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Összevonás? Átszervezés?

A 2118/2006 (VI. 30.) Korm. határozat megje-
lenése óta a könyvtáros szakma aggódva fi-
gyeli az átalakításokról, összevonásokról szó-
ló híreket. Ezek annyira ellentmondásosak,
hogy úgy tûnik, nincs ma ember (legalábbis
közönséges halandó), aki meg tudná mondani,
hogy mi várható a három érintett intézmény-
ben, az Országos Széchényi Könyvtárban
(OSZK), az Országos Idegennyelvû Könyvtár-
ban (OIK) és az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeumban (OPKM). Ezért csak a pil-
lanatnyi állapotról tudtuk megkérdezni az
OSZK fõigazgatóját, Monok Istvánt.

Az egész átalakítás céljaként a hatékonyság
növelését jelölte meg Schneider Márta, az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium kulturális
szakállamtitkára és Farkas Katalin, a levezény-
lésre kinevezett miniszteri biztos. Ugyanakkor
éppen azt nem vizsgálta senki, mielõtt a kor-
mányhatározat megszületett volna. Biztosan
lehet a könyvtári rendszerben is találni átszer-
vezésre érett pontokat, ön hol keresné, miben
látná ezeket?

Monok István: Bármilyen könyvtári átszer-
vezést meg kell, hogy elõzzön egy olyan vizs-
gálat, hogy az illetõ könyvtár vagy könyvtá-
rak csoportja ellátja-e a fenntartóval egyezte-
tett feladatát. A könyvtár alapvetõen az olva-
sóért van. Ha nincsenek olvasók, akkor való-
ban megszüntethetõ a könyvtár, vagy az ott
dolgozókat kell arra rávenni, hogy olyan tevé-
kenységet végezzenek, amelyre a fenntartónak
és/vagy az olvasónak szüksége van. Valóban
kérdés, hogy az államnak hány könyvtárat kell
fenntartania. Ez azonban elsõsorban politikai
kérdés. Az is az, hogy akar-e az állam orszá-
gos könyvtárakat fenntartani. Ha nem akar,
csak a nemzeti könyvtárat, akkor ezt ki kell a
politikusnak jelentenie. Ha ez a kijelentés jól
mûködõ könyvtárakat hátrányosan érint, vagy
létezõ, használt könyvtári szolgáltatásokat vesz
el az állampolgártól, akkor ez rossz döntés, és
a politikáé a felelõsség.

A szakmai válasz ebben az esetben arra a
kérdésre, hogy kell-e országos hatáskörû könyv-
tár, csak az igen lehet. A három összevonásra
ítélt intézmény egyébként külön-külön elkészí-
tette konszolidációs tervét, amelyet a fenntartó
elfogadott. Ezek a tervek valóban gazdaságosabb
és hatékonyabb mûködést ígérnek, gondolom
ezeket kellene megvalósítani.

Fontos lenne például az informatikai egysé-
gesülés egy olyan kis ország könyvtári rendsze-
rében, mint a miénk. Nem feltétlenül egyetlen
integrált rendszer kell, de könyvtártípusonként
elég lenne egy-kettõ. Ezen a téren rövid távon
komoly összegeket kell az államnak befektetnie
azért, hogy közép-, illetve hosszú távon takaré-
koskodjon.

A határozatban megnevezett intézmények funk-
ciói erõsen eltérnek, még akkor is, ha egyik
nyilatkozatában ön azt mondta, hogy az OPKM-
mel jobban el tudna képzelni valamiféle össze-
vonást, mert az mégiscsak országos hatókörû
megõrzõ intézmény a saját szakterületén. Milyen
együttmûködést tudna elképzelni? Esetleg az
emlegetett gesztori jellegût, tehát hogy pl. az
OSZK lássa el a gazdasági feladatokat az OPKM
számára is? Remélhetõ ettõl valós és számottevõ
megtakarítás?Nem jelentene még több gondot és
kiadást, hogy az OPKM országos szakkönyvtára
egy olyan területnek, amely máskülönben megle-
hetõsen a peremre szorult a könyvtárügy szem-
pontjából? (Lásd a néhol éppen csak vegetáló
iskolai könyvtárakat...) Ráadásul az OIK és az
OPKM is kölcsönzõ könyvtár, egészen más típu-
sú feladatokkal, mint az OSZK-éi.

M. I.: A három intézmény közösen is áttekin-
tette azt a feladatsort, amelyet ezek a könyvtárak
ellátnak. A nemzeti könyvtári feladatok közül az
OPKM végez néhányat, az OIK ilyen jellegû fel-
adattal nem bír. A szorosabb együttmûködés egyéb-
ként is elhatározott dolog: az egységes humán szak-
irodalmi adatbázis létrehozásában, az országos
periodikum-nyilvántartás naprakésszé tételében
(kiterjesztve az iskolai értesítõk esetében a Kárpát-
medencére), az ODR-funkciók jobb ellátásában.
Gesztorálásnak semmi értelme: sem az OPKM, sem
az OIK nem alkalmaz jelentõs gazdasági és mû-
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szaki fenntartói apparátust (a két könyvtárban ez
összesen tizenkét fõ), a városban távol esnek egy-
mástól (közös mûszaki ügyeletre így nem lehet gon-
dolni), az összevonás után viszont növelni kellene
a belsõ ellenõrzést és a humánpolitikai kérdésekkel
foglalkozó létszámot (most egy-egy fõ, a folyama-
tos fenntartói ellenõrzések mindig legalább két-két
fõt javasolnak).

Felmerült az is, hogy a két könyvtár inkább a
felsõoktatással léphetne valamiféle integrációra.
Ez mennyire végiggondolt felvetés? Az egyetemi
autonómia, a felsõoktatási könyvtárak sok eset-
ben igencsak ingatag helyzete, az OIK és az
OPKM szolgáltatási területe és funkciói (pl. a
nemzetiségi ellátás vagy megint az iskolai könyv-
tárak ügye) hogyan illeszkednének ebbe a kon-
cepcióba? Nem lehet, hogy csöbörbõl vödörbe
„menekülne” az OIK és az OPKM?

M. I.: A budapesti felsõoktatás könyvtári
helyzete nem jó. Az ELTE nem rendelkezik igazi,
nagy létszámú hallgatóságot kiszolgáló központi
könyvtárral. Ez persze elsõsorban a professzori
önzésnek köszönhetõ – a tanszéki (magán)-
könyvtárak összevonásával nagyszerû könyvtár
lenne kialakítható –, de az állam mint a felsõokta-
tási intézmények támogatója gondolhat arra, hogy
a saját fenntartásában mûködõ országos közgyûjte-
ménnyel segít ezeken a gondokon. Az országos
pedagógiai szakkönyvtár a tanárképzés intézményé-
nek jó hátteret adhat, az OIK nélkül pedig az ide-
gen nyelv és irodalom szakosok nehezen készül-
nek fel a pályájukra. Tartalmilag logikusabbb fel-
vetés tehát ezeket a könyvtárakat az ELTE Egye-
temi Könyvtárhoz csatolni. Ettõl ez nem lesz ol-
csóbb. Sõt, ugyanúgy kellene egy közös, jól mûkö-
dõ integrált rendszer, közös adminisztráció stb. Ha
igaz az az állítása a politikának, hogy szükséges a
két intézmény számára meghatározott feladatok to-
vábbi ellátása, nincs szó az épületek más célú hasz-
nosításának szándékáról, akkor a legolcsóbb meg-
oldás a mostani status quo fenntartása, és az emlí-
tett konszolidációs tervek végrehajtása. Ha az állí-
tás igaz...

Remélhetõ-e ön szerint valami változás az
Országgyûlés kulturális bizottságának javaslata
nyomán? A bizottság ugyanis felkérte a minisz-
térium képviselõit, hogy terjesszenek új javasla-
tot a kormány elé.

M. I.: A kormány intézményi reformot fog
végrehajtani. A könyvtári rendszerben változá-
sok lesznek, mert a pénz kevesebb lesz (érték-

ben mindenképpen), tehát az intézmények szá-
mát fogják csökkenteni ahhoz, hogy valamilyen
modernizáció végbemehessen a megmaradókban.
A kulturális bizottság döntése eredményezheti
azt, hogy a szakmai érveket jobban meghallgat-
va, szakmailag kevesebb kárt okozva történik
majd a fájdalmas változás-sorozat.

Tehet-e valamit a szakma?
M. I.: A szakma dolgozhat. Azzal segíthet,

ha jól dolgozik és vállalja, hogy szakmai alapon
kimondja: hol vannak párhuzamosságok, hol
léteznek nem használt könyvtárak, milyen rövid
távú befektetésekkel lehet már néhány év alatt is
olcsóbban, de hatékonyabban mûködni. Kimond-
ja: mely kollégáink nem akarnak vagy nem tud-
nak úgy dolgozni, ahogy azt a saját könyvtáruk
a XXI. században megkívánja.

Az olvasó nagy szövetségesünk. Meg kell
szólítani ez ügyben. Nem a hisztériás, nagyszájú
egyeseket, hanem a nagyobb számú olvasót. A
másik szövetségest, a többi költségvetési intéz-
ményt (iskola, mûvelõdési ház, teleház, eMa-
gyarország pont, egyetem, akadémia) is el kell
tudni érni olyan gondolatokkal, hogy a közös
munka mindenkinek túlélési és fejlesztési lehe-
tõséget kínál.

A szakszervezetek és a nyilvánosság is a mi
szövetségesünk, csak nagyon szigorúan távol kell
tudni maradni a politikai ítéletalkotástól és a
„mindenbe beleszólok, mert már hallottam vala-
mit a dolog felõl” effektustól. Nem kell összeke-
verni a szakmai vagy szakmapolitikai közéletet
a (munkaidõben történõ) locsogással és a maga-
mutogató bölcselkedéssel. (fá)

Ez az év lesz a végsõ …?
(A kulturális szakemberek
szervezett továbbképzésérõl)

Hogyan tovább? – kérdezik nap mint nap telefo-
non és személyesen a kulturális szakemberek szer-
vezett továbbképzésével kapcsolatban. Mindezt
azért teszik, mert utolsó évébe lépett a kulturális
szakemberek szervezett képzésének elsõ – 2000-
tõl 2006. december 31-éig tartó – ciklusa. Ez foko-
zott odafigyelést és gondosságot kíván mindazok-
tól, akik a rendelettel foglalkoznak.

A kezdetek óta annyi mindent történt ezen a
téren, hogy az emberek elbizonytalanodtak és
szeretnének abban hinni, hogy ez a törvényben
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is meghatározott és minisztériumi rendeletben is
megerõsített továbbképzési támogatás nem hal el a
megszorítások következtében. Bár minden lehet,
mint ahogy azt is meg lehetett tenni, hogy a 2005.
évben tartalékolták ezt a keretet és a kifizetés csak
2006-ban realizálódott. Tehát joggal aggódnak az
ezzel foglalkozók, és a kedvezményezettek is, a
kulturális intézmények szakemberei. Tõlük elvár-
ják, hogy korszerû ismeretekkel rendelkezzenek,
és azt is, hogy a legújabb szakmai titkokat napra-
készen alkalmazni tudják, de ha a továbbképzési
lehetõséget elvonják tõlük, akkor ezt saját forrá-
sukból nehezen tudják kigazdálkodni. Hát ennyi az
aggodalom…. Most nézzük a tényeket.

