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2018. december 7-én Eger Megyei Jogú Város kulturális delegációjának tagjaként az egri Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtárból Tőzsér Istvánné igazgató, valamint Farkas Márta 

szervezési igazgatóhelyettes szakmai látogatást tettünk a Gyergyószentmiklósi Városi 

Könyvtárban. A látogatás elsődleges célja Eger és Gyergyószentmiklós testvérvárosi 

kapcsolatainak erősítése, a kulturális kapcsolatok felvétele, egymás munkájának megismerése, 

az együttműködési lehetőségek kialakítása volt. Intézményi kapcsolataink közel 10 éves múltra 

tekintenek vissza, a találkozótól elsősorban e kapcsolatok megszilárdulását, kiteljesedését várjuk 

különféle szakmai területeken. 

 

A gyergyószentmiklósi 

könyvtárosok nagy 

szeretettel és 

lelkesedéssel fogadtak 

bennünket: Ferencz–

Mátéfi Kriszta igazgató és 

munkatársai:  

Kovács Klára, Poráczki 

Judit gyermekkönyv-

tárosok, Sándor Margit, 

Bartalis Zsuzsa, Csergő 

Alíz könyvtárosok és 

Szakács Rita bibliográfus.  

 

 

A találkozó jó hangulatú beszélgetéssel és ismerkedéssel kezdődött, amelynek során betekintést 

kaptunk a könyvtár jelenébe és múltjába is. A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár a Gyergyói-

medence legnagyobb könyvállománnyal rendelkező közművelődési és kulturális intézménye, 

melynek fenntartója a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal. Az intézmény 1950 óta 

működik, fennállása óta a számos szervezeti változáson és költözésen esett át.  

A beszélgetés során kiderült, intézményeink életében számos közös pont található. 

Küldetésünk, szakmai feladataink azonosak, problémáink hasonlóak. Ahogyan a kollégák 

elmondták, könyvtáruk a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával, gyűjteményével, 

eszközeivel, szolgáltatásaival, épületével támogatja és elősegíti a helyi közösség kulturális 

életének fejlődését, a hatékony tanulást és kutatást, mindenki számára hozzáférést biztosítva a 

tudáshoz, információhoz. Szolgáltatásaik alapját a 103 227 dokumentumból álló gyűjtemény 

képezi. A felnőtt részleg közel 90 000, a gyerekrészleg pedig közel 20 000 dokumentummal 

rendelkezik jelenleg. A könyveken kívül számos más dokumentumtípus része a könyvtár 

állományának: 7 655 kötet folyóirat, 354 db. audiovizuális dokumentum, CD és DVD, 690 db. 

egyéb dokumentum, videokazetták, kazetták, hanglemezek, diafilmek. Értékes a 250 kötettel 

rendelkező régikönyv-állományuk, amely 1855 és 1949 között megjelent könyveket tartalmaz.  



 

Gyűjtőkörük fontos részét képezi a Gyergyói-medence hagyományaira, múltjára és jelenére 

vonatkozó emlékek gyűjtése, megőrzése és ismertetése, ezért a mintegy 410 kötettel rendelkező 

helytörténeti állományt a legújabb kiadványok beszerzésével, régi hiányosságok pótlásával 

gyarapítják. Rendkívül nagy segítségnek tartják a Magyarországról érkező Nemzeti Kulturális 

Alap Márai programjának támogatásából választható új könyveket, amely legjelentősebb forrása 

a gyergyói könyvtári gyűjtemény gyarapításának. 

 



 

Örömmel fedeztük fel a polcon az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár történetét is, 

amely korábbi együttműködésünk eredményeként került Gyergyószentmiklósra. Ahogyan a 

gyergyói kollégák elmondták, 1995-től kezdődött el a teljes állományuk számítógépes 

feldolgozása a Biblis integrált könyvtári rendszerben. 2009 óta a kölcsönzés is számítógépen 

történik, a BiblisI program segítségével. Könyvtári szolgáltatásaikon kívül számos művészeti és 

kulturális rendezvénnyel, gyermek-foglalkozásokkal, író-olvasó találkozókkal várják az 

olvasókat, több programjukat az idei Szent Miklós napok keretében mi is láthattuk.  

A látogatás során körbe vezettek bennünket a könyvtár tereiben, ahol a felmerülő sajátos 

problémák is szóba kerültek: az épület nem akadálymentes, az épület és a berendezés felújításra, 

korszerűsítésre szorul, kevés saját forrás áll rendelkezésre a könyvállomány gyarapítására, kevés 

újság, folyóirat található. Nagyon kevés forrás áll rendelkezésükre képzésekre, 

továbbképzésekre, konferenciákra való eljutásra, a földrajzi távolság miatt mindez 

magyarországi vonatkozásban sem nagyon lehetséges. Ugyanakkor elhivatottságuk, 

lelkesedésük, segítőkészségük, szakmai és emberi hozzáállásuk töretlen, példa értékű. A 

testvérvárosi kulturális együttműködés erősítését mindannyian szorgalmazzuk, lehetőségeit és 

területeit a következőkben látjuk: 

 Könyv-és kiadványcserék elsősorban a Bródy Sándor Könyvtár saját kiadványaiból, köztük 

az AGRIA folyóirat számaival 

 Ajándékkönyvek igényfelmérés és egyeztetés alapján; 

 Közös konferenciák, továbbképzések, tanulmányutak szervezése – pályázati források, egyéb 

támogatások függvényében 

 Találkozó és közös részvétel magyarországi konferenciákon (Kárpát-medencei könyvtárosok 

éves találkozója Csongrádon; Magyar Könyvtárosok Egyesülete Országos Vándorgyűlése 

évente magyarországi helyszíneken, Magyar könyvtárosok világtalálkozója évente a magyar 

parlamentben) 

 

A szakmai találkozó nagyon kedves és baráti légkörben, kölcsönös meghívásokkal fejeződött be.  


