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„A könyvekben van lerakva az egész múlt lelke:
a múltnak tagolt, hallható szava, hangja, amikor
teste, anyagi része már régen eltűnt, mint egy álom."
ICarleylel

I. Bevezetés

A társadalomtudományok egyik elkülönülő ága a szorosan vett könyvtártörténet. Ez a
könyvtárat, mint az információ-felhalmozás, az ismeret- és műveltség közvetítés sajátos
formáját, színhelyét mutatja meg. Beleértve a gyarapítást, a nyilvántartást, a katalogizálást
és

a kölcsönzést

is.

A

könyvtártörténet

szűk

értelmezésben

egy

intézményre,

gyűjteményre, az ott folyó munkára korlátozódik.
Véleményem szerint egy könyvtár történetének bemutatása előtt fontos felvázolni a
magyar könyvtárügy azon változásait melyek a könyvtárak, jelen esetben az újszászi
könyvtár több évtizedes tevékenységét érintették és befolyásolták.
Szakdolgozatom témája az újszászi Városi Könyvtár története. Ezzel a dolgozattal
célom Új szász város könyvtári ellátásának kezdeteibe bepillantást engedni, végigkísérni
fejlődését az alapítástól napjainkig.
A széles körű kutatómunka során leginkább a statisztikai jelentésekre, leltárkönyvekre
támaszkodhattam.
Az adatgyűjtés közben felmerült bennem a kérdés, hogy miképp tud megfelelni egy
kisvárosi könyvtár a társadalom által támasztott igényeknek, hogyan tarthat lépést a
változásokkal? Ezt szeretném nyomon követni és feldolgozni szakdolgozatomba.

r

II. Uj szász története
1. A település elhelyezkedése, regionális kapcsolatai és a településszerkezete
Új szász Magyarország keleti részén, Szolnoktól 18 km-re, Jász-Nagykun-Szolnok
megye nyugati szélén fekvő, Pest megyével határos település.
A szolnoki agglomeráció belső övi települései, közé tartozik, közeli szomszédtelepülései
Szászberek és Zagyvarékas, melyekre vonzása kiterjed. Fekvéséből adódóan Abony és
Tápiógyörgye, részben, pedig Cegléd településekkel (valamennyi Pest megye) ellátási
kapcsolatban van. A középfokú ellátását Szolnok város biztosítja. A felsőfokú ellátás
megoszlik több nagyváros: Szolnok, Jászberény, Kecskemét, Szeged és Budapest között.
A települést érintő 32. sz. főközlekedési

út biztosítja

a közúti összekötést

a

megyeszékhellyel és Jászberénnyel. Kapcsolata a megyeszékhellyel meghatározó, a fő
munkaerő foglalkoztató helyek Szolnokon vannak, ahová a napi ingázás a vasúti
közlekedést igénybe véve történik. Újszász fontos vasúti csomópont, a Szolnokról jövő
vasútvonal háromfelé - Budapest, Hatvan és Vámosgyörk irányába - ágazik szét.
Az önkormányzat tagja a Szolnok és Kistérsége Együttműködési Társulásnak, valamint
az Alsó-zagyva Menti Együttműködési Társulásnak. Újszász város egyben az Észak-alföldi
Régió része, melyet Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye alkot.
Újszász igazgatási területét északon és északkeleten átszeli két élővize, a Zagyva és
mellékfolyója, a Tápió. Határát a vízszabályozások előtt több vízfolyás is tagolta. A két
folyó összefolyásától délnyugatra épült ki a település belterülete, azok jobb partján.
A város központja a templom körüli területen alakult ki, sűrűn beépített épületekkel. A
település többi utcája jó vonalvezetésű, széles utca. A város keleti oldalán, a Zagyva folyó
mentén csatlakozik a belterülethez a Parkerdő, mely pihenési és sportolási igények
kielégítésére alkalmas terület.
Újszász területét a Budapest-Új szász-Szolnok vasúti fővonal két részre osztja. A
vasúttól keletre helyezkedik el a település ősibb és nagyobb része, míg a vasúttól nyugatra,
a jelenlegi Kastély Otthon körül alakult ki az újabb, de kisebb
településrész, a mai Kertváros.

lakosságszámú

A két településrész között a 3122. számú Abony-Újszász összekötő út biztosít közúti
kapcsolatot. A gyalogos kapcsolatot a vasútállomásnál a Dózsa György út vonalában lévő
gyalogos felüljáró biztosítja.
A település jelenlegi központja a Szabadság tér - Kossuth út - Szent István tér- Bajcsy
Zsilinszky út által határolt terület. Az igazgatási és egyéb közintézményeknek a
városközpont ad helyet. (1. sz. melléklet)
A „Kertváros" településrész központja a vasúti felüljáró közelében lévő Táncsics Mihály út
és Iskola út mentén kiépült iskola, óvoda és vegyesbolt térsége.

2. Településtörténet
Az eredetileg Szász vagy Szászi nevet viselő település az Árpád-korban keletkezett, de
az Új szász - Nagykáta vasútvonal építési munkálatai során találtak római kori pénzeket is.
1986-ban,

pedig

alapozási

munkák

során

(i.sz.

3-4.

századi)

kerámiaedények

maradványaira bukkantak a település belterületén. A Nemzeti Múzeumban őriznek egy XI.
sz.-ból származó arany feszület-korpuszt, amelynek lelőhelyeként Új szász van feltüntetve
(2. sz. melléklet).
Új szász néven először 1424-ben tűnik fel, miközben a régi alak, a Szászi párhuzamosan
tovább élt. Az írott forrásokban a németek jelenlétére semmi nem mutat a helységnéven
kívül. Az is elképzelhető, hogy a település eredeti neve a „Zaas" nemzetiségből ered, és az
államalapítás időszakában e nemzettség tulajdona volt e terület.
Határában uradalmi gazdasági központok voltak. A település építkezésében a fűrészelt
oromdíszítésű, tornác nélküli házak a jellemzőek. Gazdálkodásában az uradalomhoz
köthető legeltető szarvasmarha- és juhtartás, valamint a paraszti jellegű birkatartás játszott
fontos szerepet. Szokásaik főleg vallásos jellegűek, ezek közül említést érdemelnek a
betlehemezés, a búcsúk, továbbá az egyházi ünnepi körmenetek. A pásztorok egészen a
legutóbbi időkig ezüstgombos lajbit, magas tetejű tollas kalapot viseltek. Gazdag táltos- és
boszorkányhit, illetve lélekhit jellemezte a községet.
Első okleveles említésekor, 1347-ben már kőtemploma van, tehát a jelentősebb falvak
közé tartozik. A XFV-XV. század fordulóján a pusztára a jász székszervezet terjesztette ki
fennhatóságát, kiknek közössége összeütközésbe került saját, helyben lakó kapitányaival.
Az 1424-től név szerint ismert itteni jász kapitányok az újszászi, a XVI. század végétől
Újszászy nevű köznemesi család ősei.

Mátyás 1462-ben az itt birtokos Gozthany Pál, Újszászi Mihály pap, Újszászi György és
Újszászi Mihály jogait megerősítteti.1 A mohácsi vész, illetve Buda török kézre jutása után
az Újszászy család új generációja marad itt birtokosként. A falu a 15 éves háború során
(1593-1606) elnéptelenedett, majd 1744-től népesült be véglegesen.
A XVIII. század második harmadában az Orczy család - kiknek bárói rangot a XVII.
század végén Orczy István szerzett - birtokába jutó pusztára 9 majorsági család települt.
1744-től kezd kiépülni a templom körül a jelenlegi település magja.
1771-től maradt fenn az első községi pecsét.2 A pecsét felirata „UISZAS 1771". Az állított,
kissé ovális vonalkeret felső harmadában boltívesen elhelyezett szöveg alatti mezőben
hegyével balra, élével lefelé fordított, vízszintesen lebegő, asszimetrikus ekevas fokából
kinövő három gabonakalász látható, a középső egy kicsivel nagyobb. A pecsét nagysága
20x23 mm (3. sz. melléklet).
Az 1786-os összeírás és népszámlálás már kb. 633 lakosú jobbágyfaluról, készül, ahol 69
lakóházat, 111 családot regisztrálnak. A falu fő tevékenysége a földművelés és a legeltető
állattenyésztés. Az anyakönyveket 1787-től vezetik, ekkor létesítették a helyi lelkészséget,
amelyet 1807-ben emeltek plébániai rangra.
Az 1828-as regisztrálás szerint iparosok még nem laktak a községben, de az 1848-as
bevonuló honvédek között már van molnár, csizmadia, kovács és kereskedő.
Kultúrtörténeti érdekesség, hogy Vörösmarty Mihály, többször tartózkodott Új szászon
(4. sz. melléklet). 1849-ben - a kormány Debrecenbe költözése idején, családjával szintén
oda tartva - legkisebb gyermekét az Orczy birtokon gazdatisztként dolgozó öccsénél,
Jánosnál hagyta, majd a szabadságharc bukása után Bajza József költőtársával együtt
Újszászon rejtőzködött hosszabb ideig egy ház pincéjében. (Ez a ház ma is látható, továbbá
az általános iskola, és a Parkerdőben található bújtatott iker vadgesztenyefa viseli a költő
nevét.)
A római katolikus templom és az egyik Orczy-kastély építtetése Orczy Andor báró
nevéhez fűződik a XIX. század második felében (5. sz. melléklet). Ő volt az, aki a
település fejlődésére a legnagyobb hatással volt ez idáig.
A vasút fejlesztése szintén az ő nevéhez kapcsolódik, Új szász fontos vasúti csomóponttá
válik, az első szakaszt 1872-ben adták át (Rákos-Szolnok).
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A lakosság jelentős része római katolikus vallású, a XIX. század közepétől azonban
református vallásúak is érkeztek a településre, akiknek 1926-tól önálló anyakönyvvel
rendelkező leány-egyházközségük volt.
Az iskolai oktatásról először 1851-ből van dokumentum, mely szerint ez idő tájt 205
gyerek járt iskolába. 1859-ben két tantermes iskola épül a templom mellett, ez az
úgynevezett „Tornyos" iskola. 1890-ben újabb két tantermes, ún. „Millenniumi" iskola
épül, amelyet 1900-ban bővítenék ki négy tantermesre.

1907 körül létesült az

egytantermes Schader - féle iskola, amelyet 1913 táján a tanítói lakás átalakításával
kéttantermessé bővítettek. Az első világháború kitörésekor a községben 5 tanító és 3
tanítónő volt. 1913 és 1936 között Ujszászon iparostanonc-iskola is működött. 1924-ben
állami egytantermes iskolát adtak át, majd 1929-ben óvodát is létrehoztak a községben.
Ugyanebben az évben épült a kéttantermes „nagykerti" iskola.
1940-re épült fel az új Göbölyjárási iskola és egy tanítói lakás. 1955 -ben a 2 általános
iskola 14 tantermében 39 nevelő 840 diákot oktatott.
l-es sz. táblázat. Az oktatásügy fejlődését az iskolázottság mértékének alakulása tükrözi:
Ev

1941
1960

6.-ik
életévüket
betöltötték
4739
5878

Analfabéta

548
245

Alt. isk.
8.
osztályát
elvégezte
119
1034

Középisk.
4.
osztályát
elvégezte

Főiskolát
végzett

51
164

10
51

A XX. század elején megélénkül az addig szórványos ipar és kereskedelem. A
legnagyobb üzem a gőzmalom volt, melyet 1910-ben nyitottak meg. A Nagyatádi - féle
földreform során, pedig 523 fő között összesen 600 kh földet osztottak ki, 27 fő, pedig
összesen 6 kh házhelyjuttatásban részesült.
Az I. világháborúban 110 újszászi halt meg a hadba vonultak közül. A II. világháború
során, 1944-ben súlyos harcok zajlottak Új szász térségében, komoly emberi és anyagi
áldozatot követelve. A visszavonuló németek 4 hidat robbantottak fel, és felgyújtották a
templomot.
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A helyi társadalom részét képezi a lakosság mintegy 10%-át jelentő roma kisebbség.
A népességen belüli arányuk a 90-es évek folyamán növekedett, egy 1992-es megyei
felmérés szerint Újszászon 240 roma lakos élt, addig napjainkban ez a szám 700 fő
körülire tehető, pontos számadat nem áll rendelkezésre. Jellemző, hogy nagy részük a
település szélén, részlegesen szegregálódva él, de a jobb módúak és az iskolázottabbak a
város más részeire költöznek. A nagy arányú munkanélküliség mellett jellemző az
alacsony iskolázottság. Az újszászi cigányság zömmel római katolikus vallású.
Nagy jelentőséget tulajdonítanak a hagyományőrzésnek, melyek családi ünnepekhez
kapcsolódnak. A 3-12 éves fiatalok részvételével működő "KALE BAL" (Fekete haj)
csoport e hagyományokat dolgozza fel, és ápolja zenés - táncos formában. A településen
1998 óta működik a cigány kisebbségi önkormányzat, mely előtte csak formálisan létezett.

