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A könyvtár leköszönő igazgató-
jával az eltelt több mint két évti-
zedről,  az  intézmény múltjáról 
és jelenéről beszélgettünk.

– Készített számvetést az 
elmúlt időszakról?
– Korábban nem foglalkoztam 

az  idő  múlásával,  lekötötték  a 
figyelmemet  a  fontos  teendők. 
Közvetlenül  a  rendszerváltás 
előtti évben, 1988-ban kerültem 
a  könyvtárhoz.  Előtte  pedagó-
gusként  is  dolgoztam Diósdon, 
hiszen  történelem szakos  tanár 
is  vagyok.  Kezdetben  nagyon 
hiányzott  a  tanítás,  mert  sze-
rettem  a  diákokkal  foglalkozni. 
Az  olvasószolgálatban  viszont 
jól  jött  ez  a  szakmai  képzett-
ségem,  és  bármikor  kapható 
voltam  arra,  hogy  beálljak  az 
olvasószolgálatba.  Magam  is 
meglepődtem,  milyen  gyorsan 
elteltek  az  évek!  Mindeddig 
ugyanis  nem  foglalkoztatott  az 
idő múlása, tettem a dolgom, és 
csak  most  tudatosult  bennem, 
hogy elszaladtak ezek az évek. 

– Hogyan jellemezné, milyen 
volt az érdi könyvtárban eltöl-
tött 23 év?
– Kalandos, bár ez a  szó egy 

könyvtárra  vonatkoztatva  talán 

furcsán  hangzik,  de  tekintettel 
arra,  hogy  előbb  a  rendszer-
váltást,  majd  a  könyvtár  szin-
te  gyökeres  átalakítását  is  túl 
kellett  élnünk, már  nem  túlzás 
kalandosnak nevezni az elmúlt 
esztendőket. Jómagam két igaz-
gató  mellett  dolgoztam  helyet-
tesként, majd az utóbbi tizenöt 
évet  vezetőként  töltöttem  el. 
Egyedül  a  zenei  könyvtárban 
nem  dolgoztam,  a  többi  mun-
kahelyet viszont kipróbáltam az 
intézményen belül. 

– Említette a könyvtár átalakí-
tását. A borúlátók szerint lassan 
nem lesz szükség a könyvtárak-
ra, elég, ha van egy számítógé-
pünk internetkapcsolattal. Ön 
mit gondol erről?
– Valóban,  hatalmas  átalaku-

láson kellett keresztülmennünk 
ahhoz, hogy megmaradjunk, de 
úgy  vélem, mára  sikerült  meg-
lelnünk  a  helyünket.  Hozzánk 
is  betört  a  számítástechnika, 
és mindenekelőtt  a katalóguso-
kat  cseréltük  le  számítógépes 
adatbázisra.  Nem  volt  könnyû 
megválni a papíralapú katalógu-
soktól, és a selejtezés sem ment 
egyszerûen,  de  meg  kellett 
tenni, ha  lépést  akartunk  tarta-

ni a korral. Nekem az az alapel-
vem,  hogy  egy  városi  könyvtár 
élő  állománnyal  rendelkezzen, 
ne  pedig  gyûjtő  és  megőrző 
funkciót töltsön be. Kivéve per-
sze  a  klasszikusokat,  de  egyéb 
területen folyamatosan selejtez-
ni és frissíteni kell az állományt, 
merni kell kidobni az elavultat, 
és újat szerezni helyette. A 90-es 
évek  elején,  amikor  a  legtöbb 
könyvtár  a  helyét  kereste,  szá-
munkra kikristályosodott, hogy 
a könyvtár szerepe a kultúra és 
az  információ  közvetítése,  de 
nemcsak  papíralapon,  hanem 
az  informatikát  alkalmazva, 
és  persze,  elmaradhatatlan  a 
közösségi  funkció  is.  Fontos, 
hogy  a  szolgáltatások  mellett 
kulturális  találkozóhellyé  is 
váljon.  Közben  változott  az 
igény  is,  noha  a  hagyományos 
olvasói  réteg  még  megmaradt, 
de  a  tanulói  látogatók  száma 
már  csökkent,  vagy  egészen 
más  szolgáltatásokat  igényel-
nek.  Sokan  bejönnek  interne-
tezni,  és  amennyiben  adatokat 
gyûjtenek,  megvan  számuk-
ra  az  az  előny,  hogy  azonnal 
kézbe  vehetik,  hozzáférhetnek 
a keresett könyvhöz, albumhoz, 
maguk is tudnak tovább kutatni, 
keresni,  tájékozódni.  Hatalmas 
változást jelentett ez a könyvtá-
raknak,  de  megérte  belevágni, 
mert  új  lehetőségeket,  új  pers-
pektívát  kínált,  s  akik  élni  tud-
tak vele, talpon maradtak. 

