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Nyugdíjba vonul György Károlyné Rabi Lenke
1979-ben Szegeden szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát, 1984-től -rövid
megszakítással - 1986-88 között tanított, dolgozott a komáromi városi könyvtárban.
1986-ban könyvtárosi diplomát szerzett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán.
Volt gyermekkönyvtáros, iskolai könyvtári szaktanácsadó, 1991-től dolgozott a Jókaiés helyismereti gyűjtemény gondozójaként, helyismereti szaktájékoztatói munkakörben.
10 éves igazgatói működés után, 2013. július 1-től már felmondási idejét tölti.
Hivatalosan e naptól léphet helyébe utóda.
Ennyi a rövid, hivatalos tudósítás, amihez pár gondolatot mindenképpen hozzá kell
tenni.
Szinte egyszerre kezdtük könyvtárosi pályánkat. „Helyismereti vonalon” - a Jókai és
helyismereti gyűjteményt gondozandó, fejlesztendő - valamivel előbb indíthatta
munkáját. E téren fontos szakmai eredményeket ért el.
A különgyűjtemény nagyságát sikerült megdupláznia. A képeslapok, fotók, e speciális
helyismereti dokumentumok feldolgozása korszerű módszerének helyi változatát ő
dolgozta ki. A szkennelt változatokat Textilib programban dolgozta fel, más könyvtárak
számára is átvehető formátumban, minden ismert írásos adatával együtt rögzítette,
helyismereti tárgyszóval és tárgyidővel látta el. Szívügyének tekintette a településre és
környékére vonatkozó információk gyűjtését, feltárását és hozzáférhetővé tételét, minden dokumentumtípusra kiterjedően!
A helyismereti gyűjtemény népszerűsítésére is nagy gondot fordított. „Lenke mindent felderített, ami az adott témához
kapcsolható volt. Jó példa erre a Feszty Masa kiállítás kapcsán a Feszty és a Jókai család kapcsolatát feltáró anyag, a
komáromi és környéki ipartelepek bombázását bemutató anyag, vagy a Jézus Szíve templom művészeti értékeit bemutató
kiállítás. Nem múzeumi tárgyakat, hanem könyvtári dokumentumokat mutattunk be.” –írta róla egy kolléganője.
Szakmai kapcsolatokat ápolt osztrák, szlovén, szlovák kutatókkal. 1995-1996-ban a közös iskolai értesítők kiadása is
nevéhez fűződik. A helyismereti gyűjtemény folyamatos gyarapítása mellett konferenciák szervezésében és azokon való
aktív közreműködésben, vetélkedők szervezésében és kiadványok megjelentetésében is jeleskedett Lenke és maroknyi
csapata.
Mindezek alapján állíthatjuk: magas színvonalú helyismereti gyűjtő és kutató tevékenység folyt a Jókai Mór Városi
Könyvtárban.
Szakfelügyelőként volt rálátásom az intézmény általános helyzetére és működésére is. A vizsgálat lefolytatásakor
meggyőződhettem arról, hogy a könyvtár egészének működését szintén kiváló szakmai munka jellemezte. Nemcsak „házon
belül” tettek, tesznek meg mindent olvasóikért, de a város és környéke kulturális életének szervezéséből is kivették, kiveszik
részüket.
Példaértékűnek nevezhető a pályázati aktivitás (TIOP, TÁMOP, NKA). Ezt az elnyert és sikerrel megvalósított, illetve folyó
pályázatok, a határon belüli és kívüli szakmai kapcsolatok is alátámasztják. Helyi civil szervezetekkel élénk kapcsolatban
állnak. Különösen fontosnak tartják a helyi hagyományokat ápoló Kecskés László Társasággal való együttműködést, de
aktív részesei az évente megrendezésre kerülő Móric-nap, valamint a Komáromi Napok programjainak is. Ez utóbbi
keretében, 2011-ben történész-konferenciát is rendeztek, az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc témakörében.
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A szlovákiai Komárom városi könyvtárával, az Anton Bernolák nevét viselő érsekújvári városi bibliotékával, a Selye
Jánosról elnevezett egyetemmel is szoros kapcsolatot építettek ki. A könyvtár olvasóinak több mint tíz százaléka a határ
szlovákiai oldalán élők – közte a Selye János Egyetem hallgatói – közül kerül ki.
A felsorolt eredményekre nagyobb városi könyvtárak is büszkeséggel tekinthetnek.