4. Gazdaság
Új szász város gazdaságát meghatározó természeti adottság a jó minőségű termőföld.
Újszászon az első TSZCS-K 1949-ben alakultak, majd 1959-ben a meglévő két TSZCS
egyesült, s megalakult a „Szabadság" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet.
A szövetkezet fő profilja a növénytermesztés és az állattenyésztés volt. Egyéb tevékenység
keretében

táp-

és

takarmánykeveréssel,

építőipari

tevékenységgel,

kereskedelmi

tevékenységgel, gép - munkaszolgáltatásokkal is foglalkoztak.
Az újszászi Vegyesipari Szövetkezet 1951-ben alakult meg. Az 1980-as évek eleje óta
végbement

szakosodás

eredményeként

tisztán

gépipari

tevékenységet

folytató

szövetkezetté vált. 1991-től kereskedelmi tevékenységet is folytatnak.

5. Művelődés, kultúra
A XX. század folyamán jelentős közösségi élet folyt a településen, majd az öntevékeny
csoportok működése a 70-es évek végén, a 80-as évek elején új lendületet kapott. Ezek a
csoportok a Művelődési Ház köré szerveződtek, mely a helyi közművelődés legfontosabb
intézménye, 1960-ban jött létre. Fennállása óta sokféle szakkört, klubot működtet,
művészeti és ismeretterjesztő programokat, kiállításokat, tanfolyamokat szervez.

Teret biztosít a városban működő egyesületeknek, szervezeteknek, segíti az iskolák oktatónevelő munkáját. Továbbá teret ad a városban élő amatőr képzőművészek bemutatkozására
tárlatok, kiállítások szervezésével.
1929-től két könyvtár (összesen 400 kötettel) működött a településen. 1961-ben a
Tanácsháza (ma Városháza) épületének két helyiségébe költözött be a könyvtár. A Községi
Könyvtár mellett 1961-től két fiókkönyvtár működik, az egyik a Nagykerti Általános
Iskolában, a másik a Szociális Otthonban.
írásos emlékek szerint a városban már 1913-ban helyi lap jelent meg Tarsoly néven,
melynek kiadását az iskolán kívül a Népművelési Bizottság segítette.5Ezt a hagyomány
folytatta az Önkormányzat, amikor 1990-ben kiadta az Újszászi Híradót, mely havonta
jelenik meg 1200-as példányszámban. A helyi újságot számtalan Új szászról elszármazott
ember is olvassa.
A városban több civil szervezet működött, melyek közül néhánynak a Művelődési Ház
biztosított teret. A „Népi Díszítőművészeti Szakkör" 1984-ben alakult meg azzal a céllal,
hogy a népművészeti mintákat, hímzéstechnikát a mai használati tárgyakra átörökítse. A
szakkör jelenleg 20 fővel működik. A „Rozmaring Népdalkör" 1978-ban jött létre, mai
neve „Százszorszép Népdalkör". Céljuk a népdalok megismertetése, a népszokások és
hagyományok ápolása.

6. Az épített és a természeti környezet értékei
A város legjelentősebb műemlék épületeit az Orczy család építtette az 1800-as
években. A klasszicista stílusú egyemeletes kastélyt 1830 körül építtette Orczy György,
mely jelenleg a Szociális Otthonnak ad helyet (7. sz. melléklet). A kastély déli homlokzata
feltűnően hasonlít a gyöngyösi Orczy-kastély (ma Mátra Múzeum) keleti homlokzatához,
az építész-tervező feltehetően ugyanaz a személy, Zifahl Lőrinc. Az Orczy család
legjelentősebb vállalkozása a pesti Orczy-kert létrehozása volt, ottani birtokuk eladásakor e
növénykert anyagát magukkal hozták Új szászra. A kastély egykori angolkertje ma
Parkerdő, melynek nevezetessége a bújtatott iker vadgesztenye (Aesculus hippocastanum),
melyet Vörösmarty fának is neveznek.
385
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A most is álló neoromán stílusú, római katolikus templomot 1885-ben építtette Orczy
Andor és Béla (5. sz. melléklet). A templom néhány nevezetessége: a főoltár Tirolban
készült, az eredeti oltárképet - Szent István első apostoli király képét - ismeretlen
müncheni festő készítette. Ez a kép az 1944. november 9-i tűzvész alkalmával elpusztult.
A leégett torony a II. világháború után, eklektikus stílusban épült újjá. A mai főoltár képet
Muszély Ágoston festette. Az orgona mechanikus rendszerű, két manuálos, 17 szóló
regiszteres. 1898-ban a Mauracher cég készítette Salzburgban, az orgonán az Orczy család
címere látható. Az elmúlt négy évtized restaurálásai közül kiemelkedik az 199l-es tető
felújítás és torony rekonstrukció. A műemlék palával fedett tető és a vörösréz toronysisak
az eredeti állapotokat idézi fel újra.6
Az 1890-es évek végén épült fel az Orczyk másik, eklektikus stílusú kastélya a Szarvashalmon. A kétemeletes hatalmas épület és a hozzá tartozó park az egykori Szarvas-ér és
Szarvas-halom körüli ligeterdő területén helyezkedik el. Az épület körüli 23,4 hektáros
kastélyparkban

130 növényfaj

található, köztük védett növényritkaságok.

A park

telepítésekor megőrizték az őshonos vegetáció - sziki tölgyes - megmaradt foltjait is. A
144/1980. MTVB számú határozat alapján a park természetvédelmi terület.
További helyi épített értékek:
•

Református templom: eredetileg 1928 körül épült, 1993-2003 között átépült. (6. sz.
melléklet)

•

A Kossuth út 2. szám alatti magántulajdonban lévő, késői copf stílusú lakóház.

•

A „Hosszú iskola", volt Orczy lóistálló épülete, mely 1850 körül épült.

•

Vasútállomás, mely vasúttörténeti emlék, 1873-ban épült, a II. világháború után
átépült.

Az alföldi táj jellegzetes tájképi, kultúrtörténeti és természetvédelmi értékei a
kunhalmok. Múlt századi térképek és helyi elnevezések szerint korábban Új szász
közigazgatási területén több halom lehetett, Dr. Tóth Albert 1989. évi térségi vizsgálata
nyomán már csak 3 halmot írt le, ezek:
•

Cigány-halom (89 m): Tipikus határhalóm Újszász és Tápiógyörgye

(Jász-

Nagykun-Szolnok és Pest megye határán), a belterülettől nyugatra. Környezete
sziki legelő és telepített - zömében tölgyes - erdő. Az alacsony, lapos halom
mellett határárok húzódik, csúcsán magassági jegy.
38
6

Adatok Szolnok megye történetéből II. kötet Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok 1989, 815. oldal

A halom teljes felszínét sziki legelő borítja. Újabb megfigyelések szerint itt
löszpusztai maradványfajokat, így taréj os búzafüvet találtak.
•

Dinnyés-halom (94 m): A belterülettől DNy-i irányban, a Nagy-rózsás nevű
határrészen fekszik, enyhén hullámos felszínű szántóterületen. E halom a hajdani
Tápió - völgyet kísérő árvízmentes homokhátvonulat megmagasított része. Lábáig
szántott, felszínét akácsor és teljesen degradált gyep borítja. Csúcsán magassági
jegy-

•

Hosszúháti-halom (98 m): A belterülettől DNy-i irányban 2 km-re, a Hosszúhátitanyák határrészen fekszik. Ez az elnevezés utal a hajdani Tápió - völgyet kísérő
homokhát vonulatra, ami a halom alapját is képezi. A halmot fiatal telepített
elegyes erdő borítja, csúcsán magassági jegy. A halom lábánál homokbánya
található.

A homokbánya oldalában partifecske telep van, ahol gyurgyalogot is megfigyeltek. (E
fokozottan védett madárfaj eszmei értéke 100. OOO-Ft.)
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III. A magyar könyvtárügy 1945 után
„Magyarországon a könyvtárügy nem komoly ügy, illetve csak annyiban az,
amennyiben a könyvtárosok komolyan veszik - állapította meg harmincéves tapasztalata
alapján 1931-ben Móra Ferenc, a Somogyi Könyvtár igazgatója. - Mindaddig, amíg az
állam legalább olyan komolyan nem veszi, mint a labdarúgást, nem lesz a könyvtár komoly
kultúrtényező. Addig csak díszítés lesz, annak is szegényes."7
A könyvtárügy területén 1945 után az újjászervezés hosszú ideig öntevékenyen, az
államhatalom segítsége nélkül zajlott. Ebben az időszakban az államrend helyreállítása volt
a legfontosabb feladat. A könyvtárakkal sokáig nem tudtak foglalkozni. A háborúban sok
könyvtár állománya teljesen, vagy nagyrészt megsemmisült. A legfontosabb gyűjtemények
azonban súlyosabb veszteségek nélkül vészelték át a háborút.
Először a nagyobb tudományos, szak- és közművelődési könyvtárakban indult meg a
munka. Itt a pusztulás mértéke nem volt olyan nagy. A szakszervezeti és népkönyvtárak
gyűjteménye viszont majdnem teljes egészében elpusztult
Az 1948-49-es szocialista társadalmi átalakulással a könyvtárak életében is új korszak
kezdődött. A szocialista kulturális forradalom jegyében

megszűntették a korábbi

folyóiratokat, államosították a nyomdákat, könyvesboltokat, a könyvtárakat, színházakat,
és egyéb művelődést támogató intézményeket. Felülvizsgálták, módosították a könyvtárak
állományát,

megsemmisítették,

illetve

szétszórták

az

egyházi

gyűjteményeket,

cenzúrázottan adták ki még a klasszikusokat is. A korabeli kultúrpolitika legfontosabb
feladatának az írásos művek, könyvek és folyóiratok, és az azokat gyűjtő könyvtárak
szellemiségének teljes megváltoztatását tartotta. A kultúrának és a könyveknek csak
egyetlen célja lehetett: a politika kiszolgálása.
A közművelődési könyvtárak alapítását 1945 után lényegében elölről kellett kezdeni, mivel
a Fővárosi Könyvtáron és hálózatán, valamint néhány városi könyvtáron kívül az
országban nem volt közművelődési könyvtári ellátás.
A háború utáni könyvtárügy egyik neves alakja, Sebestyén Géza, az akkori Vallás- és
Közoktatási Minisztérium könyvtári osztályának vezetője dolgozta ki a körzeti könyvtárak
rendszerét. Több járás területét átfogó rendszer épült ki.
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A régi olvasókörök, gazdakörök, magánkönyvtárak megszűnése miatt a közművelődési
könyvtárhálózatra hárult a feladat, hogy segítse a művelődést, önművelést, a képességek
fejlesztését, biztosítsa az olvasás lehetőségét a tömegek számára.
A könyvtáralapító tevékenység tehát 1945 és 1947 között központi támogatás nélkül,
öntevékenyen folyt. 1947-ben a Magyar Kommunista Párt irányításával létrejött a
Népkönyvtárakat Szervező Országos Bizottság, mely több mint 1100 népkönyvtárat hozott
létre.

