fundamentumként is, amelyre fokozatosan ráépíthető'
a jövő évezred szellemi felépítményének rendszere.

— Nagyon nagy várakozás előzte meg valamennyiünk részéről az átadás napját,
hiszen sok évi álmunk valósult meg az új könyvtár megnyitásával. 1934-ben alakult a
könyvtár és a múzeum, mint együttes intézmény. A város akkori értelmisége rendkívül
fontosnak tartotta a közgyűjtemények e két fellegvárának létrehozását, amelyeknek
alapjait egyesületi formában teremtették meg. Ettől az időtől sajnos nem volt olyan
helyzetben a könyvtárunk, hogy önálló épületben működhetett volna, pedig ez utóbbi
minden intézmény számára egyfajta presztízskérdés is. Ez még akkor is igaz, ha
ellentmondunk Parkinsonnak, aki szerint egy intézmény hanyatlása akkor kezdődik, ha
már székháza is van. Mi egészen másban bízunk.

— Tegyünk hozzá a könyvtár múltjához még néhány momentumot. Az átépítés alatt,
de főként előtt áldatlan állapotok uralkodtak. Szívfacsaró látvány volt a folyosókon, a
közlekedőkben a már-már az ebek harmincadjára kipakolt nagy értékű könyvek
rongálódásának nap mint nap tettenérhetősége. Hogyan vészelték át az elmúlt tíz évet?

— A legkritikusabb időszak az volt, amikor megkezdődött a múzeum rekonstrukciója.
A vízvezetékek, illetve a fűtőtestek cseréje miatt nekünk is ki kellett üríteni a termeinket,
de nem volt igazán hova. Belepte a könyveket a por, nedvesedtek, ami talán egy
tűzvésznél is rosszabb volt, olyannyira megviselte a dokumentumok, a könyvek egy
részét. Évekre lesz szükség, amíg ezeknek a következményeitől képesek leszünk
megszabadulni.

— Annak idején, amikor az át-, illetve újjáépítés tervei készültek mint könyvtári
szakembereknek volt-e azokba beleszólásuk?

— Természetesen. Az épület tervezéséhez mi adtuk a szakmai programunkat,
elmondtuk kívánságainkat. Az építészek ezt megjelenítették a terveikben, természetesen
az anyagi lehetőségek határáig. A koncepciónk vezérelve az volt, hogy az olvasókat
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kell a lehető legjobb helyzetbe juttatni, és természetesen a dokumentumoknak legyen
megfelelő helyük. Ebből adódott az a helyzet, hogy a könyvtáros kollégáim kicsit
háttérbe szorultak, öten-hatan dolgoznak egy irodában, ám úgy gondoljuk, hogy a
könyvtárosnak az olvasók között a helye, így ez nem befolyásolhatja alapvetően
tevékenységünket.

— Térjünk vissza a mához. A lenyűgözőnek mondható könyvtári állomány hogyan
oszlik meg a szakmai és szépirodalmi művek között? Milyen segítséget tudnak adni a
különböző kutatómunkákhoz, mennyire élveznek ezen belül prioritást a diákok igényei?

— Hosszú évek óta a beszerzéseknél a szakmai irodalom került előtérbe.
Feladatkörünkből adódóan elsősorban a középiskolások igényeire vagyunk teljeskörűen
felkészülve, ám igyekszünk a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók számára is
megvenni azokat a szakkönyveket, amelyekre nekik szükségük van. Ez azért okoz
bizonyos nehézséget, mert Magyarországon a jegyzetellátás rendkívül kaotikus, ezért
gyakorlatilag csak a monográfiákban vagyunk naprakészek, amíg a meglévő állomány
tönkre nem megy.

— A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején betört a könyvtárakba az
elektronika számítógépekkel, kép- és hanghordozókkal. Önök hogyan élték meg ezt az
időszakot?