Nehéz év volt 2005. Nem tudtuk kifizetni a
megigényelt támogatási összegeket, ez súlyos
gondot okozott mind a fenntartóknak, mind az
érintetteknek, mind az Országos Széchényi
Könyvtárnak (OSZK). A Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi
CXXXV. tv. 51. § (6) bekezdése elõirányzat ma-
radványképzési kötelezettséget írt elõ a központi
költségvetési szerveknél és a fejezeti kezelésû
elõirányzatoknál. Ennek végrehajtásaként a Kor-
mány 2166/2005. (VIII. 2.) számú határozatában
rendelte el és határozta meg a fejezetek marad-
ványképzési kötelezettségét. Ennek következté-
ben a fenntartókkal 2005. július 25-én megkö-
tött támogatási szerzõdésben foglalt pénzügyi tel-
jesítés ütemezését kénytelenek voltunk módosí-
tani. A mintegy hatszáz érintettet levélben érte-
sítettük errõl, illetve szeptember elején a már
megkötött szerzõdéseket korrigáltuk. A támoga-
tási összegeket csak 2006 januárjától tudtuk fo-
lyósítani az érintetteknek. Nagyon sok fenntartó
ingerült, felháborodott levelet írt a késedelmes
kifizetés miatt. A reklamálók azt bizonygatták,
hogy a késedelem milyen nagy gondot jelent a
hétéves képzési terv ésszerû végrehajtásában.

Mit történt 2005-ben
a kulturális szakemberek képzésének

támogatása területén?

Elvégzett feladatainkat a következõképp cso-
portosíthatjuk:

• Országos értekezletet tartottunk, melyen 260
fõ regisztráltatta magát. Egyéb rendezvényeken,
fórumokon is népszerûsítettük a rendeletben fog-
laltakat. Errõl beszámoltunk a különbözõ sajtó-
orgánumokban.

• A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma (NKÖM) intézményvezetõinek, gazdasági
igazgatóinak júniusban külön értekezletet tartot-
tunk, melyen megbeszéltük az elszámolással
kapcsolatos sajátos problémákat.

• Átdolgoztuk tájékoztató kiadványunkat, a
mellékletben benne szerepel az NKÖM által akk-
reditált tanfolyamok jegyzéke (közel 300 külön-
bözõ tanfolyam felsorolása). Kinyomtattuk, meg-
jelentettük 3500 példányban és eljuttattuk az ér-
dekeltekhez.

• Információs ügyeletet tartottunk, valamint
konzultáltunk a hozzánk fordulókkal, szaktanács-
adást végeztünk.

• Begyûjtöttük, iktattuk és feldolgoztuk a
beküldött igényeket. A problémásokat levél,
telefon vagy személyes konzultáció útján elin-
téztük. Elõkészítettük a támogatási szerzõdé-
seket, valamint a nyilatkozatokat. Ezeket el-
küldtük az érdekelteknek. A visszaérkezett és
korrekt módon aláírt szerzõdéseket ellenõriz-
tük és átadtuk átutalásra az OSZK Gazdasági
Igazgatóságának.

• Levélben értesítettük a módosulásról az érin-
tetteket. A támogatási szerzõdést módosítottuk,
és elküldtük az érdekeltekhez.

• Elkészítettük a beküldött statisztikai adatok
feldolgozását.

• Az OSZK Gazdasági Igazgatósága a meg-
határozott összeget átutalta az érintetteknek.

• A végére hagytuk, de a legjelentõsebb ered-
ménynek azt tartjuk, hogy novemberre el tudtuk
készíteni az ún. „egyenleget”, ennek írásos és
on-line változatát. Valamennyi partnerünket tá-
jékoztattuk, hogy eddig mennyi támogatásban ré-
szesült, és a beküldött elszámolásának elfoga-
dott összegét is éves bontásban közöltük. Fel-
hívtuk a figyelmet a még felhasználható összeg-
re. Sokan ebbõl döbbentek rá, hogy még nem
igényelték a támogatási összeget, és csak ezután
kívánták pótolták azt.

A rendelet és annak módosítása szerint a prog-
ram koordinációs központja az Országos Szé-
chényi Könyvtár. E minõségében felel a bekül-
dött igények szakszerû ellenõrzéséért, a fenntar-
tói támogatási megállapodások megkötéséért, az
igényelt támogatási összeg kiutalásáért, valamint
a fenntartók által évente beküldött elszámolások
ellenõrzéséért, illetve szükség esetén a korrekci-
ók végrehajtása érdekében a fenntartókkal törté-
nõ egyeztetésért.



6  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. szeptember

A támogatottak többsége igyekezett az igény-
lésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, és
korrekt elszámolást küldött be. A kívánatos az
lenne, hogy a feladattal kapcsolatos jelentõsebb
összegû számlákat küldjék el, ezzel szemben az
elszámolások zöme útiköltségre és más jelenték-
telen kiadásokra vonatkozik. Így óriási halmaz
gyülemlik fel évrõl évre az Országos Széchényi
Könyvtár szervezési irodáján, és a postaköltség
is túlzottan magas.

Problémát jelent, hogy a fenntar-
tók (vagy az intézmények?) egy-egy
évben megfeledkeznek az elszámolás-
ról, és késve vagy utólag küldik el,
vagy kiegészítik a korábban beküldöt-
teket. Ezért 2005-ben ismét átvizsgál-
tuk az összes, 2000–2004-re vonatko-
zó elszámolást. A hibákra, hiányossá-
gokra többször is felhívtuk a figyel-
met írásban és szóban egyaránt. So-
kan voltak, akik éltek a személyes
konzultáció lehetõségével. Elõvettük öt évre
visszamenõleg az anyagukat, és közösen próbál-
tuk értelmezni a dokumentumokat. Többnyire na-
gyon jó eredménnyel jártunk, mert így sikerül
megértetni az egyes lépések okait, és remélhetõ-
leg a következõkben is figyelnek erre. Számí-
tunk arra, hogy az utolsó évhez közeledvén
megnõ azoknak a fenntartóknak a száma, akik
élni szeretnének a személyes konzultációs lehe-
tõséggel. Nagyon sok helyen változás történt a
felelõsségi poszton, és az elõzményeket nem
minden esetben adták át korrektül az utódnak.
Így – jellemzõ módon – a mi nyilvántartásunk-
ból tájékozódnak a korábban beküldött elszámo-
lásukkal kapcsolatosan.

Az elszámolt összegek évenkénti alakulása

Az NKÖM intézményeinél

A következõ táblázat a fenntartói támogatás
megoszlását mutatja (az NKÖM intézményei nél-
kül):

A csillaggal megjelölt tételek nem az érdek-
lõdés csökkenését mutatják, hanem azt jelentik,
hogy a továbbképzés teljesítését a ciklus végére
halasztották, és a maradványt akarják ebben az
évben elkölteni. Ezért többen nem a jogosultság
mértékében igényelték a támogatási összeget,
hanem ennél kevesebbet kértek, illetve többen
voltak olyanok, akik ezért nem is küldtek be
igénybejelentõ lapot.

A kulturális intézmény vezetõjének kell nyil-
vántartania, hogy a hatáskörébe tartozó szakem-
berek mikor és hol tanulnak tovább. Figyelnie
kell a képzés kezdési és befejezési idõpontját,
illetve a képzés teljesítésének tényét. Errõl éven-
ként statisztikai lapon tájékoztatást kell küldenie
az OSZK célfeladattal megbízott irodájának.

Jelzett kötelezettsé-
güket mind az intézmé-
nyek, mind a fenntar-
tók túlzott nagyvonalú-
sággal kezelik. A be-
küldött elszámolások,
illetve az új igénybeje-
lentések mellõl a sta-
tisztikai lapok többnyi-
re hiányoznak. (2003-
ig a statisztikai lapok
száma öt százalék alatt

* 2003-tól az NKÖM intézményei költségvetésükben kapják a normatív támogatási összeget.
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volt.) Ezért nyomatékosan kértük, hogy a telje-
sítés tényét a hétéves továbbképzésben jelöl-
jék. Ezzel a lehetõséggel sem éltek sokan, szá-
muk harminc százalék körül mozog. Ezért úgy
döntöttünk, hogy az eddigi statisztikai jelen-
tést a továbbképzési tervek alapján fogjuk el-
készíteni. (Abban a hiszemben, hogy ha vala-
ki a továbbképzési terv korábbi idõszakában
2000-tõl 2005-ig szerepel és képzése nem
nyúlik át 2006-ra, akkor vélelmezhetõ, hogy
ezt már teljesítette.) Ez azt jelentette, hogy az
eddig beküldött valamennyi tervet tüzetesen
áttanulmányoztuk, és az elszámolási bizonyla-
tokkal összevetve próbáltuk beazonosítani a
már végzetteket.

Azt tapasztaltuk, hogy a befejezett képzé-
seket nyomon lehet ugyan kö-
vetni, de nehézséget okozott,
hogy pl. egy fõ hogyan teljesí-
tette a 120 órás kötelezettségét.
Ugyanis sokan voltak olyanok,
akik elõször valamilyen 30 órás
akkreditált tanfolyamot végeztek
el, aztán jelentkeztek fõiskolára
vagy egyéb kurzusra, és így lé-
nyegesen több órát fordítottak
továbbképzésre az elõírtnál.
Ezért néhol a végzettek száma meghaladhatja
az igénybevevõk számát. Hiszen többféle kép-
zésben vettek részt, természetesen saját erõ-
forrást használva fel közben.

A rendelet 2. §-ában megfogalmazott képzési
lehetõségek igénybevétele (NKÖM intézmények
nélkül):

Átlagosan 7500 igényjogosulttal számolva
ez durván azt jelenti, hogy a hét évre tervezett
képzésnek a fele valósult meg eddig. Bizako-
dóak lehetünk abban a tekintetben, hogy a cik-
lus végéig a tervekben szereplõk el tudják vé-
gezni a választott képzési formát. Az elsõ két
évben még nehézkesen és bizonytalanul tör-

tént a beiskolázás, nem álltak rendelkezésre
azok az akkreditált tanfolyamok, amelyekre je-
lentkezni lehetett volna. Remélhetõ, hogy 2006
decemberéig felgyorsult tempóban és eredmé-
nyesen teljesíteni tudják vállalt kötelezettsé-
güket.

A táblázatból látható, hogy a legnépszerûb-
bek az NKÖM által akkreditált tanfolyamok, eze-
ket követik az OKJ-s képzések, és igazán elége-
dettek lehetünk azzal, hogy szép számmal vé-
geztek fõiskolát, egyetemet. Az viszont kérdé-
ses, hogy ilyen mértékben kell-e növelnünk a
felsõszintû szakemberek számát az intézmények-
ben.

