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15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás15 éves az IKSZ, 10 éves az összefogás

Így kezdõdött

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)

jogelõdje, a Könyvtári és Informatikai Kamara

megalakulásának tizenötödik és az Összefogás a

könyvtárakért akció elindításának tizedik évfor-

dulóján leültünk a „hõsi idõszak” leghitelesebb

szemtanúival egy kötetlen beszélgetésre. Remélem,

olvasóinknak is érdekes lesz a visszatekintés.

A résztvevõk: Skaliczki Judit, a Kulturális

Örökség Minisztériuma Könyvtári Fõosztályának

vezetõje és Kenyéri Katalin, a fõosztály vezetõ

fõtanácsosa (akkoriban mindketten a Könyvtár-

tudományi és Módszertani Központ – KMK –

munkatársai), a kamara kezdeményezõi és meg-

alakulásának fõ szervezõi, Zalainé Kovács Éva,

a Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc

Könyvtár és Levéltárának vezetõje, a kamara,

majd a szövetség elnöke három négyéves ciklu-

son keresztül, és a szerzõ, aki amúgy a szervezet

ügyvezetõ titkára is volt 2004-ig.

Skaliczki Judit: Azt gondolom, hogy a ka-
mara megalakulása több szempontból is kezdet.
Addig el sem tudták volna képzelni, hogy létez-
het többfajta könyvtári szervezet. Hogy igazán
miért és mi is jött létre? A rendszerváltáskor a
könyvtárak helyzete bizonytalanná vált. Nem le-
hetett tudni, hogy mi lesz, merre megy a világ,
hogy a könyvtárak fontosak lesznek-e még, hi-
szen a  társadalmi-politikai változással egy idõ-
ben erõteljes technológiai váltás is
lezajlott. Ez sokak számára kérdé-
sessé tette, hogy egyáltalán épüle-
tekbe kell-e majd bemenni az infor-
mációért, vagy elég lesz otthon
használni egy számítógépet, könyv-
tár helyett. Az új helyzetben azzal
szembesültünk, hogy nincs érdek-
képviseletük a könyvtáraknak. Meg
lehetett tenni, hogy könyvtárakat
bezártak, egész könyvtári hálózatok
szûntek meg, és az érdekelteknek
nem volt hova fordulniuk.

Fülöp Ágnes: Errõl vannak em-
lékeink.

Zalainé Ko-
vács Éva: A
meglévõ szak-
mai szervezetek-
rõl pedig, tehát
például az egye-
temi könyvtár-
igazgatók taná-
csáról vagy a
megyei könyv-
tárigazgatók ta-
nácsáról is kije-
lentették, hogy
nincs rájuk
szükség.

K e n y é r i
Katalin: Ezek
nem is voltak
valódi szakmai
szervezetek, ha-
nem a miniszté-
rium által fel-
kért és mûköd-
tetett tanácsok.

S. J.:  A rendszerváltással együtt sok minden
legitimitását vesztette. A KMK szerepe is akkor
kérdõjelezõdött meg. Részben azért, mert több
szakmai területen nem a legkorszerûbb elképze-
léseket képviselte, részben pedig azt mondta a
könyvtáros szakma, hogy erre most már így nincs
szükségünk, valami mást akarunk.
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K. K.:  A jogalkotásban
részt vevõk számára szerve-
zett, érdekes szakmai to-
vábbképzésen akkor na-
gyon jó dolgokat hallottam
a civil szervezetek szerepé-
rõl, fontosságáról és ezen
belül is a kamarákról. Nagy-
szabású elképzelésekrõl
folyt a szó, és már alakul-
tak is bizonyos szakmákban
kamarák, amelyeknek az
volt a céljuk, hogy a köz-
igazgatástól bizonyos fel-
adatköröket átvegyenek.
Miután a könyvtári terüle-
ten is kérdéses lett az irá-
nyítás, a jogszabályok el-
avulttá váltak és nem lép-
tek a helyükbe újabbak, kí-
nálkozott a gondolat, hogy
egy szakmai kamara létrehozása kiváló lehetõ-
ség lenne a szakmai önigazgatás megszervezé-
sére. (Történetiségében késõbb másként alakult,
hiszen végül a jogszabályokban nevesített ka-
marák sem kapták meg igazán azokat a hatás-
köröket, amelyek révén a saját szakterületük
igazgatását átvehették volna.) Ezért a szakmai
intézményi érdekképviselet gondolatáról kezd-
tünk el beszélgetni.

