
Mûhely
Piacon vagyunk ..Jobb v~la,sz híján azt mo~dom,.. az ~r~zág

, osszlakossagához. Azokhoz, akIk a konyvtárügy-

versenyben vagyunk, ben nem érintettek, és azokhoz, akik viszont
gond J-aink vannak messz~m~nõe~ érintette~, a könyv:árügy hivatá~

, -.sos, felhIvatasos, felkert, megbizott, alkalmI
-mert ELUNK! dolgozóihoz. Ezek után már csak az a kérdés,

hogy mirõl.
Ma már másról szólhatnak a sorok, Mit mond, mit sugall a cikk az elõbbi hal-
Nem harcolnak, mert Ok nem harcosok, maz, a lakosság, a szolgáltatást' igénybe vevõk,
Tenni akaró, lázadó szentek, általában a társadalom számára? Megpróbálom
Ügyért izzanak és hittel teltek az írást elõször így olvasni.

Élet -vagy halál? Ha így, végletesen tesszük
Elgondolkodtató írás jelent meg nem olyan ré- fel a kérdést, akkor illik gyorsan, már a követke-
gen a Népszabadság fórum rovatában rólunk, zõ mondatban egyértelmûen tisztázni a választ.
könyvtárosokról, ügyünkrõl, a könyvtárügyrõl, De legfõképpen azt, hogy a címben aposztrofált
mindennapi tevékenységünkben testet öltõ szak- helyzet valójában nem egy lehetséges, valóságos
mánkról és a fizikai valóságban is megjelenõ alternatíva rémisztõ víziója, szó sem lehet itt a
könyvtári rendszerrõl. Elgondolkodtató írás. Sok könyvtárak tényleges haláláról, hanem a kérdésminden miatt elgondolkodtató. Például amiatt, -vélem, a szerzõ szándéka szerint is -a könyv- .

hogy vajon kinek, kihez is szól. Ki a cé1közön- tári lét minõségére utaló problémafelvetés csu-
sége? A megjelenés napja hétfõ. De ez a hétfõ pán. De ez a tisztázás nem következik be, sõt
augusztus' 19-e. Ami felér egy szombattal, hi- kiderül, marginális helyzetbe sodródó intézmé-
szen másnap üImepel az ország, aki teheti, ott- nyekrõl van szó, amelyeket a lákosság töredéke
hon van, pihen, újságot olvas. Népszabadság. használ (nyugati összevetés szerint), persze, mert
Magyarország legolvasottabb napilapja, ami ta- alig szolgáltatnak többet egyfajta minimumnál.
lán el is jut az emberekhez. Öles betûk: "A Nincsenek könyvek, az együttmûködés alacsony
könyvtár éljen -haljon?". És egy jópofa karikatú- szintû, az Országos Széchényi Könyvtár és a
ra, melynek aláírt szövege maró gúnnyal gyilkol. szakkönyvtárak semmit nem tettek az aktív nem-
Bennünket. No ez persze még nem baj. A rend- zedék érdeklõdését kielégítõ szolgáltatások ki-
õrökrõl is keletkeznek viccek, ennek ellenére tud- fejlesztése érdekében, nincs fejlesztési stratégia,
juk, a rendõrök nem olyanok. (Nem olyanok?) nincsenek szakmai normatívák, országos szol-

Kihez is szól tehát ez az írás? Azért tartom gáltatások, szociális funkció ellátás. A közhan-
fontosnak ennek tisztázás át, mert ugyana~t a gulatban jelen van (és jogos) a kérdés, kell-e
dolgot másképpen közöljük a haverunkkal, a további erõforrásokat fecsérelni az elavult intéz-
kollégával, a szülõvel vagy az érintettel. A have- ményekre. S mi erre a könyvtáros ok válasza?
romnak azt mondom: hát a Miki, az egy fafej. A Semmi. Legalábbis ez következik a cikkbõl.
kollégámnak: Miklós csúnya dolgot mûvelt, édes- Ugyanis a kérdésfeltevés után a szerzõ másról
anyámnak: összebalhéztam a legjobb barátom- beszélj s nem a választ, a válaszokat sorolja.
mal és az érintettnek: ne haragudj, ennek nem Csupán jóval késõbb ecseteli a könyvtár lehets é-
örülök, ezt nem kellett volna. A közlés stílusa, a ges és valóságos társadalmi hasznát. Ez már késõ,
megválasztott szavak, a hangsúlyok óhatatlanul mert az olvasással szerzett információk esetén a
és szükségszeruen mások. És ettõl még nincs megállapítások mindig sokkal egyértelmûbben
szó hazugságról egyetlen esetben sem. idézõdnek fel az olvasóban, mint a felvázolt le-