Az NKÖM kulturális intézményeiben a kö-
vetkezõképp alakult a teljesítések aránya:

Ezekben az intézményekben éppen a fele már
teljesítette vállalt képzési kötelezettségét.

A teendõk

A 2006. évben kiutalt támogatási összeg fel-
használásának elszámolását 2007. február 28-áig
kell elküldeni az OSZK-nak, valamint eddig az

idõpontig kell elszámolni a ciklus-
ban kiutalt valamennyi pénzösszeg-
gel is.

Évente minden érintett megkapta
az igényelt és kiutalt támogatási
összegek, valamint az évenként be-
küldött és ellenõrzött elszámolások
egyenlegét, azt gondoljuk, hogy min-
den fenntartó tisztában van azzal,
hogy mennyi az az összeg, amennyit

még ebben az évben elkölthet. Reméljük, figyel-
nek erre az érintettek, hogy minél kevesebb pénzt
kelljen visszautalni.

A megállapított maradványt az OSZK szám-
lájára kell visszautalni.

Bízunk abban, hogy az intézmények ebben az
utolsó évben – számlával igazoltan – fölhasznál-
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ják a még rendelkezésükre álló keretet, és minél
kevesebb esetben kell visszafizetni a fel nem
használt összeget.

A ciklus lezárását országos értekezlet kereté-
ben tervezzük, ahol beszámolunk arról, hogy a
támogatási összegeket milyen módon használták
fel, és ebbõl az összegbõl kik milyen módon
tudtak továbbképzésben részt venni.

Javaslatok a következõ ciklusra

Valamennyien, akik ezzel a tevékenységgel
foglalkozunk, tudjuk, hogy az 1/2000 rendelet
végrehajtása bonyolult. Éppen ezért a korábbi
években már megfogalmazott javaslatok szerint
kellene egyszerûsíteni, átláthatóbbá és hatéko-
nyabbá tenni a végrehajtási folyamatot. Ezért azt
javasoltuk, hogy a támogatottak létszámát az
elõzõ évben ott dolgozók létszámához kössék.
Valamennyi munkatárs kapjon támogatást. Éven-
te azokra fordítandó az összeg, akiket az intéz-
mény vezetõje továbbképzésre kijelöl. Az elszá-
molás évenként történjen, azaz az adott évben
kelljen a támogatási összeget elkölteni. (Ne le-
hessen átvinni a következõ évre.)

Megfelelõ statisztikai jelentéseket kellene
kérni a továbbképzés elvégzésérõl az intézmé-
nyektõl. Ezeket elemzõ módon fogjuk feldolgoz-
ni. A továbbtanulási területeket libarelizálni kel-
lene, a döntést az intézmény vezetõjének kellene
meghoznia: kit, miben és hogyan támogat, az
intézményi érdekeknek megfelelõen.

Végezetül: Reméljük, hogy nem ez az év lesz
a végsõ. Az elsõ ciklus lezárása után következ-
nek az újabb lehetõségek, mert tanulni jó, kelle-
mes, hasznos és szükséges (és a szellemedet is
karban tartja…).

Csapó Edit–Gertner László

Könyvtár a kistérségben
(Ez évi április számunkban indított sorozatunk
folytatódik:)

A kistérségi közigazgatás
lehetõségei és korlátai
Bevezetés

A rendszerváltás idején a magyar közigazgatás-
ban modellváltás következett be, egy duális szer-
kezetû közigazgatásra állt át Magyarország. 1990-
ben a nagyfokú decentralizáció megvalósítása-

képpen új, modern önkormányzati rendszert épí-
tettünk ki. A közigazgatás két szektora közül az
önkormányzati sikerét könyvelhettük el, mivel
egy régi rendszer helyébe új elveken felépülõ
struktúrát állítottunk. A közigazgatás másik szek-
torának, az államigazgatásnak a modernizálására
azonban nem állt rendelkezésre átfogó és átgon-
dolt koncepció, minek következményei máig
érezhetõek. A kormányzati ciklusoktól függetle-
nül, egy évtizede egymást követõ kormányzati
reformhatározatok sem tudták orvosolni a kiala-
kult helyzetet, a területi államigazgatás korsze-
rûsítése, hatékonnyá tétele mindmáig nem tör-
tént meg. Ennek legfõbb oka abban látható, hogy
nem tudott megszületni egy átütõ és egységes
közigazgatás-szervezési koncepció, s legfõkép-
pen a területi közigazgatás modernizációját és a
regionalizációt összekapcsoló döntés. Ehhez szá-
mottevõ segítséget az EU sem tud adni, mivel
nem szab meg tagállamai számára konkrét elõ-
írásokat a közigazgatás területi szerkezete és
szervezete szempontjából, viszont az Európai
Közigazgatási Tér értelmezése szerint megkívánja
a hatékonyan mûködõ közigazgatást.

A 2006. évi országgyûlési választásokkal le-
zárult kormányzati ciklus is büszkélkedhetett
közigazgatás-fejlesztési programmal, mely az
államszervezet súlypontozásában éppúgy válto-
zásokat célzott meg, mint a közszolgáltatások
minõségének javításában. Ezúttal is világosan
megfogalmazódott a kívánatosnak tartott decent-
ralizáció, a közigazgatás hatékonyabb szervezeti
mûködésének elérése. A megvalósulás hatásfo-
ka azonban meglehetõsen gyengére sikerült, hi-
szen mindössze egy részleges reformot vitt ke-
resztül az ún. közszolgáltatási reform képében,
mely a kistérségi szintet érintette. A reform azon-
ban sem nem létesített új közigazgatási szintet,
sem nem gondolta végig a kistérség helyét és
szerepét a megnövelt kvázi önkormányzati alap-
szinthez, sem viszonyát a lehetséges regionális
középszinthez képest. S kevéssé vádolható az-
zal, hogy decentralizációt valósított volna meg a
települési önkormányzatok javára, mint ahogyan
azt a kormányzati hivatalos álláspont megfogal-
mazta.

A kistérségi közigazgatás új elemei
– a kistérségi közszolgáltatási reform

A Központi Statisztikai Hivatal álláspontja
szerint az ún. statisztikai kistérség hipotetikusan
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a lakosság alap- és középfokú ellátásának kap-
csolatrendszerét kifejezõ vonzáskörzet, az együtt
élõ, az egymásra utalt települések területi egysé-
ge (Kovács T. 2003). Azonban az 1994-ben, ere-
dendõen statisztikai célból kialakított körzetrend-
szer fölértékelõdött, s elõbb a területfejlesztés
szempontjából kedvezményezett térségek beso-
rolásának alapjává vált, majd 2004-ben közigaz-
gatási tartalom rendelõdött hozzá.

Magyarországon a helyi közigazgatás az egy
település egy önkormányzat elvére épül. Tehát
valamennyi közigazgatási jogállással bíró tele-
pülés egyúttal önkormányzáshoz való jogot is
birtokol. A meglehetõsen szétforgácsolt alapfo-
kú közigazgatás mintegy másfél évtized alatt a
szubszidiaritás elvének csupán egyik elemével
vetett számot, a lakossághoz közeli helyi ügyin-
tézés szempontjával, míg a hatékonyság és a
gazdaságosság követelménye hosszú ideig figyel-
men kívül maradt. Megfelelõ állami ösztönzés
hiányában a települési önkormányzatok közötti
együttmûködés sem fejlõdött a kívánatos mér-
tékben, holott a társulásokra, mint a diszperz helyi
igazgatás optimalizálását biztosító rásegítõ me-
chanizmusra, nagy szükség lett volna. Ráadásul
az önkormányzati közös feladatellátás az elmúlt
évtizedben legkevésbé a városok és vonzáskör-
zetük viszonylatában épült ki, mivel a történel-
mileg kialakult érdekellentétek és az együttmû-
ködési kultúra hiánya annak gátat szabott.

Gyökeres fordulat következett be 2004-ben,
amikor is a kormány a meghirdetett közigazga-
tási reformfolyamat elsõ lépéseként bevezette a
többcélú kistérségi társulás intézményét. A komp-
lex társulásnak is nevezett szervezeteken keresz-
tül a központi állam – a rendszerváltás óta elsõ
ízben – nyilvánította ki az önkormányzati rend-
szer vonatkozásában a hatékony közigazgatás,
valamint a magas és országosan egységes szín-
vonalú közszolgáltatás megvalósításának célját.
Az új struktúra elvi alapját és egyúttal kötõanya-
gát a közszolgáltatásokhoz történõ hozzáférés
állampolgári esélyegyenlõségének megteremté-
se szolgáltatja. Ez az elv azonban sajnos csak a
politikai deklarációk szintjén jelentkezik, nem
épült be egyetlen jogi normába sem.

Az Alkotmány az önkormányzatok társulási
szabadságának elvi alapján áll, ami azt jelenti,
hogy a jog nem ismeri a kötelezõ vagy kény-
szertársulás intézményét. E körülmény, továbbá
az ellenzéki pártok támogatásának hiánya egyér-

telmûen behatárolta a törvényhozó mozgásterét
és a kistérségi reform bevezetésének eszközeit
(2004. évi CVII. törvény a települési önkormány-
zatok többcélú kistérségi társulásáról). Ennek kö-
vetkeztében a többcélú társulás az önkormány-
zatok önkéntes együttmûködésén alapul, de a
hozzá kapcsolt pénzügyi ösztönzõ támogatás
mintegy egy év leforgása alatt olyan erõteljes
hatást fejtett ki, hogy a statisztikai kistérségek
90%-ában létrejött e szervezeti forma. Sõt kiemel-
kedõ példaként említhetõ, hogy az aprófalvas dél-
dunántúli régiónak minden statisztikai körzetében
valamennyi önkormányzat csatlakozásával alakult
meg a 24 többcélú társulás. A jogalkotó ugyanak-
kor kötelezõ erõvel határozta meg a többcélú ön-
kormányzati társulások területi határait, amennyi-
ben megállapította, hogy azoknak illeszkedniük
kell a kistérségi statisztikai körzetek 2003-ban
lehatárolt rendszeréhez, továbbá korlátként szabta
meg, hogy minden önkormányzat csupán egyet-
len többcélú társulás tagja lehet. Így tehát a
városok középfokú vonzáskörzetén alapuló sta-
tisztikai módszertan közigazgatási tartalmat ka-
pott, de hangsúlyozandó, hogy a kistérség nem
vált önálló közigazgatási szintté.

