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Korszerû könyvtárakkal
Európába

A csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Infor-
mációs Központ 2004. május 9. és 11. között
rendezte meg a Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciáját, Korszerû könyvtárakkal Európá-

ba címmel.
Márciusban érkezett könyvtárunkba a meghí-

vó Csongrádra, a Kárpát-medencei könyvtáro-
sok konferenciájára. Örömmel jelentkeztem, hi-
szen nem csak az ismeretlen táj varázsa vonzott,
hanem a program is tartalmasnak ígérkezett. A
kollégákkal bújtuk a könyveket, tanulmányoz-
tuk a térképeket, hogy minél többet tudhassunk
meg Csongrádról és az oda vezetõ útról. Bár
fárasztónak ígérkezett az út (mintegy nyolcszáz
kilométer várt rám), hajtott a kíváncsiság, hogy
minél többet tudhassak meg a korszerû könyvtá-
rakról.

Nem csalódtam: a Csemegi Károly Könyvtár
és Információs Központ méltó helynek bizonyult
arra, hogy a korszerû könyvtárakról szóló konfe-
rencia színhelye legyen. A 2002-ben átadott új
könyvtár épületébe belépõ látogató – igényes
környezetben – a legkülönfélébb (hagyományos
és nem hagyományos) szolgáltatásokban része-
sülhet. Mi, erdélyiek sem kívánhatnánk magunk-
nak jobbat, mint azt, hogy egy hasonló igényes-
séggel és az olvasók szükségleteire való odafi-
gyeléssel kialakított könyvtárral várjunk majd
arra, hogy Románia is EU–tagállam lehessen.
Addig azonban még sok tennivaló akad – de
ehhez is hasznos tanácsokkal szolgált ez a talál-
kozó.

A konferencia elején bemutatkoztak a hatá-
ron túli könyvtárak – tehát mi is. Ez alakalom-
mal nem csak a magyarországi, hanem más
magyar érdekeltségû könyvtárak helyzetét is
megismerhettem.

Az elõadások érdekeseknek és hasznosaknak
bizonyultak. Az elõadók közül többen ismertet-
ték a pályázati lehetõségeket, valamint hasznos
tanácsokat kaptunk arra vonatkozóan, hogyan is
pályázzunk.

Szó volt még arról, hogy milyen az EU kul-
turális és audiovizuális politikája, milyen új fel-
adatokat vállalhat magára a könyvtár (amelye-
kért cserébe esetleg szponzorpénzt kaphat), mi-
lyen támogatásokra számíthatnak a jövõben a

könyvtárak. Mivel a korszerû könyvtárak elen-
gedhetetlen tartozéka a jó szoftver, érdeklõdés-
sel hallgattuk a HunTéka és a  KisTéka integrált
könyvtári szoftver ismertetését.

A konferencia utolsó napján a kecskeméti
Katona József Könyvtárba látogattunk, ahol
egy újabb korszerû könyvtárat ismerhettünk és
csodálhattunk meg. A gazdag gyûjtemény, a
technikai eszközök, a környezet mind-mind az
olvasót szolgálják, mint ahogy maguk a könyv-
tárosok is.

A konferencia a könyvtárközi kapcsolatok
ápolásának és bõvítésének szempontjából is hasz-
nosnak bizonyult, hiszen régi ismerõsökkel ta-
lálkozhattam, ugyanakkor új ismerõsöket szerez-
hettem. A könyvtárosok közötti összefogás pe-
dig fontos, hiszen: „Egynek minden sok, soknak
semmi sem lehetetlen” – mondja Széchényi – és
ez ránk, könyvtárosokra is igaz.

Feledhetetlen élményekkel jöttem haza a kon-
ferenciáról. Köszönet ezért a szervezõknek és a
résztvevõknek. Remélem, a jövõben még talál-
kozunk.

Csergõ Alíz

Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós

Felavatták az Országgyûlés
Képviselõi
Kutatószolgálatát

Az Országgyûlési Könyvtárban 2004. június el-
sején felavatták az Országgyûlés Képviselõi
Kutatószolgálatát. Az avatási ünnepségen beszé-
det mondott és emléklapot írt alá dr. Szili Kata-

lin házelnök és Michael Martin, a brit Alsóház
elnöke.

Milyen céllal alakult a kutatószolgálat?

A kutatószolgálati tevékenység a parlamenti
tájékoztatás egyik világszerte elterjedt formája.
Elfogadott értelmezés szerint a kutatószolgálati
munka a könyvtári referensz-szolgáltatás szint-
jét és mélységét meghaladó tematikus informá-
ciófeldolgozást, és az információk célszerû, tö-
mör formában történõ megjelentetését jelenti.

Napjainkra immár felismert parlamenti szük-
séglet, hogy a társadalom, a gazdaság fejlõdése
érdekében meghozott politikai döntések elõké-
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szítéséhez és különösen a döntések hatásainak
vizsgálatához elengedhetetlen a megfelelõ infor-
mációk összegyûjtése, rendszerezése, valamint az
elemzése. Ezeknek az információknak az egyik
legfontosabb lelõhelye és szolgáltatója az Ország-
gyûlési Könyvtár.