Mindezekkel összefüggésben megint csak kolléganőjét idézem:
„Munkáját a kollektíva aktív közreműködésével, közös gondolkodással, az ötletek, javaslatok, egyéni képességek
felhasználásával végzi. Vezetői stílusát a munkatársak irányába a magas fokú empátia jellemzi, de emellett elvárja a pontos
precíz munkavégzést, ami a könyvtárosi munka alapja kell, hogy legyen.”
Lelkesedését, hivatástudatát, szakértelmét a MKE megyei és a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetében, a napi munkában
is megtapasztalhattuk.
Köszönjük LENKE!
(Dr. Horváth Géza (könyvtáros-helytörténész, József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya)

György Károlyné Rabi Lenke visszatekintése 2008 – 2013
Elhangzott a Jókai Mór Városi Könyvtár 60. jubileumi ünnepségén 2013. május 13-án.

Még élénken él bennünk a könyvtár 2003. évi 50. jubileumának emléke, s íme, már 2013 van, és a 60. évfordulót ünnepeljük!
Szinte észrevétlenül elröppent ez az évtized. A tíz év eseményeit megpróbálom tematikusan, és időrendben csokorba
szedni.
Kezdjük azzal, ami nem változott: a könyvtár címe. A központi könyvtár jelenleg is a megkopottan is szép, de könyvtárnak
már nagyon szűkös Táncsics Mihály utca 10. szám alatti épületben, a gyermekrészleg a Jedlik Ányos utca 8., a szőnyi
fiókkönyvtár a Petőfi utca 11. szám alatt működik. Többször felvetődött a könyvtár nagyobb épületbe költöztetése,
újraegyesítése
gyermekrészleggel, a
fiókkönyvtár méltóbb
elhelyezése. Már előzetes
látványtervek készültek, több
helyszínt megnéztünk, de a
város gazdasági helyzete nem
tette lehetővé e tervek
megvalósítását. Bízunk abban,
hogy hamarosan elérkezik
álmaink megvalósulásának ideje!
Változások történtek azért a
könyvtár működési
feltételeiben. A lehetőségekhez
képest törekedtünk az
otthonosságra, az
egészségesebb és
esztétikusabb könyvtári
környezetre. 2005-ben a
világítás felújításával eltűntek a
villogó neonok, a csúnya
armatúrák, és egészséges
világítást kaptak a
kölcsönzőtér és a dolgozói
irodák. A régi épülettel sok
karbantartási gond akad. Egyik
évben a csatornát kellett
egészen az utcáig kicserélni,
másik évben garázsból
kialakított raktárunk tetőzetét kellett szigetelni.
2007-ben sikeresen pályáztunk az NKA könyvtári bútor pályázatán. Ennek eredménye az olvasótermek szép kárpitozott
székei, a gyermekkönyvtár meseszobája, új polcai, a kiállító vitrinek.
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A helyhiány már nagyon nyomasztó volt, a folyóirat gyűjteményük szinte áttekinthetetlenné vált, amikor felvetettük
fenntartónknak a régi szenespince hasznosításának lehetőségét. 2008-ban a raktárrá alakított pincehelyiségben helyeztük el a
folyóiratokat, a folyóiratok helyére pedig a raktári (könyv)állomány került. Ezzel a helyiséggel közel 36 m²-rel növekedett a
könyvtár alapterülete, 145 folyóméter raktározási helyet nyertünk, s ez néhány évig befogadhatja a folyóirat-gyűtemény
gyarapodását. Itt helyeztük el a könyvtár szervereit is. 2010-ben az esős tavasz azonban beáztatta a szép raktárunkat, nyáron
az egész pincét kellett kívülről szigetelni. Hiába, a régi épületekkel sok gond akad!
Könyvtárunkat 60 évvel ezelőtt azért alapították, hogy könyveket vásároljon, gyűjtsön és feldolgozzon, kölcsönözzön és
más könyvtári szolgáltatásokkal álljon az olvasók rendelkezésére. Az elmúlt években a könyvek és más könyvtári
dokumentumok ára folyamatosan emelkedett, így a könyvtár könyvbeszerzési keretét is évről-évre ehhez próbáltuk
igazítani. A költségvetésben tervezett beszerzési keret mellett az érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázatok biztosították
a folyamatos, és a szakmai normatívának megfelelő gyarapodást.