Az új típusú társulás törvényi célja a kistér-
ség összehangolt fejlesztésének biztosítása, kö-
zös tervek, programok készítése és megvalósítá-
sa útján, továbbá a közszolgáltatások megszer-
vezése és fejlesztése, a szükséges intézmények
fenntartása. Az intézmény nem csorbítja az ön-
kormányzati autonómiát, s nem feltétlenül jelen-
ti az egy centrumból megvalósuló feladatellátást
sem, de keretei között gondoskodni kell az ön-
kormányzati intézmények hatékonyabb mûköd-
tetésérõl. A társulás égisze alatti feladatteljesítés
többféle formában történhet, vállalhatja akár
maga a többcélú társulás a kistérség egészére
kiterjedõen, akár több önkormányzat már fenn-
álló mikrotársulása, vagy valamely települési
önkormányzat saját fenntartású intézménye út-
ján. A pótlólagos állami támogatás folyósításá-
nak feltétele azonban az, hogy az intézmények
(iskolák, óvodák, szociális és gyermekjóléti in-
tézmények stb.) mûködtetésénél költségvetési
évenként emelkedõ kihasználtsági mutatókat kell
egységesen teljesíteni, illetve az állam által mi-
nimálisan elõírt ellátotti létszámra, illetve lakos-
ságszámra kiterjedõen nyújtható csak szolgálta-
tás. E kritérium a hatékonyabb szolgáltatásszer-
vezés felé törekszik terelni az önkormányzato-
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kat, miközben egyértelmûvé teszi, hogy a romló
demográfiai helyzetû vidéki kistérségek helyze-
tére fókuszál, s kevéssé tartja szem elõtt az in-
tézményfejlesztési gondokkal küzdõ urbánus kis-
térségeket.

Pozitív elmozdulásnak tekinthetõ a korábbi
állapothoz képest, a kistérségi központ szakér-
telmével hozzá tud járulni valamely szakfeladat
színvonalas ellátásához, sõt az új modell annak
lehetõségét is magában hordozza, hogy olyan
közszolgáltatási feladatok valósulnak meg
teljeskörûen a kistérségben, amelyeket korábban
az önkormányzatok egy része szakmai vagy
anyagi kapacitás hiányában egyáltalán nem tu-
dott megoldani. Ebben a vetületben a rendszer-
váltás óta Magyarországon elõször merült föl a
közigazgatás elérhetõségének problémája, a kis-
térségi központok, mikrotérség-központok és a
közszolgáltatások tömegközlekedési eszközzel
mért távolságának kérdése.

Feltétlenül meg kell említeni, hogy a kis-
térségi közszolgáltatási rendszer szakmai ki-
dolgozásának fázisában még nem volt egyér-
telmû, hogy a kistérség a középfokú közszol-
gáltatások nyújtásának válik-e alkalmas kere-
tévé vagy pedig az alapfokú ellátási feladatok
integrált és színvonalas biztosítását célozza-e.
A bevezetett modell azonban egyértelmûvé
tette, hogy a közigazgatási kistérség minde-
nekelõtt az alapfokú ellátásra koncentrál a
közoktatás, a szociális és egészségügyi ellá-
tás, a család-, gyermek- és ifjúságvédelem, a
közmûvelõdési és könyvtári tevékenység, a
helyi közlekedés és közútfenntartás, valamint
az önkormányzati belsõ ellenõrzés feladatcso-
portokban. A gyakorlatba átültetett többcélú
társulások mûködése és feladatszervezése vi-
szont azt mutatja, hogy a lokális szintû fel-
adatellátás számára az új intézmény nyújtotta
területi lépték túlzottan nagy, többnyire vala-
milyen belsõ területi tagolás kialakításával
tudja csak tevékenységi irányait kezelni. A kis-
térségek – lényegében központilag támogatott
módon – alkörzetekre és alközpontokra bom-
lanak, miáltal óhatatlanul megvalósítják a hi-
ányzó nagyobb méretû alapszintû önkormány-
zati nagyságrendet. A késõbbiekben majd el
lehet vitatkozni azon, hogy a települési politi-
kusok által kivajúdott és a feladatszervezés op-
timalizálásával keletkezett virtuális önkor-
mányzati méret megfelelõ-e, tény azonban,

hogy a reform a kistérségek mindenféle diffe-
renciált kezelése nélkül egyöntetûen az integ-
rált alapszint irányába terelõdött.

Ezzel együtt ígéretes, hogy másfél évtizeddel
a rendszerváltás után kistérségi szinten elindul
az intézményekkel és forrásokkal való tervszerû
gazdálkodás. Állami támogatásra minden eset-
ben a megfelelõen integrált formában megszer-
vezett közszolgáltatások számíthatnak. Azok a
többcélú társulások, melyek az adott statisztikai
körzet valamennyi önkormányzatát tömörítik
magasabb állami támogatásban részesülnek, mint
amelyekben csak részleges, de a kistérség lakos-
ságának legalább 60%-os lefedettségét biztosít-
ják, vagy pedig 50%-os lefedettség mellett a
kistérséghez sorolt települések 60%-át maguk-
ban foglalják.

Miután az állam a szigorú keretek megálla-
pítása mellett szabad kezet adott az önkor-
mányzatoknak, egyelõre nem látható, hogy
milyen mértékig lesz uniformizált, illetve vég-
sõ eredményében kistérségi szinten centrali-
zált a rendszer. Ami ennél nagyobb baj, hogy
mindeddig nem állnak rendelkezésre azok a
költségvetési kalkulációk, melyek megmutat-
nák, hogy e közigazgatási reformlépés milyen
mértékû megtakarítást fog össztársadalmi és
mennyit helyi szinten eredményezni. A jelen-
legi stádiumban inkább a ráfordítások növeke-
dése észlelhetõ, semmint a csökkenésük, de ez
minden új struktúra kiépítésének átmeneti
következménye.

Végsõ soron a kistérségi közszolgáltatási rend-
szer bevezetésének számos pozitív vonása emel-
hetõ ki:

– Térségi gondolkodásra ösztönöz és koope-
rációra késztet a közszolgáltatások terén.

– Megtörténik kistérségi léptékben az önkor-
mányzati közszolgáltatások típusainak, a szol-
gáltatási formáknak, a fennálló és hiányzó kapa-
citásoknak a leltárba vétele, s eredményeként
azokon a településeken, amelyeken addig nem
láttak el bizonyos közigazgatási feladatokat,
közszolgáltatásokat, társult formában vagy kör-
zeti jelleggel gondoskodnak megszervezésükrõl.

– Elindulhatott – állami támogatásból finan-
szírozottan – valamennyi kistérség közös terve-
zési tevékenysége, elsõként területfejlesztési
koncepciók készülnek, majd megvalósulhat a
közszolgáltatási tevékenység összehangolt terve-
zése és fejlesztése is.
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– Elsõ ízben intézményesen összekapcso-
lódik a közigazgatás-szervezés a területfejlesz-
tés intézményrendszerével. A vonatkozó tör-
vényi rendelkezés kimondja, hogy azokban a
kistérségekben, amelyekben a többcélú kistér-
ségi társulások olyképpen alakultak meg, hogy
hozzájuk valamennyi önkormányzat csatlako-
zott, ott a többcélú társulás tanácsa tölti be a
kistérségi területfejlesztési tanács szerepét.
Ezzel tehát kiküszöbölõdik a szervezeti pár-
huzamosság lehetõsége.

– A városok mint térszervezõ központok és
szakértelemmel bíró önkormányzati egységek
jelennek meg a struktúrában.

A kistérségi reform
tágabb összefüggéseirõl

A magyar közigazgatási reform – mely az idõ
elõrehaladtával közszolgáltatási reformmá szelí-
dült – eredetileg három ágon indított el vizsgá-
latokat 2002-ben:

– a regionális önkormányzat modelljének
kialakítása,

– a lokális közigazgatás racionalizálása és
hatékonyságának növelése,

– az önkormányzati finanszírozási reform
végrehajtása céljából.

Mindezek közül tehát egyetlen területen ért
célba a reform, a kistérségi közigazgatás megva-
lósításában. Ezzel összefüggésben érdemes fi-
gyelni arra, hogy a rendszert váltó országok, il-
letve az EU új tagállamai mindegyikében a köz-
igazgatás átstrukturálása zajlik vagy zajlott le az
elmúlt évtizedben. Ennek magyarázata, hogy az
államszocialista rendszertõl örökölt centralizált
államberendezkedés nem felel meg az állam, a
gazdaság és a társadalom modernizációs kihívá-
sainak, s nem alkalmas az Európai Unió egyik
legfõbb célkitûzésének, a versenyképesség adek-
vát feltételeinek megteremtésére. A keletközép-
európai térségben elindultak a reformok, mégis
számos helyen elakadtak, lelassultak legfõkép-
pen azért, mert hiányzik a regionalizálás kellõ
politikai támogatottsága. Ennek külsõ és belsõ
okai egyaránt felfedezhetõk.

A fejlett nyugati demokráciákból és legalább
annyira az Európai Uniótól érkezõ varázsszó a
jó kormányzás fogalma. Ezzel kapcsolatosan
alapvetõ kérdés, hogy vajon megvalósítása
mennyiben feltételez közigazgatási decentralizá-
ciót. Magyarország erõsen centralizált állam,

mely azzal a sajátossággal bír, hogy lokális szin-
ten gyenge teljesítõképességû, de politikailag erõs
önkormányzati rendszert épített ki. A centrali-
zált struktúra meghaladásához strukturális reform
végrehajtására lenne szükség, mely a központi
hatalom ellensúlyát képezõ középszintet, közvet-
lenül választott testülettel rendelkezõ régiót hoz-
na létre. A többcélú kistérségi társulások beve-
zetése pusztán részleges funkcionális reformként
értékelhetõ, mely változatlanul hagyta a közigaz-
gatási szintek számát.

Tulajdonképpen hasonlóság fedezhetõ fel a
nyugat-európai országokban a II. világháborút
követõen végigvitt területi és közigazgatási re-
formok, valamint a magyar reform között. Ha
más eszközökkel is, de a cél ugyanaz – racioná-
lis és hatékony helyi közigazgatás kiépítése, vég-
sõ soron a közigazgatás teljesítõképességének
javítása. A különbség, hogy Magyarországon
nem került sor önkormányzatok fúziójára, csu-
pán a helyi közszolgáltatásokat nyújtó intézmé-
nyek kihasználtságának javítására, ami eseten-
ként intézmények összevonásához, valamint köz-
feladatok kistérségi szinten centralizált megszer-
vezéséhez vezet. Valóságos funkcionális reform-
ról mégsem beszélhetünk, mivel annak lényege
szerint ki kellett volna terjednie a helyi, a regi-
onális, valamint a központi szint egymáshoz való
viszonyának meghatározására. Vagyis funkci-
onális szempontból az összállami mûködés ke-
retei között a közfeladatok újrafelosztásában,
következésképpen bizonyos hatáskörök eltoló-
dásában, regionális decentralizációjában kel-
lett volna, hogy kifejezõdjön. Ráadásul törté-
neti távlatban minden funkcionális reformot
végrehajtó országban a probléma kezelése nem
is szûken vett közigazgatás-tudományi, hanem
alkotmányjogi kérdésként vetõdik fel (v.ö.
Zehetner, F. 1982).