– Nem tart attól, hogy nyug-

díjas napjaiban hiányozni fog a 
megszokott „pörgés”, a munka?
–  Kezdetben  biztosan  fur-

csa  lesz,  hogy  úgymond  köte-
lezettségek  nélkül,  már  én  is 
csak  vendégként  veszek  részt 
a  könyvtár  kulturális  rendez-
vényein,  de  mivel  a  Magyar 
Könyvtárosok  Egyesületének 
vezetője,  a  megyei  szerve-
zetnek  pedig  vezetőségi  tagja 
vagyok, folytatni szeretném ezt 
a  tevékenységet,  valamint  az 
Érdi Lengyel–Magyar Kulturális 
Egyesület  alelnökeként  is  tevé-
kenykedek, úgyhogy marad még 
bőven elfoglaltságom. Évenként 
többször  szervezünk  lengyel-
országi  kirándulást,  és  egyéb 
rendezvényeink  is  vannak, 
amelyek  szervezésébe  szívesen 
besegítek.  Szakértő  és  szakfel-
ügyelői munkámat is szeretném 
még  folytatni,  meg  talán  most 
végre  lesz  időm a helytörténet-
tel is foglalkozni, nem beszélve 
a  kertészkedésről,  amire  eddig 
szintén  kevés  időm  jutott,  így 
mostantól pótolhatom.

– Az elmondottakból kitûnik, 
olyan nyugdíjas lesz, aki mindig 
elfoglalt. Huszonhárom évig volt 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
munkatársa, és három ciklus 
alatt tizenöt évig igazgatója volt 
az intézménynek, ami azt iga-
zolja, elismerték, megbecsülték 
a munkáját.
–  Érd  városától  megkaptam 

a  Csuka  Zoltán-díjat,  amire 
nagyon  büszke  vagyok,  de 

Huszonhárom év az érdi könyvtár szolgálatában   

Átalakult, de mára megtalálta  

helyét az intézmény
Három ciklusban, összesen tizenöt évig volt igazgatója 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtárnak Bazsóné Megyes 
Klára, aki a nyáron kérte és kapta meg felmentését az 
érdi közgyûléstõl, mert huszonhárom éves könyvtárosi 
pályafutását követõen úgy döntött, nyugdíjba vonul. hasonlóképpen  kedves  a  szí-

vemnek a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete  Emlékérme,  és  per-
sze  a  25  éves  szolgálatért  a 
Téka  Díj  egyik  tulajdonosa  is 
vagyok. Az eltelt évtizedek alatt 
nemcsak  a  rendszer,  a  világ  és 
vele együtt a könyvtár változott 
meg, hanem, azt hiszem, jóma-
gam is hatalmas „átalakuláson” 
mentem keresztül, hiszen olyan 
követelményeknek  kellett meg-
felelni,  amelyekre  korábban 
nem  volt  szükség.  Meg  kellett 
tanulnom  és  szoknom  például 
a  rendszeres  televíziós  szerep-
lést, de említhetném a rendsze-

res  kulturális  rendezvényeket 
is,  amelyeken szintén ki kellett 
állnom az emberek elé. Mindez 
csak  kezdetben  okozott  gon-
dot,  egy  idő  után  természetes 
volt,  mint  ahogyan  a  könyvtár 
új  szolgáltatásait  és  szerepét 
is  megszokták  és  elfogadták 
az  emberek,  és  azért  is  hálás 
vagyok,  hogy  a  városvezetés-
sel  is  mindig  kiváló  kapcsola-
tot ápoltunk. Egyedül az épület 
szorulna  egy  alapos  felújításra, 
de  remélem, erre  is hamarosan 
sor kerítenek, jó példát mutatva 
a többi településnek. 
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Bazsóné Megyes Klára: Most végre lesz idõm a helytörténettel is foglalkozni
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Felhívás a lakosság részére
A lakáson belüli fagyhalál megelőzése érdekében a téli krízisidőszakban kérjük a lakos-
ság szíves segítségét. Abban az esetben, ha környezetükben van olyan egyén, család, 
amely hajléktalanság, betegség, illetve szociális ok miatt segítségre szorul, az alábbi 
telefonszámokon tájékozódhat, kérhet segítséget: 

Munkaidőben: 06-23-522-345, 06-23-366-104, 06-23-366-105

Egyéb időpontokban:
Felnőttorvosi ügyelet 06-23-365-274
Gyermekorvosi ügyelet 06-23-365-770
Családsegítő szolgálat 06-20-421-7878
Hajléktalan-ellátás 06-20-319-6559
Polgárőrség  06-30-2000-890

Együttműködésüket köszönjük! T. Mészáros András polgármester
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