2005-ben jelentős adományt kaptunk a Donnelley cégtől (5.000,- $), melyet gyermekkönyvek vásárlására fordíthattunk. A
tíz év alatt folyamatosan
emelkedő dokumentumbeszerzési keret biztosította,
hogy megfelelő mennyiségű,
és tartalmilag széles skálájú
könyvkínálatot nyújtsunk
olvasóinknak, akik hangot is
adtak elégedettségüknek.
Itt elmondok egy kis
epizódot. A múlt heti ügyeleti
napomon elköszönt tőlünk
egy olvasó – jogász -, akit
munkáltatója újra
visszahelyezett Budapestre.
Elmondta, hogy a bejárás
közben mindig olvasott, és a
jobbnál jobb könyveket
tőlünk kölcsönözte.
Meglepődött, hogy egy
kisvárosi könyvtárban ilyen jó
állomány van, s mosolyogva
mondta, hogy Pesten is
népszerűsíteni fogja a
komáromi könyvtárat.
Az olvasó, a kívülálló nem
tudhatja, hogy könyvtári
dokumentumok
bevételezése milyen nagy
figyelmet igénylő munka. A
beszerzés az olvasói igények
figyelembe vételével, de a
gyűjtőköri szabályzat szerint
történik. A rendelést (ma
már az interneten rendelünk),
a feldolgozást és az
adatbevitelt Rigláné Berczeli
Mária irányításával Muhi Orsolya és Kürtösi Mónika végzi. A visszamenőleges adatbevitelt 2009-ben befejeztük, csak a
különgyűjtemények maradtak még hátra. Minden új dokumentum a bevételezés után a szabályzatban meghatározott idő
alatt bekerül az adatbázisba.
A könyvállomány mellet a folyóirat-gyűjtemény is változott, a számuk gyarapodott vagy csökkent a lapkiadás, vagy az
anyagiak függvényében. Turi Miklós könyvtáros feladata a folyóiratok rendelése, nyilvántartása; tájékoztat az új lapok
megjelenéséről, figyelemmel kíséri az olvasók kívánságait. A folyóirat-gyűjtemény a könyvtár legnépszerűbb állománya,
kihasználtságát a statisztikai adatok támasztják alá.
Az olvasói igények változása tükröződik a hangzó és video különgyűjtemény átalakulásán. Zenei és hanganyagot,
hangoskönyveket és filmeket CD vagy DVD formában kölcsönöznek.
Könyvtárunk kincse, koronája a Jókai- és helyismereti gyűjtemény. Állománya az alapítás óta több mint a duplájára
gyarapodott. Bemutatására és népszerűsítésére helytörténeti évfordulós és tematikus kiállításokat rendeztünk. 2006: 1956
Komáromban - 50. évfordulós emlékkiállítás; 2007: A komáromi Jézus Szíve templom felszentelésének 70. évfordulója; 2009: Komárom és a
környező ipartelepek bombázása – 65. évforduló; 2010: Jókai és unokája, Feszty Masa – születésük 185. és 115. évfordulója; 2011:
Nagy Márton komáromi festőművész születésének 110. évfordulója alkalmából. Több kiállításról katalógust adtunk ki.
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A TÁMOP pályázat a különgyűjtemények adatbevitelét is támogatta. 2011 év végére a Jókai- és helyismereti gyűjtemény
teljes állománya bekerült az adatbázisba.
A gyűjtemény fejlesztése nemcsak a gyarapítást jelenti, az állományt szakszerűen apasztani és ellenőrizni is kell. 2006-ban
teljes körű állományellenőrzést tartottunk. A teljes állományt hét hét alatt leltároztuk, hogy az olvasóinknak ne kelljen
sokáig nélkülözni a könyvtári szolgáltatásokat.