S. J.: Néhány hét múlva volt a megyei könyv-
tárigazgatók tanácsának az ülése Kecskeméten,
ami kitûnõ alkalomnak látszott az indulásra. Be-
széltünk a KMK akkori igazgatójával, Szente

Ferenccel, és megpróbáltuk az ügy mellé állítani.
Ez azért is volt fontos, mert nagy tekintélye volt
a szakmában, és úgy éreztük, ha õ támogatja az
ügyet, az sokat nyom a latban. Arra kértük, hogy
ezen az összejövetelen vesse fel az elképzelést,
de az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy végül
elmondja-e. A megyei könyvtárigazgatók végül
is itt egy nyilatkozatot tettek közzé, hogy megala-
kítják a Könyvtári és Informatikai Kamarát, és
felhívták a többi könyvtárat – bármely könyvtár-
típusból – a csatlakozásra. Képviselõjüknek Szita

Ferencet választották, a kaposvári megyei könyv-
tár akkori igazgatóját.

S. J.: Akkor kezdõdött egy nagyon érdekes
idõszak. Mint koordinációs osztály (ez volt a KMK

Skaliczki Judit vezette osztálya – a szerk.) össze-
hívtuk a tudományos és szakkönyvtárakat a

KMK-ba, hogy alakítsanak tagozatot a kamarán
belül, ahogy elõzõleg a megyei könyvtárak ezt
már megtették. Nekik is egy képviselõt kellett
volna választaniuk.

Z. K. É.: Ennél egy kicsit már differenciál-
tabb volt a helyzet. Írtatok egy körlevelet, hogy
alakult egy ilyen szervezet, aki akar, csatlakoz-
zon hozzá, és csak azokat hívtátok meg, akik
beléptek.

S. J.: Igen ám, de ott majdnem megfeneklett
a dolog, mert az országos szakkönyvtáriak nem
akarták, hogy felsõoktatási legyen a képviselõ-
jük, a felsõoktatásiak meg nem akarták, hogy
szakkönyvtári legyen.

K. K.: Kialakult a szokásos hazai együttmû-
ködési gond.

S. J.: Igen. Akkor jött Sz. Nagy Lajos (szintén

a koordinációs osztályról – a szerk.) a maga
mindig megnyilvánuló bölcsességével, és azt
mondta, hogy rendben, ebben a tagozatban két
képviselõ lesz, egy az országos szakkönyvtárak-
nak, egy pedig a felsõoktatásiaknak.

Z. K. É.: Azt tudom, hogy én Vadászné

Varnyú Anikónak  köszönhetem a megválasztá-
somat, aki a kaposvári mezõgazdasági kar könyv-
tárát vezette. Õ dobta be a nevemet. Arra már
nem emlékszem pontosan, hogy ki javasolta
Domsa Károlynét (az MTA Könyvtárának fõigaz-

gató-helyettese – a szerk.) a szakkönyvtárak kép-
viselõjének. Én voltam a legjobban meglepve,

Ál lásh irdetés :Á l lásh irdetés :Á l lásh irdetés :Á l lásh irdetés :Á l lásh irdetés :
könyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettesekönyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettesekönyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettesekönyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettesekönyvtáros, a Francia Intézet Médiatára igazgatónõjének helyettese

Az állás betöltendõ 2006. január 1-tõl
Az állás betöltõje a médiatár igazgatónõjének helyettesi feladatait látja el, és részt vesz a csapat

irányításában. Biztosítania kell a vezetõség helyettesítését, valamint el kell látnia a következõ munka-
köröket:

•a médiatár napi tevékenységének megszervezése és ellenõrzése: a közszolgálat ellátásának, a
könyvtárosok beosztásának és szabadságának megtervezése,