Ugyanakkor

a

Vallás

és

Közoktatási

Minisztérium

rendeletet

hozott

a

vándorkönyvtárak létesítésének és a népkönyvtárak támogatásának szabályozásáról. A
népkönyvtárak a Minisztériumtól kaptak könyveket.
Vándorkönyvtárakat olyan kis lélekszámú községek és tanyaközpontok számára létesített a
Minisztérium, ahol népkönyvtár nem működött. így 600 vándorkönyvtár jött létre.
1949-ben az Országos Könyvtári Központ népkönyvtári osztálya, később a helyette, a
népkönyvtári hálózat felügyeletére,

gyakorlati és módszertani segítésére létrehozott

Népkönyvtári Központ kezdett hozzá a könyvtárszervezéshez.
A népkönyvtárakba szánt műveket először a Minisztérium, majd az Országos Könyvtári
Központ népkönyvtári osztálya, később a Népkönyvtári Központ vásárolta meg, beköttette,
ellátta katalóguscédulákkal, kölcsönzési kartonokkal, majd a körzeti könyvtárak útján
letétként juttatta el a falvakba.
Az első körzeti könyvtár 1949 áprilisában, Veszprémben nyílt meg. Három év alatt 32
városban hoztak létre körzeti könyvtárakat. Feladatuk lett a szervezésen kívül a falusi
könyvtárak szakmai gondozása és ellátása. Bár a szervező könyvtárosok kezdetben maguk
is

képzetlenek

voltak,

lelkesedésük

sok

nehézséget

áthidalt.

A

legfontosabb

munkaeszközük a motorkerékpár, módszerük a siettetés volt. így volt olyan könyvtár, ahol
bútorok nélkül kezdték meg a munkát. A körzeti könyvtárak által létesített első letéti
könyvtár a mezőszentgyörgyi népkönyvtár volt. 1952-ben már a 3000. Népkönyvtárat
8

avatták Széphalmon. A könyvtárak számának gyors növekedésével gondoskodni kellett a
könyvtárosok szakmai képzéséről is. A szakemberhiány enyhítésére öthónapos iskolát és
különféle tanfolyamokat szerveztek. A budapesti tudományegyetemen 1949-ben indult
meg a felsőfokú könyvtáros képzés. Majd 1951-ben a budapesti Pedagógiai Főiskolán is
megkezdték

a könyvtárosok

képzését.

A

könyvtárpolitika

célja

a

könyvtárügy

egységesítése volt.
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Az első, a könyvtárak munkáját direkt módon szabályozó jogszabály az 1952-es
minisztertanácsi rendelet volt, amely központosított felügyeleti és irányítási rendszert
vezetett be a könyvtárügyben. A hangsúly a népkönyvtárakon volt.
A határozat a közművelődési könyvtárak szervezetét a közigazgatási
igazította. A körzeti és régebbről

(1945 előttről) megmaradt városi

beosztáshoz
könyvtárak

összevonásával megyei, illetve járási könyvtárakat hozott létre. Ezek a helyi lakosság
ellátásán kívül a hálózat központjai is lettek. A könyvtárak anyagi szükségleteiről való
gondoskodást (helyiség, berendezés) a tanácsok feladatává tették, de állományukat
továbbra is a megyétől, járástól kapták. A megyei könyvtárak 1952-ig, a járásiak 1960-ig
alakultak meg. A határozat rendelkezett a rendszeres leltár megtartásáról is. A könyvtárak
könyvanyaggal való ellátására könyvtárellátó létrehozását írta elő, mely 1952 októberében
létre is jött.
A könyvtárügy következő szabályozása az 1956-os törvényerejű rendelet volt, mely
leírta a közkönyvtárak fogalmát, fajtáit és azok fő feladatait, megállapította a legfontosabb
könyvtári hálózatokat, valamint rendelkezett a különböző könyvtárak gyűjtőkörének
elhatárolásáról. Mindemellett rendelkezett a könyvtárak elhelyezéséről, áthelyezéséről,
építéséről, felszereléséről, költségvetésének elkülönüléséről, az állomány védelméről, a
könyvtárosok képzéséről és alkalmazásáról, a különböző könyvtártípusok és hálózatok
szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről, illetve a könyvtárak irányítási és
felügyeleti kérdéseiről. Az 1956. évi 5. számú törvényerejű rendelet a könyvtárakat a
tanácsok intézményeivé tette. Addig a falusi könyvtárak a megyei-járási könyvtárak letéti
helyei voltak. Ekkor kezdődött meg a letéti könyvtárak önállósulása. A fenntartás,
állománygyarapítás a tanácsok gondja lett. A könyvtárak tanácsi kezelése az 1959-60-as
évektől vált általánossá. A tanácsok költségvetésükben könyvtári címet is nyitottak, és a
könyvtárosok kötelező tiszteletdíját is betervezték kiadásaik közé. Szintén ezekben az
években indult el a könyvtárépítési hullám, mely igazodott az ekkorra már általánossá vált
szabadpolcos rendszerhez, s eredményeként több városi és megyei könyvtár új épületben
folytathatta tovább tevékenységét.

A tanácsok egyre több lehetőséget találtak új

könyvtárak építésére, a régiek kisebb- nagyobb korszerűsítésére a falvakban is. Az eddigi
iskolai termekben, tanácsházak folyosóin szorongó falusi könyvtárak nagy része önálló,
bár nem mindig e célra épült és nem mindig elég korszerű helyiséget kapott. A tanácsi
közművelődési könyvtárak fejlődésében nagy jelentősége volt az 1972-ben kiadott szakmai
irányelveknek. A könyvtárakat négy típusba sorolták: A - megyei, nagyobb városi; B —
járási; C — nagyközségi, önálló falusi és a városi lakókörzetek könyvtára; D - lehetett
13

önálló, de vagy iskolához, művelődési otthonhoz vagy más intézményhez csatlakozott
könyvtár

(klubkönyvtár).

Az

irányelvek

jelentőségét

mutatja,

hogy

olyan

kezdeményezések indultak meg, mint például a hangzótárak létrehozása, a helyismereti
tevékenység kibontakoztatása, gyermekkönyvtári szolgálat bővítése.
Az

1956-os

könyvtári

törvényerejű

rendelet

átdolgozásának,

illetve

törvénnyé

fejlesztésének gondolata már 1960-ban felmerült, de megalkotásának szükségességét csak
az 1970-es III. Országos Könyvtárügyi Konferencia deklarálta. A tervek szerint 1974-ben
került volna sor az új törvény kiadására. Végül csak 1976-ban született meg az újabb
törvényerejű rendelet, mely a könyvtárak teljes rendszerét, szervezetét és tevékenységét
igyekezett átfogni. A rendelet részletesen taglalta a könyvtárak feladatát, leírta a
könyvtárak és könyvtári szolgáltatások rendszerét, definiálta a könyvtári dokumentumok
fogalmát és körét.9 Az 1976-os jogszabály korszerű könyvtárképet vázolt fel, de az annak
megvalósítását szabályozó paragrafusokban sok hibát vétett. Ennek következtében a
könyvtárügy továbbra is megtartotta bürokratikus, túlszabályozott jellegét.
A nyolcvanas évek közepétől Magyarországon a gazdasági és társadalmi változások
befolyásolták a könyvtárak, a könyvtári rendszer működését is. A kedvezőtlen gazdasági
változások, az ország fokozatos eladósodásának kezelésére tett takarékossági intézkedések
először a kulturális szférát, azon belül pedig többnyire a közművelődési szférához
kapcsolódó könyvtárakat és művelődési házakat érintették. Megkezdődött a könyvtárak
elszegényedése, a dokumentum-beszerzés visszaszorítása. A nyolcvanas évek közepétől
ugyanakkor visszaszorították a hatvanas években megindult nagy könyvtárépítési akciókat
is. A könyvtárak pénzügyi megszorításának máig is érezhető negatív hatása volt. A magyar
könyvtárügy ebben az időben maradt le a modern könyvtárüggyel rendelkező országgá
fejlődés esélyétől. Nemzetközi viszonylatban a könyvtárak ugyanis ekkor kezdték
megtalálni helyüket az egyre erőteljesebben jelentkező információs társadalomban,
ekkoriban vált világméretűvé a könyvtárak elektronizációja. A magyar könyvtárakban az
olvasói igények fokozatos változása már ebben az időszakban érzékelhető volt, de alapvető
változások csak a rendszerváltást közvetlenül megelőző és az azóta eltelt időben
jelentkeztek. Az információs társadalom kihívásai, a termelés, az oktatás és kutatás olyan
tájékozódási, tájékoztatási igényeket támasztottak, melyek megoldására a könyvtárak nem
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voltak felkészülve. Ezek az okok és változások kényszeríthették ki a könyvtári törvény
mielőbbi megváltoztatását. A könyvtárak működését szabályozó, új törvény megalkotását
és megjelenését mind a könyvtárpolitika, mind a könyvtáros szakma szükségesnek tartotta,
mert látható volt, hogy az olvasói igények és a könyvtárak tevékenysége már régen
túlhaladták az 1976-os törvényerejű rendeletet.
Az új könyvtári törvény előkészítésének munkálatai 1991-92-ben kezdődtek meg. A
parlament 1997 decemberében fogadta el a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, valamint a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL törvényt. A törvény 1998. január l-jén lépett hatályba. Az e törvény
keretében jóváhagyott, új könyvtári törvény nem a könyvtárakról, hanem a nyilvános
könyvtári ellátásról szól, az állampolgár szemszögéből rendezi az ügyet. Szabályozza a
nyilvános könyvtárak alapkövetelményeit és alapfeladatait, a könyvtárhasználók jogait és
kötelezettségeit, a nyilvános könyvtári ellátás működésének feltételeit, ír a közkönyvtári
ellátásról, a könyvtárak fenntartásáról és irányításáról, ugyanakkor a finanszírozásról és a
központi támogatás alapelveiről.1
Skaliczki Judit, az 1997-es könyvtári törvény megjelenése kapcsán a következőképpen
fogalmazta meg a könyvtár és a demokratikus társadalom kapcsolatát.
"Amennyiben az információs társadalom legfontosabb jellemzője az információ és az
információhoz való viszonyulás, akkor az információt gyűjtő, tároló, feldolgozó és
szétsugárzó intézmény ennek a társadalomnak az alapintézménye. Mindezek alapján a
társadalom és a könyvtár kapcsolatának jövőképét a következőképpen fogalmazhatjuk
meg: az információs társadalom alapintézménye a nyilvános könyvtár."

1!