Már tíz évvel ezelőtt is használhattak számítógépet, internetezhettek olvasóink, tartottunk a felhasználók számára
internethasználati tanfolyamot, szolgáltattunk CD-ROM, és más adatbázisokat. A nagy változást az informatika területén a
2010-es évben két pályázat: TIOP - „Tudásdepo-Express” 2010. és az NKA digitalizálási pályázata hozta. Az uniós forrású
TIOP-pályázat színvonalas informatikai eszközparkunk kialakítását biztosította: 11 számítógépet, szkennert, színes
nyomtatót vásároltunk. Megújult a könyvtár honlapja is, nemcsak formailag, hanem új típusú szolgáltatásokkal bővítettük a
könyvtár kínálatát. Egyszerűbb honlapunk és online katalógusunk korábban is volt. Az új honlap menürendszere, tartalma
többnyelvű, és akadálymentes. Az olvasó az otthoni számítógépéről meghosszabbíthatja a kölcsönzött könyveket vagy
előjegyeztetheti, ha az éppen kölcsönzés alatt van. Ma már a gyakorlottabb internethasználók az online katalógusból
kiválasztott könyvért jönnek. Honlapunkon könyvajánlót, könyvtári hirdetéseket, az adatbázisokat, kulturális
programajánlót kínálunk a könyvtári tájékoztatók mellett.
A Nemzeti Kulturális Alap digitalizálási pályázat eredménye az e-könyvtárunk kialakítása. Informatikusunk, Monostori
Mihály kitartó szorgalmának köszönhető, hogy mára már 10 régi komáromi újság és folyóirat 36 évfolyama található
honlapunkon a digitális könyvtárban. Nem kell bejönni a könyvtárba és órákig silabizálni az ódivatú mikrofilm-olvasón,
vagy Észak-Komáromba, a múzeumi könyvtárba eljárni! Ha valaki például a Komáromi Lapokban akar keresni, ezeket az
újságokat honlapunkon PDF változatban olvashatja, böngészhet a teljes tartalomban vagy a cikkek címe szerint kereshet. A
Magyar Elektronikus Könyvtár linkje a mi könyvtárunk honlapjára utal. Így kapcsolódtunk be az országos könyvtári
rendszerbe!
2012 októberében szakfelügyeleti vizsgálat folyt az intézményünkben. Honlapunkat és szolgáltatásainkat így értékelték:
„És a kedvező tapasztalatok felsorolását még tovább folytathatjuk. Hiszen nem szóltunk még pl. a könyvtár honlapjáról, melynek tartalmát
hetente frissítik, és amelynek akadálymentesítését is sikerült megoldani a könyvtár munkatársainak; vagy az e-könyvtárról, melynek tartalma
folyamatosan gyarapszik komáromi vonatkozású helyismereti munkákkal, és amelyben jelenleg már 16 helyi időszaki kiadvány digitális
változata olvasható. Mindezek olyan eredmények, melyekre a nagyobb városi könyvtárak is büszkék lehetnének; a komáromi Jókai Mór
Városi Könyvtárban viszont egy „maroknyi csapat” érte el mindezeket! Dicséret érte a könyvtár munkatársainak!”
A hagyományos könyvtári szolgáltatások közé soroljuk a könyvbemutatókat, az íróolvasó találkozókat, előadásokat.
A tíz év alatt jelentősebb könyvbemutatóink: 2003. Csikány Tamás: Csata Komáromnál 1849. július 2., 2004: Petrovácz
István: Bálványosvár - Jókai regénymesék, 2005: Tarics Péter: Magyar ezredforduló, 2006: Jász Attila: Fékezés, 2007: Jász Attila:
XANTUSiana, 2008: Pásztor Attila: A Komáromi Állami Gazdaság története, Brankovics György: A magyar szabadságharc
története (reprint), Molnár Imre: Kegyelem életfogytig, 2009: Számvéber Norbert: Páncélosok a Felvidéken, 2010: Gágyor Péter:
Koptok, Jász Attila: Alvó szalmakutyák, dr. Ócsai Antal: Görgey Arthur lába nyomán, 2011: Vándor Károly: Légierő
társbérletben,…, 2012: Új Forrás lapszám és lapbemutató. 2013-ban Csikány Tamás: Komárom, a szűz vár 1809 és a Komárom
ismeretlen csillagai.
Író-olvasó találkozók: 2005. Závada Pál, 2006. Jász Attila, 2010. Jókai Anna, 2012. Grecsó Krisztián. A
gyermekkönyvtárban: 2006. Böszörményi Gyula, 2007. Tóth Krisztina, 2010. Leiner Laura.
A sok érdekes és hasznos előadást hosszú lenne felsorolni, csak néhányat emelnék ki, pl. 2003. Kántor Zsuzsa: Komárom
megyei boszorkányperek, 2004. Jókai-évfordulón: dr. Vértes László: Jókai betegségei és halála, 2010. Móric-napon: Fábri Anna:
Privát Jókai? avagy Miért olvassunk Jókait?, 2012. Németh Zsigmond: Óceánrepülésem története 1981-ben.