Kihez szól tehát ez a cikk? A társadalomhoz? hetõségek. A: megállapítások pedig errõl szól-
Az újság olvasótáborához? A közhöz? Az értel- nak: kilencezer könyvtárj elmaradottság, szanál-
miséghez? A könyvtárhasználókhoz? A könyv- ni kellenej 15 millió szakcikk, aminek töredéke
tárat nem használókhoz? A politikusokhoz? kerül csak a hazai könyvtárakba, bezzeg az

"
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QCLC-PICA, ott minden rendben van, több mint nem kilencezer. Két-háromezer könyvtár -jele-
ötven százalékos a digitális szolgáltatás, míg az sül Magyarország települései -már integrálha-
OSZK-ban nincs egyetlen internet-hozzáférésû tók és integrálandók is -a magyar könyvtári
gép az olvasók számára. A szakmában nem érin- rendszer egészébe. Azzal együtt, hogy az egyes
tett olvasónak ezek a megállapítások jutnak a szer- hozzáférési pontok mûködése, mûködtetése sok-
zõ cikke által, akitõl jó lenne megtudni, hogy ró- színû formában valósulhat meg, s ebbe belefér
lunk, szakmájáról valóban ezt a képet akarta-e az önálló könyvtár (de nem az ellátás!) hiánya
közvetíteni. is. A Könyvtári Intézet éppen ezen, a kistelepü-

Ezek után kell válaszolnunk a kérdésre: élet -lési könyvtári ellátás komplex modelljének ki-
vagy halál. A társadalom válasza nem lehet más: d.olgozásán, az ellátás különféle formáinak, a
pusztuljon, ha ez valóban így van, nincs is rá hozzájuk tartozó feltételeknek és normáknak
szükség, szanáljuk, és ha mégis kap valamit, az közreadásán dolgozik. Lesz tehát hamarosan
legyen neki elég. Ne hõbörögjön; és ne ugráljon kapaszkodó. Lesznek normák, minõségügyi elõ-
társadalmi elismertségért, támogatásért. Úgy van írások és elvárások.
jól, ahogy van, és fogja be a száját. Ennél sokkal Természetesen a kétezer könyvtár is "sok",
fontosabb kérdésekkel kell foglalkoznunk. ha a fejlesztésre szánható erõforrások nagyságá-

Mit mond a cikk a másik lehetséges célkö- val állítjuk õket szembe. A források szétaprózó-
zönség, a könyvtárügy érintettjei számára? Nos, dása káros, az országos könyvtárpolitika feladat-
e tekintetben is számtalan elgondolkodtató dol- köre ne terjedjen ki ennyi könyvtárra -írja a
goto Olyan információk sokaságát közli ugyanis szerzõ. Emeljünk ki talán száz könyvtárat, or-

a szerzõ, melyek téves ek, alaptalanok, bizonyí- szágost, felsõoktatásit, városit, megyeit.
tatlanok, átgondolatlanok, s amelyek sok min- Kicsit értetlenül állok, mert hiszen ez már
delle alkalmasak, de legkevésbé munkánk job- megtörtént. Nem is száz könyvtár lett kijelölve,
bá tételére, önbecsülésÜnk erõsítésére. Az ennél szûkebbre sikerült a fókuszálás. 56 könyv-
igazságmorzsák, melyek természetesen jelen tár jutott jogszabályi háttérrel kiemelt helyzetbe
vannak a cikkben, nem emelik az írás egészét -beleértve a finanszírozást is! Vagy nem így
építõ kritikává. Megmarad az érthetetlen céll! és kellene értelmeznünk az Országos Doku-
tartalmú glosszának. Egy szakmabeli szereplõtõl mentumellátási Rendszert és annak tagkönyvtá-
érkezõ mélyütésnek, ami kegyetlenül fáj, és ami rait? -
ellen már nem igazán lehet valamit is tenni. Komoly probléma a dokumentumellátás. Ez
Legfeljebb töprengeni azon, hogy erre most mi tény. Az ellátás darabszámára, tartalmára, minõ-
szükség volt. ségére és folyamatára ugyanakkor elemezhetõ és