A "nyilvános" kifejezés azt az intézményt jelenti, amely a felhasználók, a dokumentumok
és információk, illetve szolgáltatások szempontjából is nyitott.
A törvény szellemiségében napjainkban a könyvtárak törekvése, hogy a széleskörű
társadalmi, olvasói igényeket lehetőségeikhez mérten a legteljesebb mértékben elégítsék
ki. Ugyanakkor a hagyományos nyomtatott információ gyűjtése mellett egyre fontosabb
feladatuk az elektronikus információ közvetítése, hiszen az információs társadalomban ez
már alapkövetelmény.
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IV. A könyvtár története
1. A Községi könyvtár
Az adatok szerint a két világháború közti időben Új szász is a szegény községek közé
tartozott, hiszen a lakosság egy része napszámba járt az uradalmi földekre dolgozni.
Jobban éltek azok, akiknek biztos állami állásuk volt. Ilyenek voltak a vasútnál dolgozók.
Ennek ellenére nem volt jellemző az analfabetizmus, sőt, olvasni is szerettek. Ezt igazolja,
hogy már 1929-ben működött könyvtár! Elsősorban a két elemi iskolában: a Római
Katolikusban és az Állami Elemi Iskolában, valamint a községházán.
Az igazi könyvtári élet a háború után, 1954-ben kezdődött, amikor a volt háztartási bolt
helyén lévő üzlethelyiségben kezdte meg működését a községi könyvtár 200 kötetes
könyvállománnyal.
1955. június 1.-én arról számolt be a Szolnok megyei Néplap, hogy a népművelési
miniszter jutalomban részesítette a megye legjobb népkönyvtárosait. Az

újszászi

népkönyvtár vezetője dicséretet és kéthetes ingyenes üdülésre jogosító beutalót kapott.
Első vezetője Pál Judit volt, aki jó szervező és könyvtárosi munkájáért miniszteri
dicséretben részesült. Munkáját később Szmatkó Erzsébet folytatta. A könyvtáros feladata
ekkor még csak a könyvek kiadása és bevétele, esetleg statisztika készítése volt. Később
viszont a körzeti könyvtárak alközpontjainak bővítésével, vagyis a járások területén
működő népkönyvtárak munkáját felügyelő járási könyvtárak létrehozásával nőtt az
ellátandó feladatok köre is.
A könyvtár további fejlődése annak köszönhető, hogy 1960-ban felépült az új tanácsháza,
ahol két helyiségben a könyvtár is helyet kapott. Ezzel megindult a rohamos fejlődés.

11

1960-ban, a tanácsosítás időszakában a tanács tulajdonába került a könyvtár
könyvállománya és minden felszerelési tárgya. A fenntartás így a tanácsok gondja lett. A
tanácsi kezelésbe adott népkönyvtárak a Könyvtárellátótól maguk rendelhettek, de a
rendelések ellenőrzése, továbbítása, a tervszerű állományalakítás a járási könyvtárak
feladata maradt. A könyvtárak állományát újra kellett leltározni.
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A tanácsi kezelésbe adással a tanácsok fő feladata lett, hogy könyvtáraik elhelyezési
problémáit megoldják, ugyanakkor a költségvetési, és községfejlesztési
támogassák azokat. Az állomány fejlesztését

összegekből

a felnőtt lakosság foglalkozás szerinti

rétegződéséhez hasonlóan befolyásolta az iskolások jelenléte, száma, a település oktatási
intézményeinek típusa és az egyéb könyvtárak működése.
A könyvtár 1961-ben költözött a községi tanáccsal és a művelődési otthonnal közös új
épületbe. Mivel két helyiséget kapott, lehetővé vált külön olvasóterem kialakítása, az
alapterület azonban nem növekedett lényegesen. A később biztosított 15 m 2 alapterületű
raktárral együtt is csupán 73 m 2 állt rendelkezésre, szemben a Szakmai irányelvek által
szükségesnek tartott 280 m2-el. A könyvtár zsúfoltsága rohamosan nőtt, hiszen az új
könyvek beáramlásának üteme jóval nagyobb volt, mint amit az állományból rongálódás
vagy avulás címen ki lehetett vonni. Ebben az időszakban 424 fő, a lakosság 6,2 %-a vette
igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Az eredmények 1963-ra megduplázódtak: 853 olvasó
már 12, 2 %-ot jelentett.
1964-től Balogh Regina volt a könyvtár vezetője. Munkássága és vezetése alatt a
könyvtár egyre népszerűbbé vált, amit az olvasói létszám növekedése is bizonyított.
4. sz. táblázat. Olvasói létszám alakulása, megoszlása 1955 - 1970 között.
Kedvezően alakult a két nagy korcsoport közötti arány: 1963-ban az olvasók 62 %-a
felnőtt, 38 %-a gyerek volt.

1955
1960
1970

Felnőtt
361
263
987

Gyermek
472
161
588

Összesen
833
424
1575

5. sz. táblázat. Forgalom alakulása 1955 - 1970. A kölcsönzött kötetek száma 10 139-ről
17 053-ra nőtt, vagyis az 1960. évinek 168 %-ára.

Kölcsönzött
kötet

1955
16 266

1960
10 139

n

1970
38 703

3812
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A fejlődést az is segítette, hogy a tanács vezetése is szívügyének tekintette a
művelődést, így anyagiakkal is támogatta a könyvtár működését. Ezáltal sikerült évente
egyre több színvonalas könyvvel bővíteni a könyvállományt, ami a könyvtár forgalmát is
jelentősen növelte.

2. A Nagyközségi könyvtár
1970-ben, Nagyközségi címet kapott a település, kedvezőbbé váltak a könyvtár
fejlesztésének lehetőségei. Területi bővítésre ugyan nem került sor a könyvtárban, de a
bútorzat, a berendezés korszerűsítésével otthonosabbá vált a könyvtár. A könyvtári munka
a 70-es években folyamatosan és zavartalanul zajlott. Az állomány mennyiségileg és
minőségileg

is fejlődött.

A

könyvtár törekedett az olvasói

igények

legteljesebb

kielégítésére, ugyanakkor igyekezett megfelelni a politikai és szakmai elvárásoknak.
Ebben az évben a lakosságnak már 22, 15 %- a olvasója a könyvtárnak. Az arány megyei
viszonylatban kiemelkedő, hiszen a megyei átlag csak 19, 10 % volt. A lakosság
könyvellátottságát tekintve nem állt az elsők között. A könyvbeszerzési keret lakosonként
csak 2, 13 Ft volt, szemben a 4, 84 Ft-os megyei átlaggal.
A könyvtár állományába nemcsak szépirodalmi és szakkönyvek
hanglemezek, diafilmek, videokazetták, folyóiratok, újságok

tartoztak, hanem

is, melyek szintén az

érdeklődők rendelkezésére álltak.
1973-ban megjelent könyvtári ellátásfejlesztésre kiadott irányelvek, lehetővé tették az
állománygyarapodás főbb mutatóinak értékelését. Az Irányelvek szerint az újszászi
könyvtár, mint kiemelt alsófoku központ könyvtár, C típusú intézmény. Ezek szerint gyűjti
a nemzeti könyvtermésből az Új Könyvekben referált teljes törzsanyagot és az ifjúsági
jelzésű irodalmat.
A

könyvtár

megfelelt

a

típusával

szemben

támasztott

követelményeknek.

A

segédkönyvek, kézikönyvek száma 2400, vagyis eléri az összállomány (23 599 kötet)
10%-át.
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6. sz. táblázat. A beiratkozott olvasók száma és az állománygyarapításra fordítható keret
összege:

13

Olvasók száma:

1971

Lakosok
száma
7110

Összesen
1622

Lakosság %-a
22,80

Könywásárlási
keret a
költségvetésből
Ft.
13. 860

1972

6823

1662

24,36

16.016

1973

6823

1674

24,53

18.000

1974

6823

1720

25,21

20. 000

1975

7040

1750

24,86

49. 000

1976

7040

1854

26,34

56. 600

1977

7079

1864

26,33

69. 075

Új szász

A könyvtár fejlődésében az 1971-1977-es évek kisebb mértékű fejlődést hoztak az
előzőekhez képest, ezt a táblázatban feltüntetett statisztikai adatok is alátámasztják.
Lassabb ütemben emelkedett az olvasói létszám, de jelentősen nőtt a könywásárlási keret.

7. sz. táblázat. Az állomány, a kölcsönzött kötetek és a helyiség változása:

Új szász

Könyvállomány
kötet:
1
Összesen
lakosra
jut

Kölcsönzött
kötet:
Összesen
1
olvasóra
jut

1971

12. 780

1,80

36. 594

1972
1973
1974
1975
1976
1977

13. 423
14. 628
15. 527
17.088
18.638
20. 604

1,97
2,14
2,27
2,43
2,65
2,91

35.389
44. 121
46. 109
51. 793
53. 549
50. 567

5,14
5,19
6,47
6,75
L 29,60

28,88
27,12

kell

14

Helyiség
m2 :
van

%-ban

280

58

20

280
280
280
280
280
354

58
135
76
166
58
68

48

48,2
27
59
21

19,2

3813
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A 7. sz. táblázatban, a könyvtár könyvállományában, kölcsönzött kötetei és alapterületében
bekövetkezett változásokat tüntettem fel. A könyvtárat az évek során folyamatosan
költöztették mikor kisebb, mikor nagyobb épületben. Folyamatos helyhiánnyal küszködött
a könyvtár. Ennek ellenére a könyvállomány és a kölcsönzött kötetek száma folyamatosan
növekedett.
8. sz. táblázat. A beiratkozott olvasók kor szerinti megoszlása 1974-es év eredményei
alapján, néhány hasonló helyzetű és lakosú település összehasonlítása a következő
táblázatban látható: 15
kiemelt
községi
könyvtárak

Lakosok
száma

14
év
alatti

15- 2024
19
éves éves

Uj szász
Abádszalók
Kenderes
Öcsöd
Rákóczifalva

6823
5971
5786
5386
5197

585
536
565
481
419

303
21
235
133
219

101
140
98
102
98

2529
éves

3039
éves

4049
éves

5059
éves

116
84
76
61
60

174
51
87
78
71

124
61
73
79
80

97
58
69
72
38

60
éves
és
idősebb
220
123
89
122
40

14 év
feletti
összes

összes
olvasó

1. 135
538
727
647
606

1.720
1.074
1.292
1. 128
1.025

A központi könyvtár mellett a 70-es évektől két helyen működött fiókkönyvtár. A
Szociális Otthonban, amit kezdetben Balogh László vezetett, és a Nagykerti Általános
Iskolában, amelyet évekig Bogár Józsefhé vezetett.
A Kastély Otthon kihelyezett letéti állománnyal rendelkezett. A fiókkönyvtárak nem
rendelkeztek letéti raktári nyilvántartással, mivel annak folyamatos építéséhez a személyi
feltételek nem voltak biztosítottak. A nagyközségi könyvtár a letétekről mennyiségi
nyilvántartást vezetett, a letéti állomány raktári katalóguscédulái a központ katalógusában
szerepeltek.
A könyvtár zsúfoltsága rohamosan nőtt, hiszen az új könyvek beáramlásának üteme jóval
nagyobb volt, mint amit az állományból rongálódás vagy avulás címen ki lehetett vonni.
Kedvező változást a könyvtár életében az 1978-as év hozott. A fenntartó tanács bérelt egy
104 m 2 alapterületű helyiséget, így lehetővé vált önálló gyermekrészleg kialakítására és
némileg enyhült a felnőttrészleg zsúfoltsága.