A könyvtár képviselõtájékoztatási osztályán
évek óta folyt az a munka, amely arra irányult,
hogy a könyvtár a parlamenti munka tájékozta-
tási szükségleteinek változásához igazodva emelt
szintû, kutatószolgálati jellegû szolgáltatásokat
nyújtson. Ennek keretében készültek el a – szak-
mai nyilvánosság körében is ismertté vált – HÍD-
és Házi Szemle-sorozatok füzetei.

A könyvtár vezetése a stratégiai tervezés so-
rán felmérte, hogy az elektronikus információ-
kezelés elterjedése milyen jelentõs hatást gyako-
rol az országgyûlési munkára, valamint azt, hogy
az EU-csatlakozásból fakadóan milyen új felada-
tok hárulnak a törvényhozó testületre. Ezekre a
kihívásokra a könyvtár tartalmában és formájá-
ban is megújított információs szolgáltatásokkal
kívánt válaszolni.

E „válasz” egyik megnyilvánulási formája a
Képviselõi Kutatószolgálat létrehozása volt, a
2004. év elején. Az új szervezeti egység létrejöt-
te szervesen illeszkedik abba a folyamatba, amely
az elmúlt évtizedekben a többi európai, a mai
uniós tagországokban mûködõ nemzeti parlamen-
tek hasonló könyvtári szolgáltatásait is életre
hívta.

A tevékenység jellemzõi, eddigi eredményei

A Képviselõi Kutatószolgálat tevékenységét
alapvetõen meghatározzák

a kormány által az Országgyûléshez be-
nyújtott féléves törvényhozási tervek;

a képviselõk, bizottságok által benyújtott
törvényjavaslatok;

az állandó bizottságok munkatervei;
a tematizált, aktuális társadalmi-politikai-

gazdasági problémák;
az egyéni képviselõi igények.

Az eddig eltelt, a szolgáltatást bevezetõ idõ-
szakban törvényjavaslatokhoz kapcsolódó kuta-

tószolgálati jelentések és a bizottsági meghall-
gatások információs támogatásához sajtószem-

lék, valamint forrásszemlék készültek.
A tevékenység további tervezett mûfajai: vá-

lasztókerületi csoportosításban összeállított sta-

tisztikai adatgyûjtemények, kronológiák, valamint

a törvényhozás társadalmi és gazdasági hatásait

tükrözõ dokumentumok ismertetése. A tervezett
tevékenységi körhöz tartozik továbbá a törvény-
hozás aktuális témáihoz kapcsolódó mûhelybe-

szélgetések szervezése is.
További jellegzetesség, hogy az e-Parlament

programhoz kapcsolódóan a kutatószolgálat
számos elektronikus forrást használ fel a hát-
téranyagok szerkesztéséhez, és az elkészült
anyagokat elektronikus formában juttatja el a
felhasználókhoz.

A kutatószolgálati szervezet

A Képviselõi Kutatószolgálat önálló könyv-
tári osztályként kezdte meg tevékenységét. Mun-
katársi gárdája jelenleg hét fõbõl áll. A tervez-
hetõ feladatok és a várható igények ismeretében
a személyi összetétel kialakításakor fontos szem-
pont volt a szakértelem és a parlamenti kutatási
feladatokra való alkalmasság.

A szakmai felkészültség jelenlegi kritériumai:
közgazdasági, jogi, politológiai, történészi, szo-
ciológiai, környezetvédelmi, könyvtárosi végzett-
ségek. Alapkövetelmény továbbá az idegen nyel-
vek és a számítástechnika felhasználói szintû
ismerete.

A BC-projekt

A British Council magyarországi igazgatósá-
ga és az Országgyûlési Könyvtár együttmûködé-
se több mint ötéves múltra tekint vissza. Ennek
keretében több szakkiállítást rendeztek az Or-
szágházban, majd ezek anyagát országszerte
megismertették a könyvtárakkal. A kiállított
dokumentumok végül az Országgyûlési Könyv-
tár állományába kerültek.

A legutóbbi két év együttmûködési keretei
között egy speciális, a kutatószolgálati felada-
tokra való felkészülést segítõ információcsere is
megvalósult. A British Council támogatta a brit
Alsóházi Könyvtár kutatószolgálata és az Ország-
gyûlési Könyvtár munkatársainak budapesti és
londoni programjait. A két évre tervezett projekt
mindkét fél számára eredményesen zárult.

A Képviselõi Kutatószolgálat felavatásának
alkalmából az Országgyûlési Könyvtár fõigaz-
gatója, Ambrus János és Jim McGrath kulturális
attasé, a British Council magyarországi igazga-
tója újabb együttmûködési megállapodást írt alá.

Haraszti Pálné


