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aó néhány éve már, hogy a fővárosból vidélae köl-
l töztem. A költözködés sok-sok tennivalója közül

r,f egyre nagyon emlékszem. Ez az emlék a házi
könyvgyűj teményemmel kapcsolato s. Ez a kis könyv -
tár talán életem alakulásának folyamatát is ükrözi, hi-
szen könyveimet 16 éves korom óta gyűjtöm. Nem di-
csekvésnek szánom, de mennyiségüket a költözködés-
ben segítők ugyancsak sokallhatták. Véleményüket
azonban számomra kissé meghökkentően fejezték ki.
Ez pedig valahogy így bangzott el: ,,Minek ide ennyi
könyv, nem lesz ideje olvasni, van itt munka elég!" Ta-
lán meg is sértődlrettem a megje gyzés miatt, már nem
tudom.

Egy bütos, az eset sokáig befolyásolt abban, hogy
,,könyvtárlát ogató" szenvedélyemnek ellenállj ak. Egé-
szen az utóbbi napokig, amikor,,betévedtem" aközsé-
gi könyvárba. Eredetileg a Jókai Mór Művelődési
Hazban tartott értekezletre siettem. Azonban a kiűzött
időpontnál korábban érkezve kíváncsiságomnak ele-
get téve, érdeklődni kezdetem.

Borsi Máia, jelenlegi megbízott könyvtáros Észé-
ről igen készséges fogadtatásban volt részem. Először
a községi könyvtár jellemző adatait tudakoltam.

Megtudtam, hogy a könyváIlomány l5.600 darab. A
statisztikai adatok szerint u egy lakosra jutó á|lomány
megyei szinten 3,7 aődig ez akőzségünkben 4,4 - ha
az utóbbi időben bekövetkezett lakossági lélekszám
növekedést is figyelembe vesszük, akkor is 4,2.

Tehát ez a Pest megyében lévő mintegy 2O2kőnyv-
tárkőzőtt feltételezhetően nem jelent rossz helyezésL

(Népszabadság, Pest Vidék melléklet, 2000. ok. 13.
szám, Könyvtárait ünnepli Pest megye /Mehlhoffer T./
c. cikk adatai alapján számírta.)

Az olvasók számát illetóen pontos adatok nincse-
nek, ennek reális felmérése a közeljövő feladata.
Ugyanis ajelenleg meglévő nyi|vántartás elavult, nem
tiikrözi a tényleges, mai állapotot.

Igen sokan már régen jártak a könyvtárban, sőt a
könyvekkel is tartoznak. (Jó lenne, ha külön kérés nél-
kiil ezeket a könyveket visszahoznák! !)

Öröm viszont az,hogy a2OOO- év októbere óta az űj
tagok száma 74 Jő, köztük 56 az általános iskolás.

Nem állom meg, hogy abevezető kérdéseimre ka-

pott válaszok után Borsi Máriának néhány személyes
jellegű kérdést is feltegyek. Ezek alapján megtudom,
hogy két gyermek édesanyja, Daniel 15, Lídia 12 éves.
Férjével és gyermekeivel több éve Táborfalván élnek.
Sorsukban jól nyomon követhetőek a rendszerváltást
kísérő gazdasági hatások. Munkanélküliség uián 2000.
októbere óta közmunkás minőségben könyvtárosként
dolgozik. Képesítése szerint népművelő és orosz sza-
kos tanár.

Saját bevallása szerint nagyon kedveli a könyvtárosi
munkát, ezért továbbra is ezzel szeretne foglalkozni.
Elképzeléseirő faggaMa rögtön megállapíthattam,
hogy lelkes, hozzáértő szakember véleményét hallom.

A könyvtánal kapcsolatosan megjegyzi, hogy több
sürgős intézkedés megtétele szükséges. Például a
könyvtáros feladatai közé tartozik az is, hogy a Látoga-
tók - krilönösen a fiatalabb korosztály tagtrai - megta-
nulhassák a könyvtárhasználatot. Ennek akadálya vi-
szont az, hogy jelenleg hiányzik a katalógus. Elkészí-
téséhez pedig leltár szükséges. A megoldás akkor len-
ne igazán kedvező, ha a számítógépes nyilvántartásba
vételt alkalmazhatnánk.Igaz, az ehhez szükséges tech-
nikai felszerelés nincs meg.

Atávlati feladatok közöttszerepeltetni kellene a CD-
ROM, videokazetta gyűjtemény kialakítását is.

Alegközelebbi terveket hallgatva kérdezem a követ_
kezőt:

,,A könyvtár mint létesítmény, intézmény a mai világ
felglorsult információáramlása, a T4 a video, a szá-
mítógépes játékok komoly konkurenciája mellett mit
nyíljthat az embernek? "

- Tudni kell, hogy a könyvek olvasása fejleszti a
gondolkodást, afantáziát (ez igen jelenős azúj dolgok
kialakításán á|), b őv íti a szókinc se t, a kifejező készsé-
get.Ezért is örülök annak, hogy a könyvtárban újon-
nan jelentkező flatalokkal, iskolás korúakkal találko-
zom. (Ezenkívül rengeteg tudás és információ áll ren-
delkezésünkre, melyet megjegyezni vagy megtanulni
mamár lehetetlen - ezért ha a könyvtárat is felhasznál-
juk, segíthet bennünket a tájékozódásban.)

,,A mai viszonyaink közöU milyen lehetőségeket lát a
Művelődési Ház és ezen belül a könyvtár tekinteté-
ben?"

- Továbbra is igaz, hogy minden művelődési intéz-
mény feladata, s egyben képessége az értékeknek,
mé gpe di g a v áltoz allanul fontos,,örök embe ri érté kek-
nek" átadása_ Ezek közülpéldánakemelem ki aközös_
ségteremtő funkciót, az ezzel kapcsolatos ,,beindító"
és működtető hely funkciót, a szükséges módszertani
segítség biztosítását.Ezek jó részben ma is működnek.
Gondolok itt arra, hogy a Művelódési Házban ta|ált
otthonra a Nyugdíjas Klub, a Népzenei Együttes, a
Nagycsaládosok Táborfalvi Egyesülete stb.

(folytatás a 17. oldalon)