3815
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Az új helyiség modern bútorokkal történő berendezését az Országos Közművelődési
Alapból igényelt és kapott 100 000 Ft tette lehetővé.
A gyermekkönyvtárat 1977-től Barta Imréné vezette. Az önálló gyermekrészleg
kialakítása fordulópontot jelentett a könyvtár számára, többek között azért, mert az
állományfejlesztési elvek, gyakorlat módosítását vonta maga után.
Szolnok megye tanácsi közművelődési könyvtárainak összehasonlító statisztikai adatai
az 1982. év eredményeit összevetve az 1986. évivel (10. sz. melléklet):
•

szolgáltató helyek száma - a községi fiókkönyvtárak csökkenése következtében kevesebb, az összes könyvtári alapterület azonban 1444 m2-rel nőtt. Felújított
épületbe költözhetett az újszászi könyvtár;

•

az állomány gyarapítására - eredeti költségvetésből - 1 , 5 millió forinttal nagyobb
összeget fordíthatott a megye, a könyvek árának nagymérvű emelkedése folytán
azonban 8300 kötettel kevesebbet tudott szerzeményezni, mint 1982- ben;

•

a beiratkozott olvasók száma 1300-al nőtt, 99. 575 fő, a lakosság 23, 2%-a. A
növekedés elsősorban a gyerekek intenzívebb könyvtárlátogatásából ered;

•

a kölcsönzött kötetek

száma valamelyest

visszaesett,

a látogatottság, a

könyvtárhasználat viszont örvendetes módon szépen alakult.
A 1980-as évek végétől, az 1990-es évek elejétől fokozatosan meginduló társadalmi,
gazdasági, politikai változások kihatással voltak a könyvtár tevékenységére, hiszen az
információ iránti igény fokozottabban jelentkezett. A könyvtárnak szembe kellett nézni a
változásokkal és fel kellett készülni arra a szerepváltásra, hogy a könyvtár, a használói
kívánalmaknak eleget téve és az informatika által nyújtott lehetőségeket kihasználva, az
információs társadalom felé vezető útra lépjen.
Az „Újszászi Híradó" 1990. decemberében jelent meg. Azóta havonta, 1200-1300
példányban kapható a község területén. A szerkesztőség a könyvtárba kapott helyet, így
mindenki által elérhető volt. A lap alapítói: a képviselőtestület Tájékoztatási Bizottságának
tagjai, 111. külső segítők, a tördelő szerkesztő, a nyomdász, a gépíró, és könyvtáros, Barta
Imréné olvasószerkesztői feladatokkal. A kiadvány tartalmáról: a lap a község életéről
szól, legfontosabbak az önkormányzati hírek, a testületi ülések anyagai, rendeleteik
ismertetése, tájékoztatás a különböző bizottságok üléseiről. Szót kapnak az iskolák,
intézmények, az egyházak, a pártok és bárki a lakosság köréből. 16
38

—

16

Barta Imréné: Az Újszászi Híradóról In. Kaptár a Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója
1992.1. évf. 5. (5.) szám, 4. old.
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A könyvtár 1991-ben 205 m 2 alapterületen, két helyiségben működött, heti 46 órás
nyitva tartással. Két fiókkönyvtár segített a lakosság teljes körű könyvtári ellátásában. Az
egyik a Szociális

Otthonban, ahol 262

fő beiratkozott olvasó

4608

könyvtári

dokumentumot kölcsönzött. A másik a Nagykerti Általános Iskolában, az iskolával, közös
fenntartással működött a községi könyvtár. Olvasói létszáma 196 fő gyerek és 86 fő
felnőtt, forgalma

1991-ben

7612

Gyermekkönyvtár

helyezkedik

el

db könyv

volt. A

az

másik

épület

Községi
felében.

Könyvtár mellett
Az

adminisztráció

egyszerűsítése miatt egy helyen történt a kölcsönzés, a felnőtt olvasóban. Letéti állományt
helyeztek el az Idősek Klubjában, ezt is, és a fiókkönyvtárak anyagát is igény szerint
évente többször cserélték.
A Községi könyvtárnak 1991-ben 908 olvasója volt, ebből 343 általános iskolás, 198
középiskolás. A lakosság 21, 4 %-a volt tagja a könyvtárnak, ez 119 fővel több az előző
évihez képest. A költségvetésből 103. 709.- Ft-ot fordítottak könyvtári dokumentumok
beszerzésére. Az év végi nettó állomány 35984 db könyv, 465 db hangzó anyag.(lemez
kazetta) Az éves gyarapodás 663 db dokumentum volt.
Nagyarányú törlést terveztek a leltárkor tapasztaltak alapján. A raktárban (padláson)
elhelyezett könyvek nagy része elavult, kölcsönzésre alkalmatlan állapotban volt. Ezek
után 464 db könyv selejtezését végezték el, ennek 80 %-a a leltár alkalmával feltárt hiány.
A törölt könyvek a MÉH telepre kerültek, vagy kedvező áron értékesítették a könyvtárban,
illetve az eltérő tanterv szerint tanulók kapták meg.
A könyvtárba 34 féle folyóirat járt, ebből 4 napilap. Bevezették a folyóiratok kölcsönzését,
népszerű a „Burda", „Pramo", „Ez a divat", „Otthonunk" lapok, de a hetilapokat is
kölcsönözték hétvégére, és külön nyilvántartást vezettek. A folyóiratokban megjelenő helyi
vonatkozású híreket összegyűjtötték, és feldolgozták. A régebbi számok közül többet is
beköttettek, ilyenek a Közlönyök, az Élet és Tudomány, a divatlapok. A képeslapokat a
Szociális Otthon idős lakóihoz juttatták el, a többi a MÉH telepre kerültek.
1991-ben nyugdíjba vonult az intézmény vezetője, Balogh Regina, aki 1964 óta
vezette a könyvtárat. A Szolnok megyei könyvtár dolgozói a következő sorokkal
búcsúztatták:
„Elbúcsúztunk Balogh Reginától, az újszászi Nagyközségi Könyvtár vezetőjétől, aki
1991. december 28.-tól vonult nyugdíjba. 1964 óta vezette lelkiismeretesen, szakmai
elhivatottsággal,

átlagon

felüli

temperamentummal a

könyvtárat.

A

több mint

negyedszázad alatt sok-sok barátot szerzett szerte az országban a kollégák között. A
barátok jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Szakmánk jelenlegi és elkövetkező
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zimankós éveiben ezért is várjuk őt szakmai, egyesületi rendezvényeinkre. Kívánunk neki
nyugalmat, szellemi-fizikai frissességet, jó egészséget, anyagi gondoktól mentes hosszúhosszú éveket!" 17
Balogh Regina után az intézmény vezetője Barta Imréné lett, aki a gyermekkönyvtárat is
vezette.
1992-ben a könyvtár forgalma 27471 db dokumentum volt, a könyvtárlátogatók száma
8361 fő, ebből kölcsönző 4032 fő volt. A könyvtárban két főállású szakképzett könyvtáros
dolgozott, és 1 fő megbízási szerződéssel látott el segédkönyvtárosi

és takarítói

feladatokat.

és

A

hatékonyabb

könyvtári

munka

érdekében,

országos

megyei

tapasztalatcseréken, konferenciákon, továbbképzéseken vettek részt a könyvtárosok.
könyvtár a tartalmi munka javítása
művelődésügyének távlati fejlesztési

érdekében figyelembe

A

vette Szolnok megye

programját, mely szerint a politikai-világnézeti

nevelés; az általános és szakmai műveltség gyarapítását, az irodalmi-művészeti ízlés
fejlesztését programban meghatározta.
A könyvtárban a kölcsönzés mellett más tevékenységet is szerveztek a könyvtárosok,
ezek többsége a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését célozta meg. Rendszeresen
szervezetek

szakíró-olvasótalálkozókat

is,

pl.

mezőgazdasági

szakelőadásokat

a

szakcsoportok tagjainak. Az iskolákkal kialakított jó kapcsolat bizonyítja, hogy nagyon sok
csoportos foglalkozást, magyar, osztályfőnöki és énekórát is a könyvtárban tartottak. Az
iskolai szünetekre tervezett gyermekfoglalkozásokat,

a Vörösmarty hét alkalmával

rendezett vetélkedők, melybe a Nagykerti Általános iskolásokat is bevonták, a Kazinczy
szépkiejtési versenyt, amit évek óta szervez a könyvtár. Népszerű volt a március 15-én
megtartott programok rajzverseny és szavalóverseny melyekre szép számmal jelentkeztek
a gyerekek.
Felnőtt olvasóknak ismeretterjesztő előadást szerveztek. Sok neves költő, író jutott el a
községbe, voltak, akik többször is visszatértek, így: Baranyi Ferenc, Bertha Bulcsú, Fábián
Zoltán, Galgóczi Erzsébet, Hárs László, Horgas Béla, Jobbágy Károly, Jókai Anna,
Ladányi Mihály, Mándy Iván, Palotai Boris, Sóos Zoltán, Szeberényi Lehel, Szentiványi
Jenő és még sokan mások. 1992-ben író - olvasó találkozót szervezett a könyvtár Nemere
Istvánnal.
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Lengyelné Molnár Klára: Hálózati hírek, tudnivalók In. Kaptár a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
könyvtárak híradója 1992.1. évf. 1.(1.) szám, 5. old.
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Az utóbbi években a családok nehezedő gazdasági körülményei még inkább a könyvtár
feladatává teszik az igényes szépirodalmi és szakkönyvek beszerzését. 1996-ban a Soros
Alapítvány felajánlotta a könyvtárnak, hogy egy vegyes szakkönyveket és irodalmi
műveket tartalmazó listáról közel 60 db ajándékkönyvet

válasszanak,

amelyeket

megjelenésük sorrendjében postáztak.
ízelítőül ebből a könyvcsomagból: Barta János: „Napkirályok" tündöklése, Paul Celan
versei, Eötvös Károly (életrajz), Haku István: A zsidó nép története, Szabó Árpád: A trójai
háború, Vekerdi László: A véges végtelen, Kontler László: Az állam rejtelmei, Salamon
András: A kutyák nem felejtenek.
A könyvtárnak 1963-ban 853 fő, 1975-ben már 1750 fő, 1979-ben 2130 fő /melyből
790 fő gyermek olvasója volt. 18 Sajnos a következő években az olvasói létszám
gyarapodási folyamata megállt, sőt erős visszaesést mutat, 1996-ban 900 olvasó iratkozott
be. Az okot sok mindennel lehet magyarázni, például azzal, hogy a tv-nézés pótolja az
olvasást, vagy a megromlott gazdasági helyzettel és még nagyon sok egyébbel. Egy biztos,
hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt a könyvbeszerzés lehetősége is nagyon lecsökkent.
Míg 1979-ben 23. 500 kötettel rendelkezett a könyvtár, addig 26 év múlva, azaz 1996 év
végére 34. 600 könyvvel, ami azt jelenti, hogy 26 év alatt csak 11 ezer könyvvel
szaporodott az állomány.
Annak ellenére, hogy hosszú évekig kedvezőtlen körülmények között működött a
Nagyközségi könyvtár, a fenntartó és a könyvtárosok közösen kerestek megoldásokat a
helyzet javítására. A hatékony szolgáltatás döntő tényezője a könyvtáros, aki tevékenyen,
magas színvonalon közvetít az olvasó és az információ között, aki készségesen, nagy
szakmai hozzáértéssel tájékoztat, az új olvasóknak bemutatja a könyvtárat, ismerteti a
szolgáltatásokat.

3. A városi könyvtár
1997. július l-jével a Magyar Köztársaság Elnöke 191/1997. sz. határozatával Újszász
nagyközségnek városi címet adományozott, a Nagyközségi könyvtárból, Városi könyvtár
lett. A könyvár szolgáltatásai bővültek, átalakultak, változtak a kor követelményeinek
megfelelően, a gyűjtemény alakításában, pedig figyelembe vette a helyi sajátosságokat.