•a gyûjtemények igazgatása és ellenõrzése,
•a médiatári munkálatok és rendezvények meghatározása,
•kapcsolattartás a külsõ partnerekkel: a médiatár-bemutatások megszervezése, a magyar könyvtá-

rakkal való kapcsolattartás,
•felelõs egy dokumentum részlegért a rendeléstõl a katalogizálásig,
Szükéges képzettség, szakértelem és tulajdonságok:
•könyvtáros diploma és francia nyelvvizsga,
•legalább 5 éves gyakorlat felelõsségteljes beosztásban,
•a francia kultúra kitûnõ ismerete,
•a magyar könyvtáros közeg kitûnõ ismerete,
•kezdeményezõ készség, nagyfokú önállóság, pontosság, nyitottság.
A pályázatokat (önéletrajz és motivációs levél) november 10-ig a következõ címre kérjük elküldeni:

Christelle Creff médiatár-igazgató, Budapesti Francia Intézet, 1011 Budapest, Fõ u.17., vagy elektro-
nikus postán: c.creff@inst-France.hu
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mert ott sokkal nagyobb intézmények vezetõi is
voltak. Akkor neveztek ki igazgatónak, nem so-
kan ismertek még ebben a körben, de azt gondo-
lom, mindenki boldog volt, hogy akadt végre
valaki, aki elvállalta ezt a feladatot. Én ugyanis
már vagy a harmadik jelölt voltam, és úgy érez-
tem, ez már így nem mehet, hogy itt ülünk ennyi-
en, és senki nem fogadja el a jelölést.

K. K.:  A kecskeméti ülés 1990 februárjában
volt, utána felgyorsultak az események. Elkészí-
tettük az alapszabályt, sorra léptek be az intézmé-
nyek.

S. J.: Az addigi szakszervezeti könyvtárak
pedig létrehozták a munkahelyi könyvtári tago-
zatot. Számukra ez szó szerint létkérdés volt,
hiszen teljesen magukra voltak hagyatva, senki
nem állt mögöttük. Ha erre gondolok, mindig
indulatos leszek. Hogy lehetett azonosítani egy
szakszervezeti könyvtárban dolgozó könyvtá-
rost a szocializmussal?! Egyszerûen úgy bán-
tak velük, mintha õk lettek volna a rendszer
kiszolgálói.

K. K.:  Igen, abban az idõben még a szaksaj-
tóban is megjelentek ilyen cikkek.

S. J.: Szóval a lényeg az, hogy megalakult a
kamara, és megkezdõdött az intenzív munka.

K. K.: Végül is a kamarának volt egy alakuló
közgyûlése, ahol az egyesületi törvény alapján
határozat született arról, hogy benyújtjuk a fõvá-
rosi bírósághoz a bejegyzési kérelmet. Ez a jogi
aktus az, amivel a kamara ténylegesen létrejött.

S. J.: Azt hiszem, a legfontosabb az volt, amit
megint Katalin, a jogász fogalmazott meg: a ka-
mara attól volt egészen más, mint az addigi szer-
vezetek, hogy az információhoz való hozzájutá-

sunkban nekünk proaktívnak kellett lennünk. Min-
den szervezet annyi, amennyi teret magának ki-
harcol. Mi kiharcoltuk azt, hogy meghallgattak
bennünket.

K. K.:  Véleményeztünk szakmai anyagokat,
jogszabálytervezeteket a minisztériumnak.

S. J.: Az persze más kérdés, hogy utána ezek-
kel a levelekkel mi történt, balra tették-e õket vagy
jobbra, belenézett-e egyáltalán valaki abba, amit
beadtunk, de mi hozzájuthattunk olyan informá-
ciókhoz, amelyeket addig nem ismerhettünk.

K. K.: A személyi jövedelemadó 1%-ának föl-
ajánlása, az áfatörvény módosítása, a hatásköri
törvény – egy sereg olyan téma volt, ami érintette
a könyvtári szakterületet. Eljutottunk odáig, hogy
a rendszerváltás a könyvtárvezetõkben is kialakí-
totta azt a hozzáállást, hogy most már nem fogják
föntrõl megmondani, mit csináljunk. A föntbe a
KMK-t is beleértették. Abban az idõben már
amúgy sem mûködött úgy az intézet, hogy „fönt-
rõl” megmondtuk volna, hiszen a KMK-nak erre
semmilyen jogi felhatalmazása nem volt.

S. J.: Jogszabályban sem szerepelt.
K. K.: Hagyományosan azért mégis volt te-

kintélye, ami arra legalább elég volt, hogy a KMK-
tól érkezett levélre válaszolni illett, a javasolt
munkát illett elvégezni. Ugyanakkor nem volt
eszköz a KMK kezében. Ennek ellenére határo-
zottan érzékeltük, hogy a kollégák vívódtak egy
kicsit, mert minket személy szerint ugyan szeret-
tek, de azért „föntrõl mégse mondják meg mit
csináljunk”.