A reform egyoldalúságára utal az is, hogy az
önkormányzati finanszírozási reform ugyancsak
megrekedt a tervek szintjén. A feladatok, kom-
petenciák átcsoportosítása szükségképpen igé-
nyelné a finanszírozási szerkezetnek a hozzáiga-
zítását is. Arról a további neuralgikus pontról
nem is beszélve, hogy a kistérségi együttmûkö-
dést ösztönzõ támogatásokat pályázati rendszer-
ben a központi szint transzferálja a többcélú tár-
sulásokhoz. Az állami szubvenció a társulás
megalakulásakor beruházásokat, beszerzéseket
támogat, azt követõen kifejezetten mûködési
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kiadásokra igényelhetõ. A finanszírozáshoz egy-
elõre meglehetõsen nagy bizonytalanság társul,
lévén garanciáját kizárólag az éves állami költség-
vetés keretei között kereshetjük. Sõt, a pénzügymi-
niszterhez és a belügyminiszterhez került döntési
kompetencia és a támogatás-kiutalás technikája a
települési önkormányzati szint még nagyobb álla-
mi függõségét idézi elõ, mint korábban.

A felvázolt helyzetképbõl adódik a következ-
tetés, hogy noha a törvényhozó szélesre tárta a
kapukat a többcélú kistérségi társulások lehetsé-
ges tevékenységi területei elõtt, a folyamatok irá-
nyítása egyértelmûen a pénzügyi ösztönzésen és
létszámnormatívákon keresztül történik, tehát
mennyiségi és hatékonysági paraméterek teljesí-
tését kéri számon. A kistérségi közigazgatás
mûködési kereteinek meghatározásakor a kor-
mányzat nem adott kulcsot a minõségi közszol-
gáltatás-szervezés megvalósításához, egészen
egyszerûen nincsenek a rendszerbe beépítve a
színvonal emelkedésének garanciái. E tény össze-
függ azzal is, hogy az érintett ágazatok viszo-
nyulása eltérõ az új szolgáltatásszervezési egy-
ségekhez, a minisztériumi szakmai irányítás és
támogatási formák nem feltétlenül vannak össz-
hangban az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter felelõsségi körébe tartozó kistérségi
rendszer fejlõdési irányával.

A könyvtári ellátás új esélyei
kistérségi és regionális keretek között

Jelen körülmények között kritikaként fogal-
mazható meg, hogy az új rendszer belsõ el-
lentmondással bír, mivel a központilag elren-
delt reform szinte teljes mértékben áthárítja a
megvalósítás felelõsségét a helyi, illetve tér-
ségi szereplõkre, a kivitelezés kizárólag a
bottom-up építkezés elvét kénytelen követni.
Következésképpen a támogatásra való jogosult-
ságot tételezõ jogszabály pusztán a végsõ cé-
lokat definiálja, miközben a közigazgatás-szer-
vezési megoldások kimunkálását, a térségi
konszenzus kialakításának mechanizmusát, a
közszolgáltatások állampolgárok általi elérhe-
tõségének biztosítását, a szakmai és minõségi
követelmények érvényesítését stb. mind-mind
a többcélú társulások és tagönkormányzataik
felelõsségi körébe utalja. S akkor még nem is
említettük a társulásnak folyósított kiegészítõ
támogatások hovafordításának, intézmények,
önkormányzatok közötti elosztásának techni-

káját, melynek gondja nem kevés konfliktus
elõidézõje a konkrét térségekben. Természete-
sen a nehézségekbõl erény kovácsolható.

A többcélú kistérségi társulásokon keresztül
mindenekelõtt a kötelezõ önkormányzati felada-
tok, a lakosság széles körét érintõ közszolgálta-
tások teljes körû ellátását és színvonalának javí-
tását tûzte célul a jogalkotó. Ezzel összefüggés-
ben a központi támogatás megítélésének felté-
telévé a közoktatási, szociális és gyermekjóléti,
valamint egészségügyi alapellátási ügyeleti fel-
adatok teljesítését, illetve a területfejlesztési fel-
adatokat tette a kormány. Ezeken túlmenõen is
igyekezett a jogalkotó [Tkt. 2 § (1) bek.] a több-
célú kistérségi társulás mûködési horizontját ki-
tágítani, mivel ún. térségi együttmûködést igénylõ
további feladatokat választhattak a kistérségi
kooperációk, mint a
– gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalom,
– környezet- és természetvédelem,
– hulladékgazdálkodás,
– foglalkoztatás,
– helyi közlekedés és közútfenntartás,
– közmûvelõdési és közgyûjteményi tevékenység,
– ingatlan- és vagyongazdálkodás,
– szennyvíztisztítás és -elvezetés,
– állat- és növényegészségügy,
– kommunális szolgáltatások és energiaellátás,
– területrendezés,
– esélyegyenlõségi program megvalósítása.

Mint látható, a könyvtári ellátás megszer-
vezése a fakultatív feladatok közé sorolódott,
mégis a mozgókönyvtári ellátás megszervezé-
sére a társulások szép számmal vállalkoztak.
A központi kimutatások szerint (Deli E. 2005)
e szolgáltatásszervezési formát elsõsorban az
aprófalvas kistérségek részesítették elõnyben,
viszont annak leggyakoribb megvalósulási for-
mája, hogy a társulás a „bibliobuszt” fönntar-
tó megyei könyvtárral lépett megállapodásra.
Kedvezõ képet fest, hogy a 2004. évben a

Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,
könyv, könyv .könyv, könyv .könyv, könyv .könyv, könyv .könyv, könyv . A Nyugati téri Alexandra Könyváruház három eme-
letes “nagytestvérében” a könyvválaszték egyedülálló, szinte min-
den kiadvány megtalálható, ami a könyvpiacon fellelhetõ. Emellett
több újítást is kipróbálnak a Károly körúti boltban. Pécsett már néhány
kisebb üzletetükben lehet minõségi bort kapni, de ezentúl a nagy
könyváruházakban, így az új könyvpalotában is mûködik borpult. Az
ország több mint tíz borvidékérõl a legjobb borokat forgalmazzák
majd a könyvpalotákban. (forrás: Figyelõnet)
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központi támogatásban részesített 73 többcélú
társulás közül 20 vállalta a nyilvános könyv-
tári feladatokat, míg egy évvel késõbb a támo-
gatásra jogosult 108 kistérségbõl 22. Nyilván-
valóan ezen az állapoton még lényegesen javí-
tani is lehet az ún. jó gyakorlatok kialakításá-
val és terjesztésével.

Tehát a könyvtári ellátásért felelõs önkor-
mányzatok és intézmények meglehetõsen nagy
mozgástérhez jutottak, lehetõséget kaptak arra,
hogy kreativitásukat, kezdeményezõkészségüket
és szakmai tudásukat latba vetve kialakítsák kis-
térségi szinten a szakmai és módszertani szem-
pontból legoptimálisabb ellátórendszerüket, mely-
ben bármely településen lakó állampolgárnak
azonos esélye lesz a szolgáltatások igénybevéte-
lére. A cél elérésének záloga pedig az együttmû-
ködésben, koordinációban, szakmai segítségnyúj-
tásban rejlik. Mint ahogy általában a kistérségi
lépték túlzottan nagy valamely alapfokú közszol-
gáltatás megszervezésére, a könyvtári ellátás te-
rületén is többszintû szolgáltatási háló kiépítésé-
re van mód. A települések, az intézményi társu-
lások által létrejövõ mikrokörzetek és a kistér-
ség egészének egymásra épülésével szerencsés
számolni, amit végsõ soron a megyei könyvtá-
rak módszertani segítségnyújtása foghat keretbe.
Ily módon pedig összekapcsolódhat az adott
megye valamennyi kistérsége, sõt a regionális
léptékben való gondolkodás is elképzelhetõ. A
hatékonyság és szakmaiság követelménye sze-
rencsés esetben össze tud fonódni, ha a kooperá-
ciónak lesz egy informatikai, telekommunikációs
és arra fölépülõ közös tervezési-fejlesztési oldala, s
lesz egy másik, humán oldala, mely a szakmai,
módszertani segítségben, a szakemberek képzésé-
ben és továbbképzésében nyilvánul meg.

Talán úgy is megfogalmazható a feladat, hogy
hálózattá célszerû szervezõdniük az intézmények-
nek, melyben valamennyi szereplõnek egyszerû
ellátást igénybevevõként, szolgáltatóként, mód-
szertani intézményként, képzést nyújtóként stb.
meg kell találnia a helyét. E kooperációs folya-
matban vélelmezhetõen fontos szerep fog hárul-
ni a kistérségi központ város önkormányzatára,
mely általában rendelkezik olyan közmûvelõdé-
si szakemberekkel, akik hatékonyan tudják ori-
entálni a többcélú kistérségi társulás keretei kö-
zötti közszolgáltatás-szervezõi munkát. Vagyis
egy új, alulról építkezõ rendszer létrehozásáról
van szó, mely nem nélkülözheti a megyei szint

szakértelmét, támogatását. Az utóbbi elemnek
kell garantálnia a kistérségi egységek mozaik-
szerû összekapcsolódását az azonos színvonal
létrejötte érdekében.

A lépték, a kistérség tehát adott, mivel azon-
ban a kistérségek településszerkezetben, népes-
ségszámban, közlekedési és nem utolsó sorban
szakmai adottságokban nagyon különbözõek le-
hetnek, tanulási folyamatként is értelmezõdik a
feladat. A könyvtári szakembereknek és az in-
tézményfenntartóknak maguknak kell kiérlelni-
ük kooperációjuk szervezeti formáját, az együtt-
mûködés struktúráját és mechanizmusait, ami-
hez a többcélú kistérségi társulás munkaszerve-
zete segítséget tud nyújtani. Föl kell azonban
hívni a figyelmet arra, hogy a partneri együtt-
mûködés kialakítása, mely az egyenjogúság és
mellérendeltség elvén mûködik, nagy energia-
és idõráfordítást fog igényelni a résztvevõktõl.
De be kell látni, hogy egy kistérségi szinten
integrált könyvtári ellátórendszer (on-line kata-
lógussal, internetes portállal, egyeztetett állo-
mányfejlesztéssel, közös pályázati projektekkel,
szakmai továbbképzésekkel stb.) garanciájává
válhat a XXI. század kívánalmait kielégítõ szol-
gáltatási hálónak. Bizakodásra ad okot, hogy a
tárca a Heves megyében elindított modellkísér-
let eredményei és tanulságai révén (Tõzsér I.-né,
2006) megfelelõ szakmai orientációban fogja
részesíteni az érintetteket.

Somlyódyné Pfeil Edit
tudományos fõmunkatárs

MTA Regionális Kutatások Központja
Dunántúli Tudományos Intézet

Irodalom

Deli E.: A többcélú kistérségi társulási rendszer ki-
épülésének gyakorlati tapasztalatai az ágazati feladatok
és az önkormányzati gazdálkodás rendszerében. In: Né-
meth J. (szerk.) Kistérségi módszertan. A települési ön-
kormányzatok többcélú kistérségi társulásai önértékelé-
sének és ágazati vizsgálatának tapasztalatai. (2005), 75–
86. o.

Kovács T.: Magyarország kistérségi szerkezete. In:
Ágh A.–Németh J. (szerk.) Kistérségi közigazgatás. Szak-
értõi tanulmányok. Belügyminisztérium IDEA Program.
Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet,  2003. 71–87. o.