38
18

Munkanapló a megyei, járási, városi könyvtárak és fiókkönyvtárak tevékenységének nyilvántartására 1963
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Hagyományos könyvtár és médiaközpont, ahonnan a világ információvagyona bárki
számára szabadon elérhető. "Ablak a világra": úgy kapcsolja össze az embereket a
világgal, hogy közben identitástudatát erősíti.
A könyvtár 1984-től 2003 nyaráig a gyermekkönyvtárral összevonva nagyjából 200 m 2 en, 2 könyvtárhelyiségben üzemelt. A gyermekrészleg külön helyiségben kapott helyet, a
felnőtt kölcsönző egyúttal olvasóteremként és rendezvényteremként is szolgált (ez
esetenként bútortologatással, és „rendezvény miatt zárva" táblával is járt). Ennek ellenére
lehetőség volt arra, hogy a könyvtár hagyományos programjait, könyvtári óráit helyben is
megtartsák és nagyobb látogató (gyermek-) csoportokat is fogadtak.
A statisztikai adatok alapján 1997-ben az újszászi Városi könyvtárban beiratkozott (14
éven aluli) olvasók létszáma 242 fő, a látogatóké 4. 944 fő, a kölcsönzőké 1. 737 fő, és a
kölcsönzött állományegységeké, pedig 6. 271 db volt.
Az 1998-as statisztikai adatok alapján 835 könyvtári tag volt. A könyvtárban 34. 491 kötet
állt az olvasók rendelkezésére. Lehetőség volt újság és folyóirat olvasására, videofilmek
kölcsönzésére.
A Városi Könyvtárnak 2002 -ben a fiókkönyvtárak nélkül 987 beiratkozott olvasója volt,
de a használói létszám, mely a könyvtár valamennyi szolgáltatására vonatkozott több volt,
amit az adatok hiányossága miatt nem lehet pontosan meghatározni.
Az állomány nagysága 33. 385 kötet, továbbá 40 féle folyóirat állt az olvasók
rendelkezésére. Az olvasóteremben videótár, valamint 6 db modern számítógéppel
rendelkezett a könyvtár, melyeket az érdeklődők szabadon használhattak Internet elérésre.
9. sz. táblázat. Statisztikai adatok összehasonlítása 1992- 2005:

1992
36474
908

Állomány (kötet)
Olvasók
összes
14 éven 343
aluli
Kölcsönzött összes
27471
könyvek
14 éven 6633
aluli

1995
35126
884

1999
33382
902

2002
33385
987

2005
32 811
783

307

371

432

277

26982
5065

35140
5713

57752
7514

37163
2450

A táblázatban feltüntetett adatok alapján 2002-ig fejlődés tapasztalható, ezt követően
2005- ben a könyvtár állományában, olvasói létszámában és a kölcsönzött könyvek
számában jelentős csökkenés tapasztalható.
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2003. október 6-án Molnár Péter polgármester és Tokajiné Demecs Katalin, a megyei
közgyűlés alelnöke ünnepélyes keretek között adta át az olvasóknak a városi könyvtár „új"
épületét, amely sokkal tágasabb, áttekinthetőbb, kulturáltabb és barátságosabb. (8. sz.
melléklet) Az ünnepség több hónapos munka és tervezgetés lezárása volt. Tagadhatatlan,
hogy a régi helyét „kinőtte" a könyvtár. A régi gondok (a helyhiány) egy része
megoldódott, különálló kézikönyvtárat rendeztek be, a könyvraktár helyben van és
ruhatárat is alakítottak ki.
A statisztikai adatok alapján, a fiókkönyvtárak nélkül 930 beiratkozott olvasója volt a
könyvtárnak, de a használói létszám, mely a könyvtár valamennyi szolgáltatására
vonatkozik 10.954 fő, az állomány nagysága 33. 318 db. (könyv, bekötött időszaki
kiadvány, audiovizuális, elektronikus, egyéb)
Három hét alatt közel harmincezer könyvet kellett könyvtári szakrendben, az olvasók
számára is logikus módon polcokra helyezni. A számítógépeket több helyiségben
helyezték el, hogy a különböző korú, érdeklődésű olvasók ne zavarják egymás munkáját. A
kialakított kézikönyvtárban két internetes gép állt elsősorban a felnőttek rendelkezésére, a
gyermekrészlegben szintén kettő a fiatalabb korosztály számára (9. sz. melléklet).
A változtatás kellemesebb légkört biztosított, de ehhez a számítógép- hálózatot újra fel
kellett „építeni". Az Internethez a kábeltévé hálózaton keresztül kapcsolódtak, ez sokkal
gyorsabb adatelérést tett lehetővé.
A kölcsönzőtérből nyíló ruhatár segítségével végre elkerülhető volt a kölcsönzőpult előtti
torlódás. Az épületbe korszerű riasztóberendezést szereltek. Nemcsak a belső terek újultak
meg, hanem az udvar, a kert rendezése is.
A közel ezer beiratkozott olvasó és a könyvtárlátogatók praktikus, tágas és szép
környezetben olvashattak, kölcsönözhettek, tájékozódhattak. A kezdeti tapasztalatok és az
olvasók visszajelzései azt mutatták, hogy a lehetőségekhez képest optimálisan sikerült
berendezkedni az új környezetben.
2004. február 11 -én, fogadta el a képviselő-testület a könyvtár érvényben lévő alapító
okiratát. Az intézmény neve: Városi Művelődési Ház és Könyvtár. Székhelye: Új szász,
Szabadság tér 1. Létrehozásának éve: 1997. Működési területe Új szász város közigazgatási
területe. Az alapító, fenntartó és felügyeleti szerv Új szász Város Önkormányzat Képviselőtestülete. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési

szerv,

nem

önálló

bérgazdálkodási

jogkörrel

rendelkezik.

Dologi

előirányzatok felett rendelkezési jogosultsága van.
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Önállóan gazdálkodó költségvetési

szerve Új szász Város

Polgármesteri Hivatala.

Nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény, és mint ilyen az 1997. évi CL törvény
hatálya alá tartozik, mely a kulturális javak védelméről, a múzeumokról, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szól. Az intézmény működését az SZMSZ és a
hozzá kapcsolódó szabályzatok határozzák meg. A kulturális törvény a könyvtár
alapfeladatának tekinti a gyűjtemény folyamatos fejlesztését (1997. évi CXL. tv. 55. §).
Ennek megfelelően a könyvtár dologi kiadásainak nagyobb részét a dokumentumállomány
gyarapítására és az elektronikus információ elérésének biztosítására fordítja. Az állam
érdekeltségnövelő támogatással ösztönzi az önkormányzatokat arra, hogy minél többet
fordítsanak a gyarapításra.
Az

intézmény alaptevékenysége:

Művelődési

központok, házak tevékenysége

és

Közművelődési könyvtári tevékenység.
A nyilvános könyvtár alapfeladatai: gyűjteményét folyamatosan fejleszti,

feltárja,

megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak
állományának és szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentumés információcserében. Helyismereti, helytörténeti anyagokat gyűjt, nyilvántart, megőriz,
feldolgoz.

Fiókkönyvtárat működtet. Egyéb szolgáltatásokat biztosít (zenehallgatás,

számítógép- és Internet használat)
Közművelődési tevékenység alapfeladatai: az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny,
önképző,

szakképző

tanfolyamok,

életminőséget

és

életesélyt

javító

tanulási,

felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.
A település környezeti, szellemi, művészeti, értékeinek, hagyományainak feltárása
megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. Az egyetemes, a
nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a
befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. Az ismeretterjesztő, az amatőr
alkotó

művelődő

közösségek

tevékenységének

támogatása.

A

helyi

társadalom

kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A különböző
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. A szabadidő
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása és egyéb művelődést segítő lehetőségek
biztosítása. Kiegészítő tevékenységek között a termek bérbeadása szerepel.
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Az alapító okirat szerint az intézményt egyszemélyes felelős intézményvezető vezeti,
Fehérné Szekeres Zsuzsanna, akit a képviselő-testület nyilvános pályázat útján - a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bízott meg. 19
A könyvtárnak az alapító okirat rendkívül fontos, mert annak „megfelelően vállalkozhat,
feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét,
és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését."20
A Nemzeti Kulturális Alapprogram meghívásos pályázatán 1999-ben a Könyvtár a 20
kötetes Britannica Hungarica Világenciklopédiát nyerte meg.
A könyvtár 1999-től folyamatosan vett részt különféle pályázatokon, hogy a könyvtár
tárgyi feltételeinek fejlesztését, főképp az informatikai fejlesztéseket megvalósíthassa.
Pályázati úton nyert a könyvtár egy multimédiás számítógépet nyomtatóval, amely a
könyvtári állomány könnyebb feldolgozását segíti. A könyvtár a számítógép használatával
új szolgáltatásokat tervezett: az állomány számítógépen való elérése, integrált könyvtári
rendszer kiépítése, témafigyelés, sajtófigyelés, szövegszerkesztés, bibliográfia készítése.
A könyvtár rendelkezik TextLib programmal is így az állomány gépre vitele idő és ember
függvénye.
Az IHM által 2001-ben kiírt pályázaton Internet csatlakozást és 6 db multimédiás
számítógépet nyert a könyvtár, melyeket 2002 tavaszán üzemeltettek be.
A számítógépeket és az ingyenes Internetet az olvasók nagy örömmel vették birtokba,
kihasználtsága maximális. (Az önkormányzat az óta is átvállalja az Internet költségeit.)
A pályázati kiírásban szereplő számítógépes és Internet-használati ismeretek oktatására
nagyobb volt az igény, mint kezdetben gondolták: számos idősebb (akár nyugdíjas) olvasó
is érdeklődött a számítógép lehetőségei iránt. Ugyanebben az időben könyvtári bútorokra is
nyert pályázatot a könyvtár, így néhány hónap múlva kicserélhették a régi kölcsönző
asztalt egy megfelelő méretű kölcsönzőpultra.
2002-ben pályázat alapján és az Önkormányzat támogatásával elkészült a mozgássérült
feljáró az épület előtt, aminek nehezen mozgó, illetve az idős olvasók egyaránt örültek.
A technikai fejlesztések miatt a könyvtár alaposan kinőtte a rendelkezésre állóhelyet. Az
olvasóasztalok számát csökkenteni kellett és a rendezvényeket, pedig átköltöztették a
művelődési házba. A felszereltség fejlesztésre szorult.

3819
20

Alapító okirat, 2004
A költségvetési szervek In. Magyar közlöny 1992/63. szám VII. fejezet 2109. old.
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Sajnos nem volt megfelelő számítógép, fénymásoló, melyekkel korszerűbbé, könnyebbé
lehetett volna tenni a munkát, a lakossági szolgáltatásokat.
10. sz. táblázat. A könyvtár felújítására, korszerű berendezésekre, technikai, műszaki
feltételek javítására fordított összeg:
Ev
2001
20012003
2002
2002
2003
2003
2003

Megnevezés
Számítástechnikai fejlesztés
1 db számítógép + nyomtató
SZT-IS-2 Internetcsatlakozás és 6
db számítógép + nyomtató

Támogatás összege

Saját erő

250 OOO.-Ft

Könyvtári bútorok
Bejárat mozgáskorlátozottak
részére
Könyvtárépület kialakítása
Biztonsági berendezés
Kábeltévé, Internet, telefon

250 000

11 27O.-Ft
Az Internet
finanszírozása a
második évben
-

50 000
-

50 000
1 610 3OO.-Ft
162 36O.-Ft
234 OOO.-Ft

2 040 OOO.-Ft

11. sz. táblázat. A 2002-es, 2003-as, 2004-es és 2005-ös év fontosabb statisztikai adatait a
következő táblázatban foglaltam össze:22
2002.
6900
Lakosság száma
A könyvtár költségvetésből biztosított
állománygyarapítási kerete: (eFt)
450 eFt
1 lakosra jutó állománygyarapítási keret:
65 eFt
(eFt)
Az
állománygyarapítás
összege
a
költségvetésből és egyéb támogatások 1035
ossz.
eFt
A könyvtári dokumentumok száma
32395
4,69
Egy lakosra jutó könyvtári dok. száma
34
Megrendelt periodikum száma
987
Beiratkozott olvasók száma
Beiratkozott olvasók a lakosság %-ában
14,3
A könyvtárhelyiség alapterülete
210 m 2
2
Alapterületi ellátottság (m /100 olvasó)
3
Könyvtári férőhelyek száma
36
Könyvtáros munkakörben dolgozók száma
2,5
40
A könyvtár heti nyitva tartása (órában)

2003.