Véleményem szerint ugyanis Magyarországon értékelhetõ mérõszámok állnak rendelkezésre. A
ma nem kilencezer, hanem hatmillió könyvtár szerzõ nem ezek bemutatásával él. Érthetetlen
van. Ennyi ugyanis a családok száma, a kollégi- módon a probléma szemléltetésére az állomány-
umi szobáké, az albérletek könyvespolcaié, Oa gyarapítást és annak összegét egy nem is könyv-
tanszékeké, az iskolai könyvtáraké, a munkahe- tárként mûködõ intézmény összköltségvetésévei
lyi könyvszekrényeké, a kórházi ágyak melletti veti össze. Nem tudom, nem értem, hogy milyen
könyvkupacoké, a börtönök, a laktanyák, a paró- összehasonlítható és értelmezhetõ tartalommal bír
kiák, a metrószerelvények és a turisták könyvtá- az állománygyarapítás és annak összege bármely
raié. Persze ezek nem önálló könyvtárként mû- intézmény összköltségvetésévei.
ködõ intézmények, nincs tehát hatmillió könyv- A nemzeti könyvtár egyetlen internetes hoz-
tárról mint intézményrõl szó. Ha azt a számot záférésû gépet sem biztosít olvasóinak, írja to-
keressük, akkor némileg háromezer felett talál- vábbá a szerzõ. Pontosítom a kijelentést. A nem-
juk meg a pontos adatot. (Lásd könyvtári statisz- zeti könyvtár egyetlen szabad internetes hozzá-
tika.) Sõt, ha a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékét férésû gépet sem biztosít olvasóinak. Mint ahogy
kérdezzük, akkor kiderül, a jegyzéken csupán fagylatot sem árul Gégkrémet is csak a büfé),
nem egészen kétezer könyvtár van a jelen pilla- olvasótáborokat sem szervez, nem ad helyet klu-
natban hivatalosan nyilvántartva. Ha ez így van, boknak, mûvelõdési közösségeknek, nem szer-
márpedig így van, akkor nem szükséges szaná- vez vetélkedõket, mesedélutánokat és még sok
lási terv kidolgozása. Kétezer könyvtár ugyanis minden egyebet sem csinál, amit minden más
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rendes közmûvelõdési könyvtár -a szerzõi som- Lenne még mondandóm, de befejezésül in-
más véleménnyel súlyosan ellentétben -szociá- kább egy kitalált történetet mesélek el azzal
lis és egyéb funkciójából fakadóan igenis ellát! összefüggésben, hogy nálunk a lakosság csupán
Az OSZK persze nem egy rendes közmûvelõdé- 15-20 százaléka könyvtárhasználó. Mert ez a
si könyvtár, sõt nem is közmûvelõdési könyvtár. kérdés valóban kérdés, és a választ erre, önma-
Országos szakkönyvtár és a nemzet könyvtára, a gunkkal is szembenezve, valóban meg kéne ad-
nemzeti könyvtári funkciók ellátója. S ebbe a nunk.
feladatkörbe nem a szabad internetezés támoga- Képzeljünk el egy hatalmas hajót. A fõsza-
tása, hanem az elektronikus úton (interneten) kács megdöbbenve észleli, hogy a több ezer utas
elérhetõ információkhoz való hozzáférés, a tar- mintegy 15~20 százaléka jön csak étkezni, s aki
talomszolgáltatás biztosítása fér bele. étkezik, az is csak rövid ideig marad, nem igazi,

Az elmúlt évtizedekhez képest e területen ínyenc fogyasztó. Összehívja hát szakembereit,
jelentõs léptékû fejlesztések realizálódtak, s vál- és önvizsgálatot tartanak. Megfelelõ-e az étel
tak hozzáférhetõvé bárki által akár az OSZK- minõsége? Kiderül, a leves színe lehetne fris-
ban, akár a Neumann János Digitális Könyvtár sebb, íze teltebb, illata kívánatosabb. A hús
és Multimédia Központban, a felsõoktatási és omlósabb, a szaft pikánsabb, a sodó lehetne még
országos szakkönyvtárakban vagy a megyei és a lágyabb, az édesség talán túl édes, a kávé talán
városi könyvtárakban is. Ideérthetõ a katalógu- nem elég hannonikus. A megállapítások alapját)
sok elektronikus változatának létrehozása, a változtatnak a technológián. Egy-egy hálás mo-
hagyományos alapú dokumentumok digitalizációja soly jelzi is az eredményt, de a százalék tovább-
és hozzáférhetõvé tétele, az elektronikus könyvtár ra is csak 15-20 marad. Nem lehet más, a PR-
létrehozása és mûködtetése, on-line elektronikus munka a rossz. Új étlapot készítenek, új értesí-
könyvtári tájékoztatási rendszer mûködtetése. tési rendet dolgoznak ki, a helyi fogadás minõ-