Tõzsér Istvánné: Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer kialakítása Heves megyében. www.ki.oszk.hu/3k/
valcikkek/valcikkek0510/tozser.html.  2006. 09. 07.

Zehetner, F. (ed.): Reformen der Kommunen und
Regionen in Europa. Institut für Kommunalwissenschaften
und Umweltschutz, Linz. (1982)
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A Nemzetközi
Olvasástársaság (IRA)
21. világkongresszusa
Ez év augusztus 7. és 10. között Budapesten
tartotta meg a a Nemzetközi Olvasástársaság
(IRA) 21. világkongresszusát. Az eseményrõl két,
egymást kiegészítõ beszámolót közlünk az aláb-
biakban.

Hidak és partok – Villanások a
világkongresszusról

Megtiszteltetés és hihetetlen nagy élmény volt,
hogy résztvevõkként, mi több, elõadókként is ott
lehettünk a budapesti világkongresszuson, mely-
nek a Magyar Olvasástársaság volt a házigazdá-
ja. Az évek óta zajló szervezõmunka a háromna-
pos rendezvényben csúcsosodott ki, összesen 617
résztvevõvel (köztük 98 hazai és határon túli
magyar). A helyet az ELTE Egyetemi Kong-
resszusi Központ adta. A konferencia hivatalos
nyelve az angol volt, de három szekcióban ma-
gyar nyelvû elõadások hangzottak el. Mindhá-
rom nap gazdag programot kínált, szoros idõbe-
osztással, remek elõadásokkal.

Villanásszerûen – az elõadások nyomtatott
formában való megjelenéséig – néhány benyo-
mást rögzítettünk, a következõkben ezeket sze-
retnénk megosztani az olvasóval.

A nyitó plenáris ülés az egyetem Harmónia
termében zajlott, számos külföldi – elsõsorban
amerikai (USA) – résztvevõ jelenlétében. A
megnyitó angolul hangzott el.

A kongresszus Sólyom László köztársasági
elnök úr angol nyelvû üzenetének felolvasásá-
val kezdõdött, majd Korzenszky Richárd, a
Tihanyi Bencés Apátság perjele Monostor,
könyv, szerzetesség címmel adott történelmi
hátteret az olvasás jelenlegi helyzetének tár-
gyalásához. Az elsõ aktuális elõadást Andreas
Schleicher, a PISA-vizsgálatok alapítója és
vezetõje tartotta, gazdag PowerPoint bemuta-
tóval támasztva alá mondandóját. Koordináta-
rendszerben helyezte el a világ államait, s nem

valami elõkelõ helyet foglalt el benne Magyar-
ország az olvasásértés terén.

A (Gyermek)irodalom, könyvtárak szekcióban
Bartos Éva (köszöntõ szavai után) felolvasta (az
angolul nem elég jól tudók számára) a köztársa-
sági elnök konferenciát köszöntõ sorait (a teljes
szöveg elolvasható a www.hunra.hu weboldalon).

Moldován István tartott szemléletes és érde-
kes elõadást az olvasás szolgálatába állított
Magyar Elektronikus Könyvtárról, illusztráció-
ként hozva például az Egri csillagok fórumolda-
láról egymást a könyv elolvasására biztató hato-
dikosok sorait.

Kiss Gábor, a zalaegerszegi megyei könyvtár
igazgatója követte, aki Olvasás és könyvtárhasz-
nálat a XXI. század elején címmel tartott elõ-
adást. Valamikor a „kedvtelésbõl olvasók” tet-
ték ki a könyvtárba járók zömét – ma már õk
szorulnak leghátrébb a gyûjtõkör gyarapításánál,
ma a hasznosság a fõ cél. A könyvtárral szem-
ben támasztott pragmatikus igények a ’80-as
évektõl kezdtek teret hódítani. A mai felsõ tago-
zatos diákokról mint az internetgeneráció tagja-
iról szólva saját családját hozta fel példának:
kiskorú gyerekei sem olvasnak már annyit, mint
a nagyobbak, és némi számítógép-megvonást is
alkalmaznia kell az eredmények eléréséhez e
téren.

A zalaegerszegi könyvtár már 1991-tõl elkezd-
te analitikusan feltárni az állományát, és 2000-re
be is fejezték a munkát. Elõadásában színesen
mutatta be a könyvtár kapcsolati hálóját – peda-
gógiai intézettel, általános- és középfokú isko-
lákkal –, közös programjaikat, egész tanéven
áthúzódó, több száz tanulót megmozgató rendez-
vényeiket. Újságot szerkesztenek a gyerekekkel
Olvasó lurkó címmel – ez a honlapjukon is elér-
hetõ –, valamint beszámolt olvasókörük, a
Keresztury-kör életérõl.

Elõadásából, ugyanúgy, mint az õt követõ
Antal Mária, a bonyhádi városi könyvtár igaz-
gatónõje elõadásából, egy dinamikus, szívvel-lé-
lekkel tevékenykedõ könyvtáros személyiség
bontakozott ki.

Antal Mária elõadását a szekcióvezetõ Nagy
Attila azzal konferálta fel, hogy a megismerke-
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désük óta eltelt néhány évtizedben sosem tudott
úgy arra járni, hogy Bonyhádon a könyvtárban
éppen ne történjen valami izgalmas, vagy éppen
a végére értek valami szenzációs programnak,
vagy éppen dolgoztak a következõn.

Az elõadás egy közkönyvtár életébe és
(nem)mindennapi történéseibe engedett bepillan-
tást. Remek ötleteket meríthettünk! Az, hogy
házikönyvtári kölcsönzést szolgáltatnak, nem
újdonság, de hogy ebbe bevonták a háziorvoso-
kat is, nagyszerû ötlet! Hiszen ha a háziorvos
ajánlja a szolgáltatást, bátrabban veszik igénybe,
és így nagyobb reklámot is kap, bizalommal
engedik be az idõsek otthonaikba a könyvtáros
kollégákat. Az idõsek klubjába rendszeresen
helyeznek ki folyóiratokat a könyvtár állomá-
nyából. Bonyhád városát a Völgységi Kistérség
veszi körül 21 településsel, melynek jó része
úgynevezett zsákfalu. E települések könyvtári
ellátását mégsem mozgókönyvtárral, hanem
szolgáltatóhelyek mûködtetésével oldották meg.
A nyári szünidõre rendszeresen szerveznek prog-
ramokat, toboroznak gyerekeket, felügyeleti se-
gítségnek pedig szülõket és középiskolásokat –
volt gyerekolvasókat – kérnek fel. TÉKA-Galé-
riájukban rendszeres kiállítási, bemutatkozási
lehetõséget biztosítanak a helyi alkotók számá-
ra. Persze nem hagyhatta ki könyvtáros életünk
meghatározó alapjaként az anyagiakat sem, és a
fenntartóval száz szálon épített kapcsolati háló-
jukról, PR- és menedzselési tevékenységükrõl is
beszámolt. A közvetlen kapcsolat, a személyes
jelenlét fontosságát hangsúlyozta.

Halász Pétert a Szlovákiai Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének képviseletében hallhattuk
ezek után, aki a kassai Városi Ifjúsági Könyvtá-
rat mutatta be. Megtudhattuk tõle, hogy Kassán
három könyvtár van: egy tudományos, amely
közvetlenül a minisztérium irányítása alá tarto-
zik, egy közkönyvtári funkciókat ellátó, a
Bokacius Könyvtár, amely már megyei irányítás
alatt van, és az õ könyvtára, a Városi Ifjúsági
Könyvtár, amely közvetlenül a város igazgatásá-
hoz tartozik. A mindhárom könyvtár tevékeny-
ségét bemutató tájékoztatás után a legrészlete-
sebben mégis az ifjúsági könyvtár életébõl kap-
tunk ízelítõt. Évente szerveznek a gyerekeknek
olvasómaratont, ilyenkor 24 órás felolvasás zaj-
lik – sajnos, nincs magyar nyelvû része a prog-
ramnak, mint ahogy a többi rendezvényüknek
sem. Színes fotókat láthattunk a fogyatékosok

integrációjára törekvõ programjukról is: számos
kerekes székes gyerek és fiatal vesz részt eze-
ken. Évente egyszer könyvtári éjszakát is szer-
veznek: programokkal, vacsorával, hálózsákok-
kal, reggelivel, este héttõl reggel hétig, ami egy-
re növekvõ gyerektábort vonz a könyvtárba.

Monostori Imre, a tatabányai József Attila
Megyei Könyvtár igazgatója, felrázó és roppant
izgalmas elõadásában – Kortárs magyar írók,
kortárs magyar alkotások és a könyvtár – egy
2005-ös, márciustól áprilisig tartó országos fel-
mérés eredményeit elemezte és tárta elénk. Elõ-
adásában az „irodalmi kánon” kifejezéssel élénk
vitát generált szinte azonnal, és onnantól mint-
egy kerekasztal-szerûen haladt tovább, amiben õ
maga moderálta a hozzászólókat, persze azért
igyekezve mederben tartani és következetesen
elénk tárni a lényeget. Szóba került a nagy könyv,
a tizenkettes lista, a kötelezõ olvasmányok és
még számos, egymással összefüggõ tény.

A szünetben alig volt idõnk lélegzetet venni,
hisz kisebb csoportokban zajlott tovább az esz-
mecsere, majd következtek a már elvontabb,
társadalmi méretû összefüggéseket feszegetõ elõ-
adások.

Falussy Béla, a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) munkatársa Változások és jelenkori jel-
lemzõk az olvasó magyar népességben és olva-
sási szokásaiban címmel a KSH 1976 és 2000
között felvett idõmérlegének eredményeit elemez-
te, középpontba a szabadidõt és persze az olva-
sást állítva. Nagyon tanulságos és megdöbbentõ
összefüggéseket tárt elénk – nem könyvtáros
szemmel, hanem egy számokkal dolgozó szak-
értõ szemével (írhatnám, mintegy kívülállóként).
Az idõmérleg-vizsgálatokat más európai orszá-
gok adataival is összevetette, és csak villanás-
szerûen, néhányat kiragadva: a magyar nõk dol-
goznak európai összehasonlításban a legtöbbet,
ugyanakkor nekik a legkevesebb a szabadidejük.
A magyarok tévéznek és – sajnos – isznak a
legtöbbet.