A gyermekkönyvtárban: Tészabó Júlia: Hagyományos játékaink napjainkban (2006) Boldizsár Ildikó az olvasó kamaszokról
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(2008), Szőnyben Horváth Tibor Fekete Istvánról tartott
előadást.(2011)
2004-es év újdonsága az Irodalmi Kávéház, melyet azért hoztunk létre, hogy
megmutassuk az irodalom szórakoztató oldalát, s hogy bemutatkozási
lehetőséget adjunk helyi szerzőknek és előadóknak. Az azóta is közkedvelt
rendezvény népszerűsíti a könyvtárat, és új látogatói, olvasói réteget vonz.
2004 és 2013 között „Irodalmi Kávéházunkban” felléptek: Délibáb együttes
(Hajnal Dóra, Kántor Krisztina, Gaál László), Orosz Mihály, Egyed
László, Dráfy Mátyás, Észak-komáromi pedagógus kör, Solecki Janka,
Piko és bandája, Komáromi szerzők és előadók, Jónás Csaba és Tarics
Péter, Ölveczky Tamás és barátai, Balogh Eszter és Eszlári Judit,
Szevasz Színház, Écsi Gyöngyi, Benkő Géza és Derzsi György, Ördög
Ottó és Jezsó Krisztina. Hallhatták még Tonomár István verseit
Durzák Anna előadásában, az Evangélikus gyülekezet kórusát Miklós
Józsefné vezetésével, Petrozsényi Eszter és az Egressy Béni Művészeti
Iskola tanárainak műsorát. Legutóbb pedig tehetséges középiskolás
versmondók és zenészek mutatták meg „oroszlánkörmeiket”.
A 2010/2011 években megvalósított TÁMOP „Könyvtárak a XXI.
században - képzések az élethosszig tartó tanulás érdekében” pályázat forrást
biztosított rendezvényekre, így bővíthettük a programjainkat. Az Irodalmi
Kávéház mintájára a középiskolásoknak „Lyukasórát” szerveztünk. Lackfi
János verselő előadása, más alkalommal a Bojtorján együttes zenés
irodalmi műsora nagyon tetszett a diákoknak. Sajnos, a következő évben
már nem tudtuk folytatni a diák-előadások szervezését, de nem mondunk le a középiskolás korosztály bevonásáról.
Még a ’90-es években indítottuk a könyvtári minitárlatot, melyen helyi alkotóknak kívántunk bemutatkozási lehetőséget
biztosítani. Ezt a hagyományt felújítottuk, és az Irodalmi Kávéházzal egy időben újrainduló kiállításokon Aranyosi Szénássy
Attila (2005), Povozsányi Irma (2005), Madarász József (2006), Csordás Zsuzsanna (2007) F. Nagy Edit és Nagy
Judit (2010) mutatkoztak be műveikkel.
2007-től az Országos Könyvtári Héten rendezvényeket szerveztünk, és csatalakoztunk az országos „Könyves Vasárnap”
programhoz. A központi könyvtárban rendezett családi könyvtári programok évről évre népszerűbbek.
A Komárom Belváros Funkcióbővítő Városrehabilitációja pályázatban könyvtárunk is részt vett, intézményünk
névadójának neve napján, a „Móric-napon” két könyvsátorban színes programmal vártuk a látogatókat. (2011) Alkalmi
kiadványokkal (Jókai: A nők a tűzhely mellett, és Moesz Gusztáv: Jókai, a jó kertész), könyvtári szolgáltatások bemutatásával,
és új, színes könyvtári tájékoztatóval leptük meg látogatóinkat. 2012-ben a „Tavaszi könyvnapokon” hasonló sikerrel jártunk.
Az évente megrendezett levéltári szakmai nap hátterét társrendezőként biztosítottuk, s ezeken a napokon sok értékes,
érdekes előadást hangzott el.
Fogadtuk a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállításait: 2008 - 100 éves a Nyugat, 2009 – Magyar nyelv buszkiállítást.
A könyvtárba járó gyerekből lesz majd a felnőtt olvasó. Könyvtárunkban mindig is kiemelt terület volt a gyermekkönyvtár.
Az olvasóvá nevelést számtalan rendezvény, foglalkozás biztosítja. A tíz év összes programját felsorolni értelmetlen lenne,
de szeretném kiemelni az újszerűeket, a legérdekesebbeket.