2005.

6971

2004-es
tervadatok
6859

1 139 eFt

500 eFt

822 eFt

163 eFt

73 eFt

120 eFt

1 694 eFt

1 100 eFt

-

32390
4,65
39
930
13,3
270 m 2
3,8
18
2,5
40

32500
4,76
39
980
14,3
340 m 2
4,9
50
3
40

32811
4,82
36
783
10,1
270 m 2
2,6
18
2
40

6800

3821
22

Könyvtári beszámoló 2001-2003.
Könyvtári beszámoló a 2004-es terv
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A 2004-es statisztikai adatok alapján Ujszászon két helyen működött könyvtári
szolgáltatás, a városi könyvtár alapterülete 270 m 2 . A könyvtárban dolgozók száma: két fő
felsőfokú szakirányú főfoglalkozású

könyvtáros és egy

középfokú nem szakirányú

részmunkaidős dolgozója volt az intézménynek.
Az állomány nagysága a következők szerint alakult: könyv, bekötött időszaki kiadvány
32 741; audiovizuális 768; elektronikus 1; összesen 33 510. A könyvtárban összesen 858
fő beiratkozott olvasó volt, ami a lakosság 12, 40%-a,ebből al4 év alatti olvasó 307 fő.
A kölcsönzött dokumentumok száma összesen 41 954 db volt, amiből 14 év alatti
korosztály 3027 db. Könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumok száma 41 db. 2 3
A 2005-ös statisztikai adatok alapján Ujszászon változatlanul két könyvtári szolgáltató
hely működött, a városi könyvtár alapterülete 270 m 2 (az előző évhez képest nem
változott). Nyitvatartási napok száma hetente 5, órák száma, pedig 40. Az állomány adatai
a csoportos leltárkönyv alapján leltárba vett állomány 32 811 kötet.
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Új könyvekkel

gyarapodott a könyvtár állománya. Beszerezték a népszerű írók legújabb köteteit. Pl:
Leslie L. Lawrence három új regényét, Dan Brown: Digitális erőd c. művét, Moldova
önéletrajzi írásának új köteteit, Michael Crichton, Ken Follett, Alex Káva, Vujity Tvrtko új
könyveit. A romantikus irodalom kedvelői, pedig megtalálhatják többek között Nóra
Roberts, Julié Garwood, Susan E. Phillips új regényeit. A megvásárolandó könyvek
kiválogatása során próbáltak minél többet beszerezni az olvasók által keresett művek
közül. Rendeltek több útikönyvet, térképet, kommunikációval, marketingelmélettel,
irodalom- és színháztörténettel, egészség megőrzéssel, továbbtanulással kapcsolatos
kiadványt. A megnövekedett igények miatt újabb KRESZ tankönyveket is vásároltak. A
gyerekekre is gondoltak, ők is több új ifjúsági regény és képes „tudós" könyv között
választhatnak.25
A könyvtári személyzet: könyvtáros munkakörben dolgozók 2 fő felsőfokú könyvtáros
szakképesítéssel és egy fő alap- vagy egyéb középfokú végzettséggel. A könyvtárhasználat
a következőképpen alakult: érvényes regisztrációval rendelkező használók összesen 783,
amiből 14 éven aluli 277; személyes használatok összesen 7897, amiből 14 éven aluli
3070; az összesből
dokumentumok
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kölcsönzések 4350, amiből 14 éven aluli 1193; kölcsönzött

összesen

37163, amiből

14 éven

aluli

2450; helyben használt

23

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Könyvtárak, Szakkönyvtárak, a Felsőoktatási
Intézmények Könyvtárai és a Munkahelyi Könyvtárak 2004. év eredményei
24
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Könyvtárak, Szakkönyvtárak, a Felsőoktatási
Intézmények Könyvtárai és a Munkahelyi Könyvtárak 2005. év eredményei
25
Nemes Zsuzsanna: Könyvtári hírek In. Újszászi Híradó 2005, XV évf. 12. (12.) sz. 26 old.
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dokumentumok összesen 8216, amiből 14 éven aluli 4892; az összesből regisztrálva 3876,
amiből 14 éven aluli 2652. A könyvtárközi kölcsönzések száma 91.
Kurrens időszaki kiadványok száma összesen 33 db, amiből külföldi 8 db. A használók
számára fenntartott számítógépek száma 5 db, internethozzáférések száma szintén 5.
Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett

számlák alapján,

költségvetési

előirányzatból összesen 822 eFt; amiből nyomtatott kurrens időszaki kiadványokra 66 eFt.
A könyvtár használati feltételei: a könyvtár látogatás és a dokumentumok helyben
használata

minden

könyvtárlátogatónak

ingyenes.

Szolgáltatásai

a

könyvtári

dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, könyvtárközi kölcsönzés,
tájékoztatás helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása, Internethasználat,
fénymásolás, nyomtatás. A dokumentum kölcsönzés feltétele az érvényes beiratkozás
(személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány

felmutatása

szükséges). Ez alól kivételt képeznek az intézmény rendezvényeinek (kiállítás, előadás
stb.) csoportos látogatói, ill. a szolgáltatásokat szervezett keretben igénybe vevő csoportok
tagjai.

A

beiratkozási

díj

70 éven

felülieknek

ingyenes, felnőtteknek

100 Ft,

nyugdíjasoknak 50 Ft, diákoknak (16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők)
50

Ft, 16 éven

aluliak

részére

ingyenes.

Kedvezményezettek a

pedagógusok,

közgyűjteményi dolgozók a 6/2001. (I. 17.) Korm. rend. alapján. A könyvtárban az Internet
szolgáltatását csak a regisztrált olvasók vehetik igénybe. Az Internet használatát a könyvtár
- szükség esetén - időkorlátozással teszi lehetővé.
A 18 éven aluli olvasóknak az Internet használata (a csoportos foglalkozások kivételével)
csak akkor lehetséges, ha ezt szülőjük (gondviselőjük) engedélyezte.
A regisztrált olvasók

térítésmentesen vehetik igénybe

a könyvtár katalógusának

lekérdezésére és a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógépeket. A
technikai eszközök használata csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet.26
A könyvtár kiegészítő szolgáltatásai:
•

Közreműködik a városban működő közösségek rendezvényeinek szervezésében

•

Igény szerint játszóházat, kézműves foglalkozásokat stb. szervez (gyermeknap,
húsvét)

•

Kiadványokat értékesít

•

Lakossági fénymásolást végez (ha megteremtődnek a feltételei)

3826
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•

Termeinek, helyiségeinek bérbeadása (terembérlet)

•

Tanfolyamok, szakkörök rendezvényeinek elősegítése.

12. sz. táblázat. Összesítő az érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázatok eredményéről
2000 - 2005 év (eFt):
2000. év

2001.év

érd.
növ.*
140

érd.
növ.
272

felzárk.,**
200

felzárk.

2002.év

2003. év

2004. év

2005. év

érd. felzárk.
növ.
138

érd. felzárk.
növ.
199 200

érd. felzárk.
növ.
263

érd. felzárk.
növ.
146 126

* érdekeltségnövelő pályázat eredménye
** felzárkóztató pályázat eredménye

Az előző évekhez képest a könyvtár olvasói létszáma, állománya nem változott
jelentősen, mégis az információs társadalom fejlődésével

igény van a könyvtár

információközvetítő szerepére.
A könyvtár igény szerint csoportos könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozásokat
tart óvodai, általános iskolai és középiskolai csoportoknak. Könyvhöz, irodalomhoz,
olvasáshoz

kapcsolódó

rendezvényeket,

író-olvasótalálkozókat,

könyvbemutatókat,

olvasópályázatokat rendez, és kiállításokat szervez. (11. sz. melléklet)
2004. június 3-án az Újszászi Városi Könyvtárban, Bertalanné Piroska, a Verseghy
Ferenc

Megyei

Köszöntőjében

Könyvtár
felhívta

a

igazgatója
figyelmet

az

nyitotta

meg

összefogásra

a
az

megyei

könyvhetet.

önkormányzatok és

a

közművelődési intézmények között, hisz az értékek megtartása, felmutatása rajtuk múlik.
Hagyomány már, hogy a megyei megnyitót vidéken rendezik meg, ezzel is alkalmat adva a
megye

könyvtárainak,

könyvtárosainak

a

bemutatkozásra,

tapasztalatcserére.

A

könyvtárvezetők, könyvtárosok mellett a város vezetői, a közoktatási intézmények vezetői,
érdeklődő könyvbarátok jelentek meg az ünnepen.
Molnár Péter polgármester a könyvtár átalakítási munkáiról, az önkormányzat terveiről
szólt, majd Barta Imréné mutatta be a nemrég átalakult könyvtár munkáját.
A szakmai programban dr. Nagy Attila olvasásszociológus a Könyvtári Intézet munkatársa
tartott érdekfeszítő előadást „Munkálkodásunk és ennek társadalmi visszhangja" címmel.
Az előadás után Jenéi Gyula főszerkesztő az „Eső" című irodalmi folyóiratot mutatta be.
Délután a régi könyvtárban két újszászi származású szerző mutatta be könyvét.
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Turza Ferenc verseskötete „Fakéreg íze van a levegőnek" címmel a könyvhét előtt nem
sokkal került ki a nyomdából. A kötetet Tóth Péter, a gimnázium tanára ajánlotta az
olvasók figyelmébe. A résztvevők megcsodálhatták Turza Ferenc festményeit is. (13. sz.
melléklet)
A program sok érdeklődőt vonzott, akiknek alkalmuk volt könyvvásárlásra is. Számtalan új
kiadványból válogathattak, köztük volt az újonnan bemutatott verseskötet.
2005. október 18-án a Városi Művelődési Ház és könyvtár vendége volt Nógrádi Gábor
író. Petepite című könyve „ A Nagy Könyv" játék 100-as toplistáján szerepelt. Az íróolvasótalálkozón 7.-8. osztályos tanulók vettek részt. (12. sz. melléklet) Nógrádi Gábor írói
munkássága kezdeteiről, az olvasás gyönyörűségéről beszélt a diákoknak. Természetesen
legújabb könyveit is figyelmükbe ajánlotta. A találkozó végén könyvvásárlásra

és

dedikálásra is lehetőség volt. Nógrádi Gábor új könyveiből a könyvtár is kapott ajándékba.
A könyvtár saját rendezvényein kívül helyt ad a helyi civil szervezetek, klubok
programjainak.
2005-ben a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Százszorszép Népdalkör
tizennegyedik alkalommal rendezte meg a dalos találkozót. A műsorban nagyobb létszámú
szereplőgárda szórakoztatta a közönséget.28
2006-ban a Magyar Kultúra Napját színvonalas műsorral ünnepelték a művelődési
házban. Fehérné Szekeres Zsuzsanna, a Városi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
üdvözölte a jelenlévőket, utána Tóth Csabáné mondta el ünnepi beszédét. A műsorban
helyet kapott a vers, a próza, a zene és a tánc. 29

4. A városi könyvtár jövőre vonatkozó tervei
A könyvtárnak az Európai Uniós csatlakozással új kihívásoknak kellett megfelelni. A
könyvtári szolgáltatások színvonalának meg kell egyeznie a tagországokéval. Ennek
feltétele az új technikák, módszerek alkalmazása. Ezek közül a számítógépes dokumentum
nyilvántartás, kölcsönzés és Internethasználat már megvalósult. Minőségfejlesztést kell
végrehajtani, korszerű környezetet kell kialakítani.
3827

Barta Imréné: 75. Ünnepi Könyvhét In. Újszászi Híradó 2004, XIV évf. 7. (7.) sz. 1 old.
Fehérné Szekeres Zsuzsanna: Rekord létszám In. Újszászi Híradó 2006, XVI. évf. 2. (2.) sz. 24 old.
29
Fehérné Szekeres Zsuzsanna: A Magyar Kultúra Napja In. Újszászi Híradó 2006, XVI évf. 2. (2.) sz.
1-11 old.
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Mindebben nagyon fontos szerepe van a könyvtárosnak, hiszen csak a felkészült,
szükséges ismeretekkel rendelkező szakember lehet partnere a különféle információt
igénylő olvasónak. Mindemellett elengedhetetlen a felhasználó igényeinek állandó
figyelembe vétele. A célok megvalósítása során együttműködnek a helyi önkormányzati
intézményekkel.