Nagy Attila, a Könyvtári Intézet munkatársa,
vezetõ olvasásszociológus, a TÁRKI által 2005
õszén végzett ún. omnibusz-vizsgálat idevágó és
már feldolgozott eredményeirõl számolt be. A
vizsgálat széles skálájú, több kérdést, réteget,
témát érintõ volt. Néhány kérdés erejéig a könyv-
olvasást, könyvtárhasználatot is sikerült belete-
tetniük. A minta több mint háromezer, 18 éves
kor fölötti felnõtt volt. (A Könyvtári Figyelõ idei
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elsõ számában már beszámolt néhány eredmény-
rõl Nagy Attila és Péterfi Rita). Az elõadó a
szemléletes ábrák segítségével mutatott rá, az
olvasás-internethasználat összefüggéseiben is jól
látható: növekszik a társadalmi távolság a ma-
gyar népesség egyes rétegei között. A tények
alapján a társadalom kulturális kettészakadásá-
nak újabb jeleit mutatta fel. Egyrészt van egy
kisebbségben lévõ, az eddigi elõnyeivel jól sá-
fárkodó réteg: számítógépet és internetet is hasz-
náló, olvasó és könyvtárba is járó, fõként isko-
lázottabb fiatal népesség. Ugyanakkor egyre
növekszik azoknak a tábora, akik rosszul és alig
olvasnak, könyvtárba sem járnak, nem használ-
nak korszerû információtechnológiai eszközöket.
Õk hogyan állják meg majd helyüket a holnap
információs társadalmában? – tette föl és hagyta
függõben a kérdést végül az elõadó.

Péterfi Rita szinte ott folytatta, ahol Nagy
Attila függõben hagyta – hiszen mindketten a
TÁRKI-felmérés adataiból mutattak be és ele-
meztek feldolgozott adatsorokat. Elõadásának
címe: Változás közben az információszerzés és
a szórakozás eszközrendszere – Könyv- és sajtó-
olvasás, könyvtár- és számítógép-használat egy
országos vizsgálat tükrében. Pierre Bourdieu
nyomán a kulturális tõke fogalmát kifejtve hang-
súlyozta: a könyvtár a kulturális kiegyenlítõdés
lehetséges terepe. Az antik istenek is szóba ke-
rültek – „Hiányzik belõlük a hiány érzete” –,
hisz a leszakadó rétegek fel sem mérik, mitõl
esnek el, mibõl maradnak ki, miért nincsen szá-
mukra továbblendülési lehetõség.

A késõ délutánba hajló szekcióülést élénk
hozzászólások és jóízû eszmecsere követte.

A második napra felkérést kaptunk egy-egy
szekció vezetésére, s ez többnyire el is döntötte,
milyen elõadásokat hallgattunk meg a nap folya-
mán. Saját választásunk sem lehetett volna jobb,
hiszen gyakorlati, közvetlenül a mindennapi élet-
ben hasznosítható közkönyvtári ismeretekkel és
tanulságokkal gyarapodtunk.

Hock Zsuzsanna, a Fõvárosi Pedagógiai Inté-
zet munkatársa – azelõtt a Városmajori Gimná-
zium tanára és könyvtárosa – Az iskola mint híd
címmel számolt be látványos prezentáció kísére-
tében egy, az olvasás évében zajlott, egész éves
vetélkedõsorozatukról. A Könyves év a Hegyvi-
déken rendezvénysorozata hónapokra osztotta és
különbözõ témák köré csoportosította a korosz-
tályok szerint bontott feladatokat, melyekhez egy-

egy olvasmány volt az ajánlott irodalom még a
szülõknek is, így az egész család együtt olvasott
és vetélkedett. Az egész kerületet megmozgató
rendezvényre a díjakat is közösen sikerült, szpon-
zorok és intézmények felajánlásaiból, ajándéka-
iból fedezni, s ezek igen komoly összeget jelen-
tettek.

Harangozó Attiláné és Nagy Erzsébet Viktó-
ria a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár Gyermekkönyvtárából Barátunk a
könyv címmel egy sikeres olvasónapló-pályázat
negyedszázados tapasztalatairól beszélt. Bõséges
és színes beszámolójuk az olvasónaplótól az
olvasómozgalmi akcióig terjedt. Az olvasónap-
ló-pályázatokban a ’90-es évek fordulóján nagy
változás állt be: a feladatok a szépirodalmi érté-
kek bemutatása felé tolódtak el – ellensúlyozva
az irodalomnak a kommersz irányába való elto-
lódását. Majd egyre inkább kibõvültek a felada-
tok a határterületek megismertetésével, a helyis-
mereti vonatkozások feltérképezésével. Feladat-
lapjuknak rangja van az egész megyében. Igaz,
jelentõs a díjazás is: másfélmillió forintnyi össze-
get sikerült legutóbb is összegyûjteniük a sike-
res pályázatok jutalmazásához pályázatok és
szponzorok útján. Csak egyetlen szám: 2005-ben
az elkészült 300 naplóból 1008 diák dolgozott.
Látványos és bõséges prezentációt láthattunk az
évek során aktualitásokkal bõvülõ, képekkel gaz-
dagodó, egyre színesebbé váló feladattípusokból.
Csak néhány a kínálatból: fogalmazási felada-
tok, párhuzamos napló, verskeresõ, riport, tudó-
sítás készítése.

A kora délelõtti szekcióból áradó eleven pezs-
gést egy elméleti elõadás higgadt nyugalma kö-
vette. Tokaji András Olvasás az információs tár-
sadalomban címmel számolt be kutatási eredmé-
nyeirõl. Különbséget kell tennünk a mûvelt ol-
vasó és a fogyasztó olvasó között – hangsúlyoz-
ta. Az információs társadalom legyõzte a tudás-
alapú társadalmat. Napjainkra a könyv-gyermek-
szülõ hármasát felváltotta a média-gyermek-sa-
ját korosztály hármasa. Az információt valaki
átadja nekünk, míg a tudáshoz gondolkodás út-
ján jutunk hozzá: az információ megszerezhetõ
vagy megvásárolható, míg a tudás munka, gon-
dolkodás eredménye. Az elõadás a romló olva-
sási hajlandóság gazdasági, politikai és mûvelõ-
désszociológiai hátterét is vizsgálta.

Schlemmer Éva, a Corvinus Egyetem harmad-
éves doktorandus hallgatója Nemek és igenek –
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ami az olvasást illeti” címû elõadásában az olva-
só embert a nemi hovatartozás mentén vizsgálta.
Megtudhattuk belõle, hogy a nõk olvasókként is
inkább emocionális, míg a férfiak racionális lé-
nyek, így eleve eltérõ igényekkel közelednek az
olvasmányokhoz, és ezáltal másfajta szerepet is
tölt be számukra az olvasás.

A következõ elõadás címébõl ítélve kicsit szá-
raznak és nem túl izgalmasnak tûnt: Tankönyv-
vé nyilvánítás Magyarországon. A Tankönyves
Vállalkozók Országos Testülete részérõl Koller
Lászlóné azonban élettel telítette mondandóját,
és dinamikussá vált a hangulat a teremben. És
bizony húsbavágó is volt. Hiszen akár saját tanul-
mányainkat – vegyük az élethosszig tartó tanulást
–, akár gyermekeink tanulmányait tekintve döbbe-
netes volt hallgatni, milyen mérõszámok és kvóták
alapján akarják meghatározni oktatási szakembe-
rek egy-egy oktatási anyag tankönyvvé nyilvánítá-
sának követelményeit. A törvény rideg mérõszá-
mai mennyire távol állnak a gyakorlattól – mindez
pedig a minõség rovására megy.

A kora délutáni szekcióban saját elõadásunk-
ra került sor, Ko(ó)rkép – változási tendenciák:
esettanulmány. Tóth Anna középiskolai tanárnõ-
vel évek óta vizsgáljuk és elemezzük a középis-
kolás korosztály szabadidõ-eltöltési szokásait,
abban a papíron és képernyõn való olvasásnak
jutó szerepet, mindehhez a családi házból hozott
kulturális tõkét. Jelentõs tapasztalat birtokában a
jövõ feladata: a feltárt hiányosságok pótlására
szoros együttmûködés kidolgozása a könyvtár –
munkahelyem – és az iskola között. Figyelmes
és értõ hallgatóság elõtt tarthattuk meg elõadá-
sunkat, elõrevivõ vitát és jóízû beszélgetést ge-
nerálva, melyért ezúton is hála és köszönet a
jelenlévõ szakembereknek.

Immáron felszabadultan vettünk részt a késõ
délutáni szekció elõadásain.

Kamarás István Vallásosság és olvasás cím-
mel tartott elõadást. Felsõfokú képzésben részt
vevõ hallgatók körében vizsgálta a vallásosság
és annak olvasmányválasztásra való kihatása
összefüggéseit. Megállapítása szerint inkább az
egyházhoz való tartozás a meghatározó, nem
pedig maga a vallásosság. Krisna-hívõk körében
végez befogadás-vizsgálatokat az utóbbi évek-
ben, s meglepõ volt a tény, hogy csak Magya-
rországon 13 buddhista ágazat mûködik.

Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár és Levéltár
igazgatója Könyvtárak és könyvtárhasználati

szokások 50 év távlatában a KSH adatai alapján
címû elõadása volt a szekció másik nagy témája.
Látványos, nagyon gazdag prezentációval mu-
tatta be az elõadó, hogyan is alakultak a külön-
bözõ könyvtárak (iskolai, szak- és közmûvelõ-
dési) adatsorai tízéves léptékenként az elmúlt
ötven évben. Az adatsorok minden, a könyvtár-
ral összefüggésbe hozható témakört érintettek,
csak néhány közülük: pénzügyek, munkakörök,
polcok, szabadidõ, könyvkiadás, internet-
használók, és természetesen az – immáron több
elõadónál, különbözõ megközelítésben vissza-
visszatérõ – olvasás és olvasási szokások.
Összegzésképpen az adatsorok tükrében az elõ-
adó megállapította: a dokumentumok száma
nagymértékben nõtt, ugyanakkor a kölcsönzése-
ké csökkent. Funkcióváltásra van tehát szükség
a könyvtárakban.

A harmadik nap kora délelõttjén a Debreceni
Egyetemrõl Suppné Tarnay Györgyi elõadásá-
ban megismerkedhettünk egy 1998 és 2005 kö-
zött zajlott országos felmérés eredményeivel, A
magyar közoktatásban tanuló diákok iskola- és
könyvtárképe címmel. Az ezer fõs, különbözõ
településtípusban felvett mintát hatodik, nyolca-
dik és tizedik osztályos tanulók alkották. A ku-
tatás a tanulók iskolához, pedagógusokhoz,
könyvtárhoz és könyvtárosokhoz való értelmi és
érzelmi viszonyulására irányult. A számos pél-
dával, tanulóktól való idézettel színesített elõ-
adás szomorú képet tárt elénk arról, hogyan is ér-
zik magukat gyermekeink az iskolában. Nagyon
hasznos – és talán elõrevivõ – lenne egyben elol-
vasni a vizsgálat eredményeit és elemzését.