S. J.: A szakirodalmat olvasva, Európa könyv-
táraiban járva az ember pontosan látta, hogy mennyi
teendõ van, de KMK-sként már nem tehetett sem-
mit. Emlékezz vissza, hogy mi történt, ha csak föl-
soroltuk a megvalósítandó szolgáltatásokat!

K. K.: Szinte fölháborodott reakció volt a
válasz.

S. J.: A kamara viszont adott egy olyan kere-
tet, aminek a segítségével a szakma egészével
lehetett kommunikálni.

K. K.: Az információáramlás elkezdõdött, ez
volt az elsõ nagy eredménye a kamara megalaku-
lásának. Párbeszéd indult a minisztériummal, le-
hetõség nyílt a véleménynyilvánításra a jogsza-
bályok vagy döntések elõkészítésénél. A szak-
mán belül ez az információcsere persze nem volt
mindig zökkenõmentes, különösen a városi könyv-
tári körben, de hát akkor még  nem volt Internet,
papíron meg nehezebb volt megoldani.
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S. J.: A hátteret a mun-
kához az osztály biztosítot-
ta, elláttuk a titkársági fel-
adatokat. Kéri Ildikó, Sz.
Nagy Lajos, Bíró Ferenc,
Fogarassy Miklós, Kafka

Mariann, Kenyéri Katalin és
persze Rakovszky Éva, aki
ugyan nem az osztályon
dolgozott, de a kezdetektõl
gondját viselte a pénzügyek-
nek.  És Ágnes, legalább én
említsem meg, hogy a titkár,
majd a késõbbiekben a fõ-
titkár jobb keze voltál. Jó
csapatot alkottunk. Nagyon
jó volt együtt dolgozni.

K. K.:  Az egyes tagoza-
toknak a munkatársaink se-
gítettek, de ahogy erõsödött
a kamara, egyre több lett a
feladat is.

Z. K. É.: Az elsõ elnök
Szita Ferenc volt, de õ csak
a megalakulás idõszakára
vállalta a megbízatást.

K. K.: Azt követõen sza-
bályos választást tartottunk,
ahogy egy egyesületben
kell. Jelölõbizottság alakult, aminek Vadászné
Varnyú Anikó volt a vezetõje, a tagjai pedig
minden könyvtártípust képviseltek. A kamarába
a könyvtárak mint intézmények léptek be, és
minden intézmény delegált egy képviselõt, aki
általában az igazgató volt. A kamara elnökének
személyére a jelölõbizottság tett javaslatot az in-
tézményi képviselõk közül.

S. J.: A három jelölt Domsa Károlyné, Kiss

Jenõ és Zalainé Kovács Éva volt. Hármuk közül
Kiss Jenõ volt igazán ismert a szakma szélesebb
köreiben, a váltás iránti igény erõsségét azonban
az is mutatja, hogy nem õt, az ismert és elismert
szakembert választották,  hanem új embert akar-
tak, és megválasztották Évát.

Z. K. É.: Nekem már az is nagy kihívást je-
lentett, hogy tagozati képviselõ lettem, ez csak
tovább fokozódott az elnökséggel. Ugyanis ez azt
jelenetette, hogy a saját szakterületem mellett job-
ban meg kellett ismernem a többi könyvtártípus
feladatait, problémáit is. Magam is azt gondol-
tam, hogy Kiss Jenõt fogják megválasztani. Miu-

tán nem régen voltam igazgató, már a könyvtáram-
ban is új dolgokat akartam és kezdtem el, talán ezt
érezték a kollégák a bemutatkozó beszédembõl.
Ezért történhetett – ahogy Judit is mondta, minden-
ki változást akart –, hogy én lettem az elnök.

F. Á.: Ahhoz képest, hogy elõtte nem is is-
mertétek egymást, rövid idõ alatt jól összeková-
csolódott csapat lett belõletek.