Az OSZK multimédiatennet Üzemeltet, ahol ségét is fejlesztik. Változik a design, apró ered-
az olvasók egyszerre két tucat gépen tájékozód- mények vannak, de a 15-20 százalék marad.
hatnak az OSZK adatbázisaiban és multimédiá- Megindulnak a belsõ õrlõdések, az egymásra
iban, valamint az egyéb, nem helyben található, mutogatás ok a szakácsok között. Személycserék,
hanem internetrõl elérhetõ, könyvtári érintettségû új vezetõk jönnek új ötletekkel, de alS-20 szá-
dokumentumokban, adatbázisokban. A tartalom- zalék marad. Még folytathatnám, és soha nem
szolgáltatás minõségi megújítását megcélozva az jutnánk a végére, ha egy, a konyhától "teljesen
OSZK néhány héten belül belép az Oktatási független" dolgot el nem mesélnék. Azt, hogya
Minisztérium által menedzselt és a Nemzeti hajó léket kapott. Az utasok észlelve a helyzetet
Kulturális Örökség Minisztériuma által is támo- úgy döntöttek, menjenek tovább, de segítséget
gatott EI SZ (elektronikus infonnációszolgáltatás) adnak a legénységnek és 80 százalékuk folya-
rendszerébe. A fejlesztés eredményeképpen vár- matosan a betörõ víz szivattyúzás án dolgozik.
hatóan november közepétõl további húsz géppel Ebédelni tehát legfeljebb 15-20 százalékuk tud
áll majd a világ elektronikus szakirodalma iránt fáradtan, kimerülten, nem is igazán jó étvággyal
érdeklõdõ olvasói rendelkezésére. De az OSZK-n eljutni.
kívûl a többi említett könyvtár gépesítése, tech- VajoJl ez a hajó hasonlít-e, s ha igen, mennyi-
nikai fejlesztése is érezhetõ és látványos ered- ben Magyarországra? A 15-20 százalékos ered-
ményeket hozott. Az ezekben elhelyezett olva- mény csak a könyvtárügy állapotának "eredmé-
sói tenninálokról is bárki kereshet a hazai könyv- nye"-e? Hogyan kell értékelnünk alS-20 száza-
táraknak és a világ könyvtárainak az adatbázisa- lékos eredmény szempontjából azt a tényt, hogy
iban, tennészetesen, ha szükséges, az interneten a felnõtt lakosság 30-40 százaléka, a 18 éven
keresztül is. A fejlesztés -a szerzõ által hiá- aluliak 40-60 százaléka nem képes értõ szöveg-
nyoit, pedig valójában létezõ, tervszerû, koncep- olvasásra? Az elolvasott szövegbõl nem tudnak
ción és szakmai közmegegyezésen alapuló fej- lényeget kiemelni, nem képesek olvasott szöveg-
lesztés! -mára egy rendszert hozott létre, me- bõl szerzett infonnációt kreatívan hasznosítani.
lyet nem az egyes intézmények teljesítménye, S mivel minderre nem képesek, az olvasás szá-
hanem az intézmények összességének komple- mukra nem is okoz örömet. S az olvasás örömét
menter képessége minõsít és határoz meg. nem ,is tudják továbbadni. Lehet, hogy néma
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emberekbõl nem tud még egy karnagy sem ének- Az Országos Széchényi
kart kovácsolni? K OO

A társadalomnak kell fejlõdnie ahhoz, hogy a onyvtár .

