
Gondolunk pl. egy lelőhely-katalógus összeállításúra, amelyik a falvak történetéhez a feudális anyagból az 
íllamépítészeti, a térképgyűjteményekből, az iskolai, az alispáni, tanácsi irategyüttesből gyűjtene jelze-
eket. Kellő irányítással alapja lehetne ez egy új megyei monográfia elkészítésének. 

A másik elképzeléssel a fiatal tanárokat, értelmiségieket kívánnám bevonni a mozgalom felelősségteljes 
nunkájába. Napjainkra nemcsak a bürokrácia burjánzása, hanem vele együtt a fontos források, dokumen-
umok hiánya is jelentkezik. Döntések születtek telefonon, szóban, elpusztultak a szocializmus kezdeti 
corának írásos emlékei, tönkrementek a gyenge minőségű másolópapíros jelentések stb. így született meg 
iz az igény, hogy egy visszaemlékezést gyűjtő csoportot kellene szervezni, ami nem teljesen új gondolat, 
nert a pártarchívumok aktívái már végeztek hasonlót, csak most szélesítenénk a területet. Vannak olyan 
visszaemlékezések, amelyek a történész értékelése nélkül közreadhatók, de van társadalmunkban egy 
jelentős réteg, amely a „hőskor-t" végigdolgozta, néha tanulta is, de a fejlődés törvényszerűsége új 
smbereket kívánt. Ezek a „félreállított" emberek hordozhatnak egyéni sérelmeket, de tisztázhatnak sok 
lokumentumvesztett eseményt is. Lehetnek ezek az emberek régi tanácsi dolgozók, tsz-szervezők, 
párttitkárok, tanárok stb. A gyűjtők csak igazán felkészült emberekből kerülhetnének ki, hiszen meg kell 
nyerniük a visszaemlékezőt. Az így gyűjtött anyagot a levéltárban vagy a pártarchívumban elhelyezve 
kutatási korlátozás alá vonnánk, megőriznénk őket a korunkat megérteni, feltárni kívánó történelemnek. 

Láczay Magdolna 

A Kaposvári Palmiro Togliatti 
Megyei Könyvtár 
Helyismereti Részlegének munkájáról 

1977 nyarán a Kaposvári Megyei Könyvtár szakrészleges átalakításával jelentősen korszerűsítettük az 
olvasószolgálatot. 

A célunk az volt, hogy a különböző témák iránt érdeklődő olvasók és kutatók egy helyen találják meg 
a könyveket és a témához kapcsolódó szakfolyóiratokat. Megkétszereztük a könyvtári tájékoztatást 
nyújtó szolgáltatási pontokat, és változatosabbá tettük az egy-egy szakterületért felelős könyvtárosok 
munkáját. 

Az olvasók eddigi és várható érdeklődésének megfelelően a következő szakrészlegeket alakítottuk ki: I. 
Altalános részleg. (Az átalakítás első lépcsőfoka, a könyvtárral ismerkedés első színtere.) II. Helyismereti 
szakrészleg. (Tulajdonképpen a Somogy megyére vonatkozó gyűjtemény kutatótenne.) III. Társadalomtu-
dományt IV. Természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, V. Művészeti, nyelvészeti és irodalom-
tudományi szakrészleg. (Ennek tartozéka: a zenei részleg). A szakrészleges tájékoztatás előnye, hogy az 
olvasó az egyes szakterületek tájékoztató könyvtárosaival eredményesebb kapcsolatot építhet ki. A 
könyvtári tájékoztatás ugyanis akkor megfelelő, ha pontos, gyors és a címzetthez szólóan differenciált. 

Napjainkban megfigyelhető, hogy nemcsak a könyvtárakban, hanem a múzeumokban és a levéltárak-
ban is állandóan nő a kutatók, olvasók érdeklődése a honismeret dokumentumai iránt. A Kaposvári 
Megyei Könyvtárban a honismereti, helyismereti, helytörténeti témák iránt érdeklődő olvasók a már 
említett II. szakrészlegben, vagyis a Somogyi-kutatóteremben kapják meg kérdéseikre a választ. Ebben a 
kutatószobában, amely a volt olvasóterem helyén létesült, bőséges helytörténeti anyag áll mindenki 
rendelkezésére. Jelentőségét akkor érzékelhetjük, ha figyelembe vesszük, hogy a somogyi gyűjtemény 
könyvanyaga és egyéb dokumentumai csak az átalakítás után kerülhettek szabadpolcra. Erre 1977 
júliusáig sem helyünk, sem lehetőségünk nem volt. 

A Kaposvári Megyei Könyvtár megalakulása (1952) óta gyűjti a helyismereti anyagot is. A kutatóterem 
polcain a kifejezetten somogyi vonatkozású könyvanyagon kívül (ezek kötetszáma meghaladja a 3500-at) 
enciklopédiák, lexikonok, nagyszótárak is sorakoznak. Az átalakítás előtt a könyvtár legkülönbözőbb 
helyein tárolt helyismereti kézikönyvek egységes kutatótermi elhelyezése - a somogyi gyűjteménnyel 
együtt - nélkülözhetetlen segítség a helytörténeti témák iránt érdeklődőknek. A gyűjteményben 
kimagasló értéket képviselő korábbi kiadványok is vannak: a Magyarország vármegyéi és városai sorozat, a 
Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei, Gönczi Ferenc és Fekete István régebben kiadott 
művei - hogy csak néhányat említsünk. 