Z. K. É.: Hát igen, nekem nagy segítség volt
Juditék osztálya, minden munkatárssal együtt,
nélkülük biztosan sokkal nehezebb dolgunk lett
volna. Itt szeretném viszont megemlíteni, hogy az
osztály megszûnése után az éppen most háttérbe
húzódni akaró Fülöp Ágnes volt az, aki a titkár-
ság többi tagjával együtt fenn tudta tartani a mû-
ködés folyamatosságát és biztonságát.

S. J.: Katalint és engem személyesen ambici-
onált az, hogy új, a könyvtáraknak fontos dolgot
csinálhattunk. Az számított, hogy legyen valami
új, ami jól mûködik, és ma is úgy gondolom,
hogy a rendszerváltáshoz tényleg hozzátartozott
a kamara.
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F. Á.:  Az persze továbbra is hasznos, hogy
van egy szervezet, amit be lehet vonni az intéz-
ményekkel kapcsolatos ügyekbe.

S. J. Igen, ez így van, de az is természetes,
hogy egészen más ma az IKSZ feladata, mint a
kamaráé volt akkor.

F. Á.: Akkor – talán némi túlzással így mond-
hatnám – meg kellett menteni a könyvtári rend-
szert.

Z. K. É.: Nekem is bele kellett tanulnom ebbe
az újfajta szerepkörbe. Az egyik legmeghatáro-
zóbb élmény volt számomra, hogy a képviselõ-
testületben konszenzusra tudtunk jutni igen sok
kérdésben. Ez azért is nagy dolog volt, mert a
különbözõ könyvtártípusoknak bizony sok eset-
ben különbözõ érdekeik voltak.

F. Á.: Persze ez az egész munka nagyon új
volt a kamara többi megválasztott vezetõjének,
Domsa Károlynénak, Fonyó Istvánnénak, Kenyéri

Kornéliának, Kocsis Istvánnak és a megyei képvi-
selõknek is.

Z. K. É.:  Az is nagyon fontos volt számom-
ra, hogy megismerhettem az egyes könyvtártípu-
sokat, megyei városi, munkahelyi könyvtárakat,
azok speciális feladatait, problémáit és azt is, hogy
milyen segítséget várnak. A kamarán keresztül

lett rálátásom az egész könyvtári
rendszerre, nekem személyesen ez
volt az egyik nagy hozadéka an-
nak, hogy elnök lettem.

F. Á.:  Ez tulajdonképpen az
összes tagra is érvényes, hiszen
szinte mindenkire igaz, hogy eb-
ben a szervezetben ismerhette meg
igazán a többi könyvtártípust.

Z. K. É.: Igen, ez igaz. Emlék-
szem például, hogy azokon a kép-
viselõ-testületi üléseken milyen fi-
gyelemmel kísértük egymás mon-
danivalóját. Talán még azt is hoz-
zátenném, hogy akkoriban nem
rohantunk annyira.

K. K.: Számomra nagyon lé-
nyeges volt a tagozatok létrejötte.
A kamarának sokan nem örültek,
a szakma több ismert személyisé-
ge is erõsen ellenezte. Nem sze-
mélyes okokból, hanem azért, mert
úgy vélték, hogy az új szervezet
megbontja az egységet. Én viszont
azért örültem, mert fontosnak tar-

tottam és ma is annak tartom, hogy az azonos
érdekcsoportok artikulálják az érdekeiket. Ezért
voltak jelentõsek a tagozatok. Nem egységes a
könyvtári szakma, akkor sem volt az, mégis egy-
séges rendszerben kell mûködnie. Különbözõ tí-
pusú könyvtárakban dolgoznak a kollégák, más
fenntartókkal, más mûködési feltételek között,
tehát nem lehet például a jogszabályok elõkészí-
tése során azt mondani, hogy a könyvtárnál így
vagy úgy legyen, hanem meg kell határozni, hogy
melyik könyvtárnál hogyan. Ezért volt feltétlenül
szükséges, hogy olyan tagozatok jöjjenek létre,
amelyek képesek megfogalmazni a különbözõ
típusú könyvtárak érdekeit. Ennek a kerete létre-
jött a kamarával.