így

válik

a könyvtár

az

információs, tudás alapú társadalom

alapintézményévé, amely az információt gyűjti, feltárja és szolgáltatja.
A Városi Könyvtár stratégiai terve 7 fontos küldetést említ. A jogi szabályozás
elsajátítására, közlönyök, jogtárak, rendeletek, határozatok megismerésére legyen alkalmas
a könyvtár. A gazdasági problémákhoz kapcsolódó információk, felhasználást gyakorolja.
Segítse az általános és középiskolásokat, valamint a felsőoktatásban

résztvevőket.

Támogassa az egész életen áttartó tanulást állományával, a könyvtári rendszer bármely
könyvtárának dokumentumaival, valamint előadások szervezésével.

Vegyen részt a

kulturális és művészeti terület megismerésében. Segítse a szabadidő hasznos eltöltését.
Ezt szolgálja a dokumentumok helyben használatának biztosítása, a CD-lejátszás és
számítógép használat.
Az előbbi tevékenységek használatához szükséges a digitális írástudás fejlesztése. Ezt
szolgálják a helyi pályázatok, rendezvények szervezése, ismeretterjesztő foglalkozások
tartása.
A küldetések mindegyikére érvényes az, hogy a könyvtári ellátásban elsőbbséget élvez
mindaz, ami közvetlenül az olvasókkal és a szolgáltatásokkal van kapcsolatban. Mindent
meg kell tenni annak érdekében, hogy a könyvtárhasználók igényeinek

megfelelő

szolgáltatások megvalósuljanak. Növelni kell a minőségi szolgáltatásokat, valamint
javítani kell ezek környezeti feltételeit, hogy megfelelően szolgálja az új igényeket.
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V. Összegzés

A

könyvtár

több

éves

múltját

feltárva,

látva

a változásokat,

a

fejlődést,

megfogalmazódott bennem a kérdés: mit tartogat a jövő részére? A jövő könyvtárának
feladata, hogy követve a fejlődés tendenciáit, korszerű szolgáltatásaival mindenki számára
társadalmi korlátok nélkül biztosítsa az informálódás lehetőségét.
Manapság a sokat emlegetett információs társadalom vagy tudás alapú társadalom egyre
több követelményt állít, az információs igények átalakulóban vannak, ezáltal a könyvtárak
jövőbeli feladatai is megváltoznak, átalakul az információközvetítés jellege. Miképp tud
megfelelni egy kisvárosi könyvtár mindezeknek az igényeknek, hogyan tarthat lépést a
változásokkal? A kulcsszó a kreativitás és a szolgáltatásoknak olyan kínálata, melyek a
legkülönbözőbb elvárásoknak is igyekeznek eleget tenni.
Új szász város könyvtára is az elmúlt években nagymértékű fejlődésen ment keresztül,
mindez köszönhető a könyvtárosoknak, akik munkájukkal segítették a fejlődést, valamint
az önkormányzatnak, mely elismerve az értékteremtő tevékenységet, támogatta a
könyvtárat. Természetesen ennek a folyamatnak nem szabad megállnia, hiszen az
átalakulások egyre nagyobb méreteket öltenek, így a könyvtárnak alkalmazkodnia kell a
folyamatos változáshoz.
Szakdolgozatom végéhez érve sok hasznos információval, személyes tapasztalattal
gazdagodtam az újszászi Városi Könyvtár múltjával, jelenével kapcsolatban.
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VI. Felhasznált irodalom
Adatok Szolnok megye történetéből II. kötet Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok 1989,
815-826. oldal
Csapodi Csaba - Tóth András - Vértesy Miklós (1987): Magyar Könyvtártörténet
Gondolat - Budapest, 516-517. old.
Barta Imréné: Az Újszászi Híradóról In. Kaptár a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
könyvtárak híradója 1992.1. évf. 5. (5.) szám, 4. old.
Barta Imréné: 75. Ünnepi Könyvhét In. Újszászi Híradó 2004, XIV évf. 7. (7.) sz. 1 old.
Fehérné Szekeres Zsuzsanna: Rekord létszám In. Újszászi Híradó 2006, XVI. évf. 2. (2.)
sz. 24 old.
Fehérné Szekeres Zsuzsanna: A Magyar Kultúra Napja In. Újszászi Híradó 2006, XVI évf.
2. (2.) sz. 1-11 old.
Lengyelné Molnár Klára: Hálózati hírek, tudnivalók In. Kaptár a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei könyvtárak híradója 1992.1. évf. 1. (1.) szám, 5. old.
Nagy Elemér: A könyvtár In. Újszászi Híradó 1999, XI évf. 6. (6.) szám, 5 old.
Nemes Zsuzsanna: Könyvtári hírek In. Újszászi Híradó 2005, XV évf. 12. (12.) sz. 26 old.
Skaliczki Judit: A nyilvános könyvtár a demokratikus társadalomban In. Könyv, Könyvtár,
Könyvtáros 1997, 6. évf., 10. szám, 6-7 old.
A költségvetési szervek In. Magyar közlöny 1992/63. szám VII. fejezet 2109. old.
Csoportos leltárkönyv adatai 1963
Csoportos leltárkönyv adatai 1955-1970
Könyvtári beszámoló 2001
Könyvtári beszámoló 2002
Könyvtári beszámoló a 2003
Könyvtári beszámoló 2004 -es terv
Munkanapló a megyei, járási, városi könyvtárak és fiókkönyvtárak tevékenységének
nyilvántartására 1963
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Statisztikai jelentés a tanácsi fenntartású közművelődési könyvtárak 1971. évi helyzetéről
és tevékenységéről
Statisztikai jelentés a tanácsi fenntartású közművelődési könyvtárak 1972. évi helyzetéről
és tevékenységéről
Statisztikai jelentés a tanácsi fenntartású közművelődési könyvtárak 1973. évi helyzetéről
és tevékenységéről
Statisztikai jelentés a tanácsi fenntartású közművelődési könyvtárak 1974. évi helyzetéről
és tevékenységéről
Statisztikai jelentés a tanácsi fenntartású közművelődési könyvtárak 1975. évi helyzetéről
és tevékenységéről
Statisztikai jelentés a tanácsi fenntartású közművelődési könyvtárak 1976. évi helyzetéről
és tevékenységéről
Statisztikai jelentés a tanácsi fenntartású közművelődési könyvtárak 1977. évi helyzetéről
és tevékenységéről
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Könyvtárak 1999. évi eredményei,
Szolnok, 2000
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Könyvtárak 2000. évi eredményei,
Szolnok, 2001
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Könyvtárak, Szakkönyvtárak, a
Felsőoktatási Intézmények Könyvtárai és a Munkahelyi Könyvtárak és a Karcagi Kátai
Gábor Kórház szakkönyvtára 2001. évi eredményei,
Szolnok, 2002
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Könyvtárak, Szakkönyvtárak, a
Felsőoktatási Intézmények Könyvtárai és a Munkahelyi Könyvtárak 2002. évi eredményei,
Szolnok, 2003
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Könyvtárak, Szakkönyvtárak, a
Felsőoktatási Intézmények Könyvtárai és a Munkahelyi Könyvtárak 2003. évi eredményei,
Szolnok, 2004
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Könyvtárak, Szakkönyvtárak, a
Felsőoktatási Intézmények Könyvtárai és a Munkahelyi Könyvtárak 2004. év eredményei,
Szolnok, 2005
Alapító okirat, 2004
http://www.uiszasz.hu/temak/intezmenvek/konvvtar/szolgaltatasok/index.htm
elérés: március30
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VII. Mellékletek
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1. sz. melléklet

UJSZASZ
VAROS BELTERÜLETE
5:<J 5OS2
NcpessCff:

Új szász térképe

C

56

2. sz. melléklet

Az új szászon talált arany korpusz (Nemzeti Múzeum)

3. sz. melléklet

Régészeti lelet

4. sz. melléklet

SE*

I

Vörösmarty Mihály

5. sz. melléklet

II
n

m
Római katolikus templom

6. sz. melléklet

Református templom

7. sz. melléklet

Orczy kastély

Kastélypark

8. sz. melléklet

A városi könyvtár épülete

Kölcsönzőtér

9. sz. melléklet

Gyermek olvasóterem, 2 db. számítógép

Felnőtt olvasóterem, 2 db. számítógép

10. sz. melléklet

Az újszászi könyvtár statisztikai adatai összehasonlítása más Szolnok megyei Tanácsi közművelődési könyvtárai eredményeivel 1982-1986:
Lakosság:

Szolgáltató

Főfoglalkozású

Alapterület

helyek száma

könyvtárosok

(fiókok nélkül)

Könyvtárak

Gyerekrészleg

Zenei
részleg,
ill. sarok

száma
1982

1986

1982

1986

1982

1986

szükséges

1982

1986

szükséges

1982

1986

1982

1986

Új szász

6 987

6 822

3

3

3

3

4

128

200

349

1

1

1

1

Rákóczifalva

5 448

5311

2

2

2

2

2

52

79

272

-

-

-

-

Szajol KI.

4 121

3 873

3

3

1

2

2

90

90

226

-

-

-

-

Tószeg AMK

4 409

4 256

1

1

1

2

4,5

65

180

242

-

1

-

-

ÁMK = Általános Művelődési Központ
KI. = Klubkönyvtár

Az állomány nagysága
Könyvtárak

Könyv

időszaki

hangzó

kiadvány

anyag

összesen

egyéb

1 lakosra
jutó dok.

1982

1986

1982

1986

1982

1986

1982

1986

1982

1986

1982

1986

Uj szász

28. 339

31.750

-

-

162

281

24

24

28. 525

32.055

4,2

4,7

Rákóczifalva

16.213

17. 707

-

-

-

-

2

2

16.215

17. 709

3,0

3,3

Szajol KI.

18. 157

20. 013

149

149

-

-

-

-

18. 306

20. 162

4,5

5,2

Tószeg AMK

13.497

17.441

-

-

-

84

1

1

13.498

17. 526

3,1

4,1

Olva sók
össze s e n
Könyvtárak

14 év a l a t t
a lakosság fő

fő

14 év f e l e t t
az összes %-a

fő

az összes %-a

%-a
1982

1986

1982

1986

1982

1986

1982

1986

1982

1986

1982

1986

Uj szász

2.217

2.090

31,7

30,6

774

810

34,9

38,8

1.443

1.280

65,1

61,2

Rákóczifalva

1. 160

1. 165

21,3

21,9

481

538

41,5

46,2

679

627

58,5

53,8

Szajol KI.

851

758

20,6

19,6

400

421

47,0

55,5

451

337

53,0

44,5

Tószeg AMK

917

973

20,8

22,9

395

473

43,0

48,6

522

500

57,0

51,4

ÁMK = Általános Művelődési Központ
KI. = Klubkönyvtár

11. sz. melléklet

Könyvtári rendezvények

12. sz. melléklet

író-olvasó találkozó