A kutatóterem profiljához jelentős mértékben járul hozzá a megyei sajtó- és mikrofilmanyag. A 
Somogyi Néplap - a megye napilapja - 1952-től áll bekötve az olvasók rendelkezésére. A Somogyi 
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Néplapon kívül 28 különböző fajta bekötött megyei sajtótermékkel is rendelkezünk, ezenkívül folyama-
tosan beszerezzük a vállalati, intézményi, üzemi sajtótermékeket is. A több mint 520 évfolyamot 
tartalmazó mikrofilm-állományunkat három leolvasókészüléken használhatják kutatóink. 

A megye életének számtalan területéről tudósító aprónyomtatványokat és fényképanyagot - darabszá-
muk meghaladja a húszezret - 10 különálló kategóriába osztva, nagyméretű dobozokban tároljuk. Ez a 
tematikus elrendezés jelentősen könnyíti használatát. 

A kutatók tájékozódását a helyismereti részlegben betűrendes, szak- és nyomdai katalógus szolgálja. 
Kezdettől fogva feladatunknak tekintjük mind a friss, mind a régebbi helytörténeti forrásanyag rendszeres 
feltárását. A Megyei Könyvtár tehát nemcsak a szabadpolc gazdag választékát kínálja, hanem a névre szóló 
irodalomjegyzékek készítése mellett számos önálló kiadványt is megjelentet a konkrét és a várható olvasói 
kérdések megválaszolására. 

Országosan jelentős kezdeményezés volt - más megyei könyvtárak véleménye szerint is - az 1978-tól 
negyedévenként rendszeresen megjelenő Somogy a sajtó tükrében című sajtófigyelőnk, amely kettős 
feladatot lát el. Egyrészt a forrás értékű somogyi vonatkozású cikkanyagok címleírását gyűjti össze a helyi 
és az országos sajtótermékekből (a Megyei Könyvtárba ötszáznál több periodika jár), másrészt úgy rendezi 
anyagát, hogy benne a csak tájékozódni kívánó érdeklődő és a kutató szakember egyaránt megtalálja az őt 
érdeklő cikket. 

A Somogyi Honismereti Híradó (A Megyei Honismereti Bizottság tájékoztatója) szintén a Palmiro 
Togliatti Megyei Könyvtárban készül. Az évente két alkalommal megjelenő Híradó szerkesztésében és 
összeállításában a művelődési intézmények dolgozói aktívan kiveszik részüket. A kiadvány célja: Somogy 
minden jelentős honismereti eseményéről és eredményéről tájékoztatni az érdeklődőket, széles körű 
publikálási lehetőséget biztosítva a Híradó rovataiban. (A helytörténet írás szolgálatában - Néprajzi 
dolgozatok - Tájvédelem, környezetvédelem, műemlékeink - Figyelő - Hírek, események - Szakkö-
reink életéből.) 

A könyvtárakat gyakran látogatók előtt is sokszor ismeretlen az az aprólékos gyűjtőmunka, melynek 
eredményeképpen több száz oldalas kiadványok is létrejönnek. A közelmúltban sokszorosítórészlegünk 
két ilyen nagy terjedelmű helyismereti munkát is előállított. A Rippl-Rónai-biográfia és- bibliográfia 
(1978) nagy festőnk életéről és munkásságáról szóló valamennyi forrásértékű anyagot igyekszik felölelni, 
akár önállóan, akár cikkanyagként jelent meg. Ez a kiadvány nélkülözhetetlen iránytű lehet minden 
Rippl-Rónai-kutató számára. Évek óta dédelgetett tervünk valósult meg a Könyvek Somogyról című 
(1979) másik nagy kiadványunkkal, amely a Somogy megyei levéltár, a Rippl-Rónai Múzeum és a Palmiro 
Togliatti Megyei Könyvtár helyismereti gyűjteményeinek könyvanyagát regisztrálja, forrásokat és feldol-
gozásokat egyaránt. A mintegy 2850 tételt felsoroló kötetkatalógus nemcsak a tájékozódást és a 
témakeresést gyorsítja meg, hanem a társintézmények együttműködésének is szép eredménye. 

Helyismereti részlegünk hosszabb időt igénybe vevő feladatokon is dolgozik. A Somogyi alkotók címet 
viselő, immár több száz darabból álló kartotékrendszerünk a megyében élő, ül. a megyéből elszármazott, 
élő, híres somogyi személyiségek adatait regisztrálja az alkalmazott tudományok, az irodalom, a 
történelem, a művészetek stb. területéről. A másik, szintén nagyszámú kartotékrendszerünkben az 
elhunyt somogyi hírességek adatait rögzítjük, az előbbihez hasonló széles körben. Ezek a gyűjtemények -
a jellegüknél fogva - nem kerülnek kiadásra, de minden érdeklődő számára könnyen hozzáférhetőek. 
Megjelentetésre készül viszont a „Somogyvármegyé"-nek, az MKP hivatalos lapjának sajtórepertóriuma, 
amely az 1945-1948 közötti évek anyagát foglalja magába. 

Ennek a pár adatnak a felvillantásával is érzékeltettük, hogy a szakrészlegesítés müyen új lehetőségek-
kel szolgálja könyvtárunkban a helyismereti munkát. „A honismeret hazaszeretetünk környezetvédelme." 
Ennek tudatában kell a könyvtáraknak is még nagyobb erőt kifejteni a honismereti munka fellendítésére. 

Dr. Sipos Csaba 

A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL 
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