S. J.: Akkor még egyet hadd tegyek hozzá.
Azon kívül, hogy a szakmai életem nagyon fon-
tos részeként éltem meg a kamarai tevékenysé-
get, kivételes emberi szerencsének tartom, hogy
alkalmam volt a kamarában felkészülni arra a
munkára, amit itt, a minisztériumban kell végez-
nem. Egészen biztos, hogy máskülönben sokkal
nehezebb lett volna ebbe beletanulnom. Fõleg úgy,
hogy idejöttem és a következõ nap már a könyv-
tári törvényt kellett elõkészítenem. Tehát nem volt
idõm megtanulni ezt a mechanizmust, mégis úgy
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éreztem, mintha tudtam volna, miközben valójá-
ban nem tudtam, persze, de az egész kamarai mun-
kával, mondhatni, erre készültem föl. A KMK-s
tapasztalat is sokat jelentett, de az mégis nagy
elõny volt, hogy a törvény kapcsán minden könyv-
táros szakmai csoporttal úgy tudtam beszélni, hogy
ismertem a gondjaikat, értettük és megértettük egy-
mást, hiszen közülük jöttem. Ennek én személyesen
hihetetlenül sokat köszönhetek.

F. Á.: A kamara mûködött, tette a dolgát, de a
világban látott példák arra mutattak, hogy az ered-
ményeket kifelé is erõteljesebben fel kell mutatni.

S. J.: Két egymást erõsítõ dologból táplálko-
zott ez. Az egyik az, hogy valóban meg kellett
mutatni, mi a könyvtár. El kellett érni, hogy mások,
a használók igazolják vissza: a könyvtárra szük-
ség van. És emellett van egy másik dolog, amirõl
egyáltalán nem  szabad elfeledkezni, hiszen ezért
lett összefogás ennek az országos akciónak a címe.
Nagyon nehezen lehetett elviselni egy kicsi szak-
mán belül, nem a különbözõ érdekeket, hanem
az egymás elleni megnyilvánulásokat. Ami ma
már talán érthetetlen is. Rossz, beszorított hely-
zetben olyan indulatok támadtak különbözõ je-
lentõs könyvtári személyiségekben egymás ellen,
hogy ez kihatott a szakma egészére. Olvashatat-
lanná vált a szaksajtó. Nem  lehetett kinyitni az
akkori Levelezõ/lapot, de a Könyv, Könyvtár,
Könyvtárost sem, mert aki adott magára, az azt
mondta, hogy ilyen szintû dolgokat...

K. K.: ...ilyen hangnemben...
S. J.: ... nem olvas. Akkor Futala Tibor írt

egy cikket, és azt mondta: de uraim, hová lett az
elegancia! Szóval szörnyû volt, ezért elkezdtünk azon
gondolkodni, hogy sok minden miatt együtt kéne
már végre dolgozni, különbözõ dolgokat képvisel-
ve, de együtt. Arra emlékszem, hogy volt Angliá-
ban könyvtáros hét, 1991–92-ben szervezték meg
elõször, és volt Svédországban is. A lényege az
volt, hogy csak a könyvtárról szólt sok-sok minden.
Ezt próbáltuk áthozni ide, Magyarországra, ennek a
két célnak a megvalósítása érdekében

F. Á.: Akkoriban szinte álmunkból felébreszt-
ve is errõl beszéltünk.

S. J.: Tehát ez volt a két alapcél: megmutat-
kozni a könyvtáraknak, és összefogni. Tényleges
országos akció volt, csináltunk egy egységes ar-
culatot, ami addig nem volt a szakmán belül. Volt
logó, egységes plakátok, szórólapok, programfü-
zetek, minderrõl a képviselõ-testület határozott.
Sok-sok megbeszélésre emlékszem Évával,

Ramháb Máriával, hogy a célkitûzéseink milyen
programokban jelenjenek meg.