köny~tárhasz?ál~t ~s fejlõdhessen. ~rez~k: s én periodikaállománya:
szemely szerInt IS erzem nem csekely sulyu sze- ,
repünket és feladatunkat annak következtében, megõrzés és szolgaltatás*
hogy a társadalmi fejlõdést mind az oktatás,
annak folyamata és tartalma, mind az általános "A hírlap írói halhatatlanság kritériuma az, ha az
és tudományos információellátás, mind a tõke olvasó arra méltatja a hírlapszámot, hogy meg-
kulturális területre történõ visszaforgatása terü- õrizze -a mi ugyan sokkal ritkább eset, mint a
letén olyan irányba "taszigáljuk", amely jobban, milyen sûrûn jelennek meg értékes, újraolvasást
alaposabban, egyértelmûbben épít a könyvtári rend- érdemlõ ujságczikkek. Talán tízezer olvasó közt
szer nyújtotta lehetõségekre, szolgáltatásokra. akad egy olyan, a ki valamely különösen mag-

S végezetül egy dolog, ami miatt mégis örü- vas vagy másként érdekes czikket, esetleg emiatt
lök annak a cikknek, melynek apropóján gondo- az egész hírlappéldányt, elteszi magának; a töb-
lataimat leírhattam. Felhívta ugyanis a figyelmet bi mind eldobja ma a tegnapi újságszámot, mert
arra, hogy munkánk során mit tehetünk talán még leszámolt vele. A tömeg csak a mának él, a napi
jobban. Hogy mennyire fontos nekünk, az osz- gondok miatt rá sem ér a jövõbe nézni -nem
tály és az intézet munkatársainak még intenzí- törõdik azzal, hogy esetleg még szüksége lehet-
vebben tájékoztatnunk szakmánk és a közélet ne a megsemmisített hírlapra." -írta Kereszty
valamennyi résztvevõjét az éppen aktuális pro;. István könyvtárõr a Budapesti Újságírók 1909.
jektjeinkrõl. Vendégelõadóként érdemes -úgy évi almanachjában. Hát mi, könyvtárosok,
is mondhatnám, szükséges -lenne megjelennünk hírlapkönyvtárosok annak a tízezerbõl egynek,
felsõfokú oktatási intézményeink falai között. A tíznek, száznak, ezernek vagy még többnek a
könyvtárosképzéssel és a képzésben részt vevõ kedvéért munkálkodunk, évtizedek óta, illetve -

kollégákkal szorosabban és rendszeresebb en ami a nemzeti könyvtárat illeti -éppen 200 éve.
kell( ene) együttmûködnünk, információkat cse- 1802. augusZtus 25-én, a Magyar Hírmondó a
rélnünk. Közösen kell küzdenünk a hallgatók- következõket jelentette:
ban és -valljuk be -nem ritkán az oktatókban Gróf Széchényi Ferenc "mindkét magyar ha-
is fellelhetõ motivációhiány, információhiány, zában mar elhíresedett, nagy fáradsággal és sok
elkeseredettség, tehetetlenségérzés ellen. Megúju- költséggel szerzett ritka gyûjteményeit, melyek
ló erõforrásainkat, személyes ambíciói11kat így könyvekben, kézírásokbah, képekben, címerek-
gyûjthetjük csokorba. Így lehetnek szándékaink ben, mappákban s pénzekben állanak, példás
-az általam írt mottóban is megfogalmazott hazafisággal a magyar haza közhasznára ajánlot-
módon -oktatásra alkalmasak, ügyért izzóak és ta és ajándékozta." .
hittel teltek. És ezáltal remélhetõen sikeresek is. Akkor, amikor ez történt, a magyar sajtó -

Fehér Mik/ós osztályvezetõ három év híján -egy évszázados múltra tekint-
Könyvtári Intézet hetett vissza. KöZtudott, hogy az elsõ magyaror-

szervezési és elemzõ osztály szági hírlap -a Mercurius Hungaricus -a könyv-
táralapítást 97 évvel megelõzõen, 1705-ben szü-
letett. Ezt követõen, a XVIII. században jobbára
hírlapok, hírközlõ lapok, referáló lapok repre-

E-m."iot@o."", zentálták a magyarországi sajtót, de megjelentek

~ már a tudományos, ismeretterjesztõ és értékelõ
---'::.,_. tartalommal bíró folyóiratok is. Bármely típusról

NKOM beszélünk, tudjuk, hogy külsejükre nézve a köny-
.~:.:.':".~:. vekhez hasonlatos kiadványokról volt szó, ame-
H.,...",..,'6

* A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXIV. V án-

dorgyûlésén elhangzott elõadás szövege.

-
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