Ilyen volt 2004 nyarán a bentlakásos olvasótábor, Mikolasek Zsófia gyermekkönyvtáros vezetésével, vagy a 2005-ös
gyermekkönyvhét új kezdeményezése. Deák Anikó és Giczi Annamária szervezte „Minden napra egy mese” rendezvényen
Komárom városban közismert felnőttek meséltek a gyerekeknek. (képviselők, gyermekorvosok, de volt rendőr, vadász,
tűzoltó) A „mesefolyamot” a mesélők és a hallgatóság egyaránt élvezte.
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A gyermekkönyvtárosok sok színvonalas kiállítást rendeztek: 2003. Bognár Balázs művésztanár rajzai, Betlehemi jászol,
2004. babakiállítás (Toteta Cirkusz), 2005. régi játékok (Pajtások világa), 2007. mesterségek (díszműkovács), gyermekkönyv
illusztráció (Szegedi Katalin), Betlehem, Brunz János fafaragásai. Tematikus rajzpályázatokat, fotópályázatokat írtak ki.
A gyermekkönyvhét mellett már hagyomány a népmese napja megrendezése. Nagy sikere volt Boldizsár Ildikó
meseterapeuta már említett előadásának az olvasó kamaszokról (2008), és a gyermekírók fesztiváljának (2009).
2008-ban a „Mátyás év” alkalmából helytörténeti kalandozást szerveztünk a gyerekeknek, 2009-ben pedig az 1849-es
szabadságharchoz kapcsoltuk a helyismereti foglalkozásokat. A Balassi Intézet pályázati támogatásából nyelvi játékot és
vetélkedőt szerveztek.
A TÁMOP projekt hozzájárult a gyermekkönyvtári programok színesítéséhez is, ezúttal bentlakásos ÖKO-táboron
vehettek részt a kis olvasók. (2010) A Móric-napi és könyvnapi programokon vetélkedővel, könyves meglepetésekkel várták
a gyermekkönyvtárosok az érdeklődő gyerekeket.
Az újabb TÁMOP-pályázat a tanórán kívüli szabadidő hasznos eltöltését célozta meg a 2012/2013-as tanévben. A pályázat
megvalósítója Mikolasek Zsófia drámapedagógiai képzésen vett részt, ezért a gyermekkönyvtári foglalkozásokon a
drámapedagógiát is alkalmazza.
Az olvasói igények figyelembe vétele, az új szolgáltatások bevezetése egy viszonylag állandó létszámú könyvtárlátogatót és
beiratkozott olvasót jelent. Ez szám évenként változik, de arányait tekintve kijelenthetjük, hogy Komárom város lakosainak
kb. 10%-a a könyvtár regisztrált olvasója. A beiratkozott olvasók közül pedig 12-19% határon túli magyar olvasó, azaz
Észak-Komáromból, vagy környékéről jár át kölcsönözni. Ezt a számot nem hagyjuk figyelmen kívül a gyarapításkor.
2007-ben új, vonalkódos kártya olvasójegyet vezettünk be, hozzá az információs cédulát. A kettő együtt felgyorsítja a
kölcsönzés menetét. Ha nincs meg könyvtárunkban az olvasó által keresett dokumentum, akkor könyvtárközi kéréssel
teljesítjük az igényét. Az Országos Dokumentumellátó Rendszerből az már interneten kérjük meg a keresett anyagot. A
leggyakrabban felkeresett könyvtárközis partner azonban a József Attila Megyei és Városi Könytár!
Az olvasói internethasználat bevezetésével már korábban is szerveztünk internethasználati tanfolyamokat felnőtt
olvasóinknak. Az egyéni haladást biztosító foglalkozásokon szívesen vettek részt azok az érdeklődők, akik nem
„végzettséget”, hanem gyakorlati informatikai tudást kívántak szerezni. Olvasói kérésre újból szerveztünk tanfolyamokat
(2003, 2004, 2007), majd 2010/2011-ben a TÁMOP pályázatból további (5) felhasználói tanfolyamot tudtunk indítottunk.
A könyvtári szolgáltatások átalakulása a könyvtárosok folyamatos továbbképzését kívánja. 2005-ben Giczi Annamária és
Nagy Éva és Török Csaba vett részt a 120 órás továbbképzéshez szükséges tanfolyamon, György Károlyné 2006-ban
teljesítette a 120 órás képzési kötelezettségét informatikai és könyvtári tájékoztatás területen.