Z. K. É.: Választottunk a variációk közül.
S. J.: Alapvetõen mindenrõl a képviselõ-tes-

tület döntött. Aztán végiggondoltuk, hogy mi
mindenre van szükség: egységes meghívók, le-
vélpapír – amit minden részt vevõ könyvtár
megkapott. Ez volt a keret. Akkor azt kellett
kitalálni, hogy rendben van, de hogyan derül
ki ez az egész összefogás, és milyen szintre
kell eljutnunk vele. Tudtuk, hogy meg kell je-
lennie a politikának. Teljesen mindegy, hogy
éppen ki van kormányon, de a politikusokat
meg kell nyerni, mivel ha a politikusok nincse-
nek az ügy mellett, akkor érdektelenné válik az
akció. Tudtuk, hogy kellenek olyan beszélge-
tések, amelyeken kiderül, hogy ha nem finan-
szírozzák, akkor nincsen könyvtár. Így került
sor a Vitányi Iván vezette Kossuth klubbeli es-
tére, ahol arról volt szó, hogy miként lehet fi-
nanszírozni a kultúrát és azon belül a könyvtá-
rat. Ott voltak többen az Országgyûlés gazda-
sági bizottságából, az önkormányzati bizottság-
ból, és a kulturális bizottság elnöke is vállalta
a részvételt. Ilyen együttes megjelenése a kü-
lönbözõ bizottságokba tartozó országgyûlési
képviselõknek ma is ritkán fordul elõ.

F. Á.: Volt egy harmadik cél is, a helyi ön-
kormányzatok, a fenntartók megszólítása.

S. J.: Igen, a könyvtárak azért is szervezték a
rendezvényeket, hogy a fenntartóiknak megmu-
tassák, miért van okvetlenül szükség a munká-
jukra. Talán azóta sem volt ekkora visszhangja
az egésznek, országos és helyi tévé, rádió, sajtó
– mindenütt foglalkoztak vele.
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Z. K. É.: Még sajtófigyelést is kértünk, hogy
dokumentálni tudjuk az eseményeket, és abból
világosan látszott, hogy valóban felfigyeltek a
könyvtárakra.

K. K.: Jó volt a pillanat is, mert mindenki
érezte, hogy valamit tenni kellene, és tényleg jól
szervezett akció volt.

S. J.: Érdemes az összefogás hatásáról is
beszélni egy kicsit. Egészen biztos vagyok
benne, ez érzõdött utána, hogy visszaadott
valamit a könyvtárosoknak. Ha mást nem,
azt a meggyõzõdést, hogy ez
egy olyan harc, amit érdemes
megvívni. A megerõsítést,
hogy természetesen szükség
van a könyvtárra. Ez volt
1995-ben. Ezenközben foly-
tak a kamarának azok a me-
nedzsment-képzései, amelyek
a változások elfogadására
próbál ták  fe lkész í ten i  a
könyvtárosokat, a manches-
teri kollégák elõadásai, a
Maurice B. Line  vezette,
Lakitelken szervezett egyhe-
tes tréning és a többi. Ez
mind együtt hatott.

Azért jó, hogy beszéltünk
egy kicsit a kamara megalaku-
lásáról, mert így látszik igazán,
hogy minden egymásra épül,
mint ahogy a puzzle darabkái
illeszkednek egymáshoz. És ok-
vetlenül meg kell említenünk azt
a lelkesedést, ötletgazdagságot,
amivel Ramháb Mária szervez-
te az összefogás ügyét Kecske-
méten. Mert az azért nagy
trouvaille volt, hogy egy épülõ
könyvtárban tartottuk az orszá-
gos megnyitót. No meg az elsõ
nap egész rendezvényének –
benne A könyvtár jövõje az or-
szág jövõje címû konferenciá-
nak – is Kecskemét városa adott otthont.

Z. K. É.: Remek ötlet volt a faültetés is, hogy
az épülõ könyvtár udvarán együtt elültettük az
összefogás fáját. Szerintem a miniszter is részben
azért fogadta el a meghívásunkat, mert ilyen még
nem volt, ez teljesen különbözött a megszokott
protokolltól.

S. J.: Azt gondolom különben, hogy a mai
napig sok minden táplálkozik ezekbõl a dolgok-
ból. 1995-ben egy hagyomány teremtõdött.

Z. K. É.: Mindmáig szerepel az õszi rendez-
vények szlogenjeként az „összefogás a könyvtá-
rakért”.

F. Á.: Most is ott van a programfüzeten,
meghívókon, csak az olvasás éve óta kibõvítve
azzal, hogy „összefogás az olvasókért”.

S. J.: Már akkor is azt mondtuk, hogy az
összefogás végsõ célja az, hogy a használónak

minél korszerûbb könyvtára legyen. Amit ak-
kor az összefogás kapcsán rendezvényeken, ki-
adványokban megfogalmaztunk, azt csinálja ma
a hazai könyvtárügy. Tehát mi most nem csak a
múltra  emlékeztünk, hanem a jelenünkrõl is be-
széltünk.

fá