— Az időszak meghatározás jó, ám azt is hozzá kell tennem, hogy az igazi áttörés
a rendszerváltás idejére datálható. A valóban korszerű számítógépek ekkor kerültek le
a COCOM-listáról, váltak hozzáférhetővé. Ma már integrált könyvtári rendszerünk van,
így a kölcsönzés, feldolgozás teljes egészében számítógépes rendszeren keresztül
történik. A következő nagy feladat az Internetre való rácsatlakozás. Eddig is történt erre
kísérlet, de csak házon kívül tudtuk ezt megoldani, egy kisteljesítményű X 25-ös
rendszeren, de hely hiányában ez gyakorlatilag nem volt hozzáférhető az érdeklődök
számára. Jelenleg a fizikai bekötés megtörtént, és a főiskola gépén keresztül
csatlakozunk az országos hálózathoz. Még be kell szereznünk egy szervert, és az olvasói
gépeket.

— Hogyan állnak a hagyományos, audio és vizuális technikával?

— Van ilyen gyűjteményünk. A zenei részlegünkben CD- és videoállomány áll az
érdeklődők rendelkezésére, ám anyagiak szűkében itt egy bizonyos határt meg kell
húznunk a beszerzéseknél. Ebből adódik az a bizonytalanság is, hogy az efféle
szolgáltatásainkat mikor tudjuk hálózatra átvinni. így most az egyedi igények a
meghatározóak, annál is inkább, mivel a most tanulók képezik igazán azt a nemzedéket,
amely már professzionális szinten megtanulja, tanulta az ezekben rejlő lehetőségeket,
s kikerülve az egyetemekről, főiskolákról már alapigényként támasztja a könyvtárral
szemben.

— Kikből, milyen korosztályokból tevődik össze a könyvtár szolgáltatásait igénybe
vevő közönség?

— Nagy közművelődési könyvtár vagyunk, és vállaljuk is ezt a szerepet. Nem
válogatjuk meg olvasóinkat, mindenki számára elérhetőek vagyunk. A fiatalokról már
szóltunk, ám rajtuk kívül minden korosztály megtalálható olvasóink között. Egyetlen
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réteget emelnék ki, akikről talán kevesen tudnak: ők a csökkent látásúak. Több száz
hangoskönyv áll rendelkezésükre, a legkülönbözőbb szakterületeket átfogó állománnyal.

—Vannak-e további szolgáltatásaik, például a kép- és hangmásolásra gondolok?

— Ez a terület kicsit problematikus a nem egészen tisztázott szerzői jogok miatt,
ám a dokumentummásolásoknál feltehetően nem lesz ilyem gondunk. Ezt a területet is
fejlesztjük új másolóparkkal. A nem másolható dolgoknál természetesen továbbra is
adott a kölcsönzés lehetősége, hiszen az otthoni felhasználás ellenőrzése már nem a mi
feladatunk.

— Az ember társas, olykor csoportos lény. Mennyire érhető ez tetten a könyvtár
munkájában?

— A könyvtárhoz mindig csatlakoznak különféle művelődő közösségek. A velük
való kapcsolatunkat is szeretnénk sokkal élőbbé tenni, annál is inkább, mert a helyhiány
miatt a többségük a perifériára szorult. így ebben a formában is szeretnénk közösség-
teremtő erővé válni vállalkozásainkkal, könyvtárosaink szervező munkájával, egy-egy
téma iránt érdeklődők összetartásával, avagy éppenséggel termek biztosításával. Bízom
benne, hogy a megye és a város lakossága felfedezi az ebben rejlő lehetőségeket is.

— További célok, elképzelések?

— Mindenképpen be kell fejeznünk a szakmai berendezéseket, a bútorozást.
Szükségünk volna néhány kulcsfontosságú szakemberre, akik valóban ismerői
szakmánknak, akik nyelveket beszélnek, akiken keresztül képesek volnánk a lakosság
olyan régióiba is eljutni, amelyek bizony csak elvétve fordulnak meg az olvasói palettán.
Szeretnénk velük, többek között a vállalkozókkal együtt kinyitni a harmadik évezred
könyvtári kapuját.

Az interjút késztette: Deák László

A megújult Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár impozáns épülete
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A kölcsönzőterem

Horn Gyula miniszterelnök, miután felavatta, megtekinti az új könyvtárat
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