A Goethe Intézet pályázati
támogatásával Muhi Orsolya
egy hónapos németországi
tanulmányúton volt 2010-ben. A
TÁMOP pályázat keretében
Mikolasek Zsófia, Muhi
Orsolya és Rigláné Berczeli
Mária vett részt képzéseken.
Német nyelvi tanfolyamon, és
német szaknyelvi tanfolyamon
Muhi Orsolya, szakmai
képzésen (drámapedagógia)
Mikolasek Zsófia, minőség
értékelése a könyvtárban
tanfolyamon Rigláné Berczeli
Mária végzett. Muhi Orsolya az
„Elektronikus tananyagfejlesztés és
használtatás a könyvtárban”
tanfolyamon vett részt Egerben
(2011), és kulturális menedzser
felsőfokú szakképesítést szerzett
2012-ben.
A tíz év alatt változtak a
könyvtár személyi feltételei.
Többen a nyugdíjkorhatár
betöltésével nyugdíjba mentek:
Rohonczi Ferencné (2004),
Gere Ida (2005), ill. a nőkre
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vonatkozó nyugdíjrendelet alapján: Nagy Éva könyvtáros, aki évekig maga volt az „Olvasószolgálat”, és Garai Andrásné
kisegítő 2011-ben.
2004-ben Mikolasek Zsófia gyermekkönyvtáros helyettesítésére vettük fel Deák Anikó óvónőt, aki később elvégezte a
segédkönyvtáros tanfolyamot és a szőnyi fiókkönyvtárban dolgozott. Kürtösi Mónika adatfeldolgozó a feldolgozásban
vesz részt, egy ideig a fiókkönyvtárban is kölcsönzött. Muhi Orsolya könyvtárost 2004-ben feldolgozónak vettük fel, 2011től az olvasószolgálatban van.
2009-ben rendszergazdánk, Török Csaba áthelyezését kérte a megyei könyvtárba. Több helyettes alkalmazása után végül
Monostori Mihály informatikust neveztük ki. Fehérné Szabó Éva kisegítő 2011-ben, Turiné Kiss Adrienn könyvtáros
2012-ben került a könyvtárba. A régi dolgozókkal együtt most tizenegyen vagyunk.
Sajnos, az elmúlt tíz év alatt többen végleg eltávoztak a régi könyvtárosok közül: Horváth Veronika egykori
könyvtárigazgató 2007-ben, Gurdon Antal egykori könyvtárigazgató 2008- ban hunyt el, Kárpátiné Szabó Mária (aki
gyermekkönyvtáros volt 1973-1983 között) elhunyt 2010-ben. Emléküket megőrizzük!
A könyvtáros szakmán belüli munkakörök – olvasószolgálatos, tájékoztató, feldolgozó, gyermekkönyvtáros, informatikus –
ilyen kis közösségben nem különülnek el, vagyis házon belül mindenkit tudnunk kell helyettesíteni. Ez a helyzet azt kívánja
a könyvtárosoktól, hogy nyitottak legyenek, szakmai tudásukat folyamatosan frissítsék, és figyelemmel kísérjék a
legkülönbözőbb információkat, hogy segíthessenek az olvasóknak. Ennek érdekében közösségi, kulturális-szakmai
programokat szerveztünk. Az ingyenes szakmai napokon megtekintettük a Szépművészeti Múzeumban, és a Műcsarnokban
rendezett nagy művészeti kiállításokat. (Monet és barátai, 400 év francia festészete, Öt évszázad spanyol festészetének remekművei, stb.)
Ezeken a napokon más országos, kulturális intézményeket is felkerestünk: Magyar Nemzeti Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár központi könyvtára, Petőfi Irodalmi Múzeum stb.
Közreműködtünk és részt vettünk megyei és országos könyvtáros programokon, hogy a legfrissebb szakmai ismereteket
hasznosíthassuk munkánkban.
György Károlynénak a helyismereti munka a szakterülete, húsz éve tagja a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének,
részt vett az éves országos konferenciákon. Könyvtárosaink többsége tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei
szervezetének. Az MKE éves Vándorgyűlésein mindig szép számmal képviseltük a komáromi könyvtárat.
Munkatársaink szakmai felkészültségét megyénkben és országosan is elismerik.
Könyvtárunk helyismereti tevékenységét a már említett 2012-es szakfelügyeleti vizsgálat is kiemeli:
„Az a tény, hogy Komárom a magyar történelemben többször kapott kiemelt szerepet, aligha vitatható; de bizonyosan
lényegesen kevesebbet tudhatnának az itt élők erről, ha nem folyna ilyen magas színvonalú helyismereti gyűjtő és kutató
tevékenység a Jókai Mór Városi Könyvtárban! E tevékenységről – mely a helyismereti gyűjtemény folyamatos gyarapítása
mellett konferenciák szervezésében és azokon való aktív közreműködésben, vetélkedők szervezésében és kiadványok
megjelentetésében egyaránt megnyilvánul – szintén csak az elismerés hangján, dicsérőleg szólhatunk!”
2011-ben a Publika Magyar Könyvtári Körrel és az Esterházy Károly Főiskola Könyvtárával közösen országos konferenciát
rendeztünk. A rendezéssel és a kulturális programokkal kivívtuk a résztvevők elismerését.
2012-ben a Magyar kultúra napján György Károlyné könyvtárosi munkájáért a „Komárom város kultúrájáért” díjat kapta,
melyet dr. Molnár Attila polgármester adott át.
Jókai Mór halálának 100. évfordulója alkalmával – ismeretterjesztési és csapatépítő céllal - Jókai emléktúrát szerveztünk
Budapestre. Megtekintettük a Károlyi-palotában rendezett emlékkiállítást, felkerestük Jókai fővárosi lakhelyeit, végül
koszorút helyeztünk Komárom nagy szülöttjének sírjára a Fiumei úti temetőben. 2010-ben Jókai és unokája évfordulóján
Jókai és Feszty-emléktúrát szerveztünk, mely során felkerestük a domaházi katolikus templomot, s ott megtekintettük Feszty
Masa festményeit, majd megkoszorúztuk Jókai tardonai emléktábláját.
2003-ban neveztek ki először könyvtárigazgatónak. Nem volt könnyű a feladat, mely rám várt. Először pótoltam a
felhalmozódott hiányosságokat, változtattam a munkavégzés feltételein. Átdolgoztam a szabályzatokat, munkaköri
leírásokat, melyeket később csak aktualizálni kellett. Kialakult minden munkaterületen egyfajta gyakorlat, így következő
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vezetői ciklus már könnyebb volt.
2011-ben szervezeti változás történt. A megszűnt a Csokonai Művelődési Központ, s azóta a könyvtár gazdasági ügyeit a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya intézi, az intézmény szakmai önállóságának megtartásával.
Nem beszéltem a nehézségeinkről, melyek voltak bőven, de az ünnepi alkalomhoz nem illik, meg szívesebben is sorolom
fel a sikereinket. Az elhangzott eredmények mellett még nyilván sok pótolni való feladatunk marad.
Az utóbbi években bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások, az információhoz jutás kiszélesedése új helyzet elé
állították a könyvtárakat és a könyvtárosokat. A közgyűjtemények dokumentumállományát és a folyton növekedő
információhalmaz elérését mindenki számára lehetővé kell tenni. Mindezeket figyelembe kell venni az
állománygyarapításnál, a feltárásnál, a hagyományos és az új típusú szolgáltatások bevezetésénél, a rendezvények,
programok szervezésénél.
A jövő korszerű könyvtáráról szívesen ábrándozunk, órákig beszélgethetnénk a várható trendekről. Hogy szerintem mi a
fontos a könyvtár, és könyvtárosok életében? Az: hogy a jövő könyvtárának is legyen mindig arculata és szellemi légköre,
munkatársai legyenek mindig képzettek, megfelelő műveltséggel, pedagógiai és pszichológiai érzékkel, empátiával
rendelkezzenek.
Befejezésül Jókai Annát szeretném idézni, aki következőket írta - 1977-ben - a könyvtárakról és a könyvtárosokról:
„…Hogy technikailag milyen lesz a jövő könyvtára? Ahhoz nem értek. De hogy mindenkor fontos feladata marad a friss tudományos
informálás mellett az öntudatlanul is segélyt kérő lélek szolgálata – abban bizonyos vagyok. A könyv egyre kevésbé üres percek édesítésére szánt
ánizsos cukorka – egyre inkább orvosság, ahol a használati utasítás: a könyvtáros kísérő jó szava.”
György Károlyné Rabi Lenke
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