Kovács Mária, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárképzõ Fõiskola docense Az iskolai
és gyermekkönyvtár szerepe az információszer-
zésben címmel tartott elõadásában az elõzõek-
ben hallott tanulói oldal után a pedagógusi, pe-
dagógusképzési oldalt tárta elénk. A könyvtáros-
tanárok képzésének a bolognai folyamattal kez-
dõdõ átalakulása egyben a pedagógiai, módszer-
tani képzés kimaradását is jelenti. A gyermek-
könyvtárosok felkészítésénél két fontos felada-
tot emelt ki: egyrészt a gyermekkönyvtári mun-
kának mint speciális területnek, másrészt a gyer-
mek- és ifjúsági irodalom ismeretének oktatását.
Az elõadáson részt vevõ szakemberek élénk vi-
tája, eszmecseréje, összhangja mindenképpen azt
erõsíti, hogy ezt az az elõadást is teljes terjedel-
mében kellene hozzáférhetõvé tenni!
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Tanárok, kutatók, könyvtárosok mind beül-
tünk-szorongtunk Boldizsár Ildikó meseszobájá-
ba, s pisszenés nélkül, szinte borzongva a gyö-
nyörûségtõl és varázslattól hallgattuk végig A
mese mint beavatás címû elõadását. Megtudtuk
belõle, hogy minden beavatásban van egy elha-
gyandó állapot, egy átmeneti állapot, és egy el-
érendõ állapot. Mindig, minden mesébõl mást és
mást értünk meg, attól függõen, milyen érzelmi
és szellemi fejlettségi fokon állunk, hiszen a
káoszból a fénybe, a rendezetlenségbõl a rende-
zettség irányába haladunk a mese által. Meglepõ
volt hallani, hogy az elõadó az eszkimó mesék-
bõl tanult a legtöbbet a lélekrõl: a táj ridegségét
belsõ gazdagsággal pótolják az ott élõk.

Egész nap is elhallgattuk volna a dinamikus,
ragyogó elõadót, de – mintegy szünet nélkül
folytatva a szekció programját – Koszecz Sándor
vette át a szót A tudásátadás természetes módja
a népmesében címû elõadásához. A tudásátadás
ma gyökeresen más úton megy végbe, mint év-
ezredeken keresztül. Az írott, rögzített, ezáltal
nem változtatható mûveltséget az íratlan, népi
hagyományokkal, a szájról-szájra átadással állí-
totta szembe. A mese hatalmas ereje képiségében
rejlik, hiszen a szóbeli áthagyományozás képi
gondolkodása és a fogalmi gondolkodás alapve-
tõen különbözik egymástól. A mesehõsök itt sem
maradtak el, s megtudhattuk: tisztességesen küz-
deni csak a sárkánnyal lehet, a boszorkánnyal
nem. A mesékben olykor megjelenik a gondol-
kodás feletti gondolkodás, mintegy a meditáció:
„olyan gyorsan szálltak, mint a gondolat, vagy
még annál is sebesebben”.

Órákig hallgattuk volna még mindkettejüket,
nemkülönben a következõ elõadót, Szombathe-
lyi Évát, aki a betûk, az írásjelek világáról szólt
Betûhidak: Az írás, a betûk szimbolikája címmû
elõadásában. A Magyar Relaxációs és Szimbó-
lumterápiás Egyesület képviseletében elõadónk
az írásjelek kezdeteitõl haladva a különbözõ
népek ábécéit, írásmódjait, betûit vette nagyító
alá, és döbbentett meg olykor egészen egyszerû
és mégis varázslatos elemzéseivel mindnyájun-
kat. Például az ’A’ betû a király, az alap, a kez-
det, a legfõbb lény, a ’B’ a királyné, a ház, a nõ,
a védelem. A magánhangzók adják egy nyelv
erejét, energiáját, míg a mássalhangzók az anyag
hordozói, csak magánhangzóval együtt ejthetõk
ki, amint az anyag is az erõ hatására elevenedik
meg. Elõadása tágította tovább azt a teret, amit

az olvasás mint a konferencián részt vevõ embe-
rek közötti kapocs jelent mindnyájunknak, hi-
szen egy-egy szövegnek inkább a jelentését ér-
telmezzük, mint a szavakat alkotó betûk harmó-
niáját, sorrendjét, egyenkénti jelentésüket.

Nagy energiákat megmozgató és adó konfe-
rencia volt augusztusban Budapesten, s mindez
csupán egy kis szelete, ami a mi látókörünkbe
belefért. De tartalmával és mondanivalójával
évekre elegendõ támpontot és ötletet adott az
olvasással, az olvasás megszerettetésével, az ol-
vasás fontosságának elismertetésével tevékeny-
kedõ szakemberek számára.

Máté Lászlóné–Tóth Anna

Literacy bridges
A mûveltség összeköt…
Ez év nyarának közepén, augusztus 7-étõl 10-
éig tartott a Nemzetközi Olvasástársaság (IRA)
21. világkongresszusa Budapesten. Ugyanebben
az idõben zajlott egy másik fontos esemény,
amely szorosan kapcsolódik ez elõbbihez, ez
pedig a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) kon-
ferenciája. Bár a kiadott két programfüzet (!)
közül a magyar nyelvû címlapja szerint az utób-
bi a világkongresszus „magyar nyelvû szekciói-
nak programját” tartalmazza, valójában azonban
a két konferencia között a szervezésen kívül meg-
lehetõsen kevés kapcsolat volt. (A rendezvény
egy kongresszus volt angol és magyar nyelvû
szekcióval, a félreértést ez okozhatta – a szerk.)

Részben azért, mert – amint azt a HUNRA
vezetõségétõl megtudtam – az amerikai társszer-
vezet az egész szervezést rábízta egy rendezvény-
szervezõ cégre, kicsiny mozgásteret hagyva a
HUNRA számára, másrészt mert ez a konferen-
cia-felosztási technika az IRA sajátja – a konfe-
rencia minden második évben más-más ország-
ban van, és minden évben zajlik egy konferencia
a vendéglátó ország nyelvén is. (A 2008-as Costa
Ricában, gondolom, spanyolul.) A magam ré-
szérõl ezt egy csöppet furcsának találom, két
okból is.

Egyrészt, így a legkisebb mértékben sem való-
sul meg a konferencia címében szentesített cél: a
„betûhidak”-ból sajnos csak keskeny pallók lesz-
nek egy nagy szakadék felett; másrészt bár „be
lehetett kerülni” az angol nyelvû szekciók közé, de
a lécet nagyon magasra tették az amerikai szerve-
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zõk – számomra ismeretlen szempontok szerint –, és
szerintem csak kevés, 19–20 fõ volt magyarországi
a több, mint négyszáz elõadóból.

Mindez azonban még nem is lenne akkora
probléma, a költségeket az IRA állta, és gyakor-
latilag meghívták a magyar olvasástudományi
szakmát egy konferenciára (bár a regisztrációs
díjat ki kellett fizetni, ezt szponzorok állták a
magyar résztvevõknek), az Amerikából (és a
világ más országaiból) jött érdeklõdõk egy része
azonban – legalább is akikkel módom volt be-
szélni – gyakorlatilag nem is tudta, hogy itt két
konferencia zajlik.

Az igazán kellemetlen pillanatra azonban nem
akkor került sor, amikor egy skóciai és egy ka-
nadai résztvevõ lepõdött meg ezen, hanem ami-
kor egy évek óta az Egyesült Államokban élõ
magyar származású hölgy kérte el a magyar
nyelvû programfüzetemet, mondván, hogy õ ilyet
nem kapott, és erre a konferenciára részben csak
azért jött el, mert így hazajöhetett Budapestre,
és „…ha elõre tudta volna, akkor csak a magyar
szekciókat látogatta volna végig”. Az angol lista
tanúsága szerint nem õ volt az egyetlen magyar
származású amerikai, bár elképzelhetõ, hogy csak
õ járt így, nem lévén az IRA tagja. Sajnos csak
a rendezvény utolsó napján sodródtunk egymás
mellé egy szünetben.

Ezzel a néhány bekezdéssel nem a tisztelt
olvasók kedvét kívántam elvenni, csupán egy-
két általam visszásnak vélt dologra kívántam
rávilágítani.

A konferenciát megnyitó fogadás hétfõn este
az Országos Széchényi Könyvtár reprezentatív
tereiben zajlott, a külföldi vendégek legnagyobb
örömére. A patinás épület folyosóin az IRA el-
nökének, Timothy Shanahannek, és a HUNRA
elnökének, Nagy Attilának, valamint Hiller Ist-
ván miniszter képviseletében Veres Pálnak, to-
vábbá az OSZK nevében szóló Dippold Péter-
nek a köszöntõ szavai után mindenki kedvére
fogyaszthatott az állófogadáson felszolgált „ma-
gyaros” fogásokból.

Másnap reggel Lágymányoson, az ELTE Páz-
mány Péter sétányi épületében egyszerre kezdõ-
dött a „két konferencia”, elõször a két elnök
szakmai bevezetõjével, majd a fõvédnök, Sólyom
László köztársasági elnök köszöntõjének felol-
vasásával és Korzenszky Richárd tihanyi perjel
történelmi témájú elõadásával a magyar írásbe-
liség és az apátság történetérõl.

Mindezt a magyar szervezõk megtoldották
Berecz András meghívásával, aki a maga sajátos
és izgalmas stílusában mondott el egy mesét a
résztvevõknek, tekintettel a külföldiekre tolmá-
csolással, bár az õ elõadói stílusa sokszor már a
magyar szövegnél megmosolyogtatta õket is.

Az ezt követõ szünet után aztán 12 teremben
elindult az angol nyelvû és 3 teremben a magyar
nyelvû konferencia, ami ugyan szerkezetébõl
adódóan lehetõséget teremtett a két rendezvény
közötti átjárhatóságra, ám az amúgy is nagy
számú angol elõadás (csak a szerdai napon több,
mint 60) mellett a további közel 90 magyar
nyelvû elõadásból összesen legfeljebb 28–30 volt
az, amire egyetlen ember egyáltalán eljuthatott.

Ennek okán sokszor joggal érezhette magát
elveszettnek a résztvevõ. Én magam nagyon nagy
gondban voltam, mert bár célom volt, hogy késõbb
tudósítsak a konferenciáról, ezen okokból kifolyó-
lag sajnos csak fél- (vagy még kisebb rész-) mun-
kát tudtam végezni, ezért inkább csak kiragad-
nék egy-két elõadást a sorból. Remélem, hogy
késõbb a konferenciáról megjelenik egy abszt-
rakt- vagy elõadáskötet, bármilyen formátumban.
Jelenleg csupán mind a magyar, mind az angol
nyelvû elõadások egy része érhetõ el az
interneten.

A konferencia struktúrája azt a mintát követ-
te, mely szerint a termek egy részében elõadá-
sok, máshol mûhelybeszélgetések, megint más-
hol ún. szimpóziumok és kerekasztal-beszélge-
tések, valamint szekcióülések zajlottak. Mivel
sajnos nem tudtam minden típust végiglátogatni,
így nem vált külön számomra, hogy egyes –
egymásra erõsen hasonlító – kategóriák miben
térnek el mégis egymástól.

A fõbb témaköröket – Nyelveken átívelõ
írástudás, Válaszok a diverzitásra; Gyermekek
olvasási szokásai és a könyvtárak; Reformlé-
pések (oktatásfejlesztés, felmérések); Olvasás-
oktatás; Kritikai szemlélet az olvasás- és írás-
oktatásban; Mûvelõdés és technológia; Több-
nyelvû mûveltség; Olvasási problémák leküz-
dése; Olvasásra nevelés – mind-mind megvi-
tatták több szempontból és az elõbb felsorolt
formákban, sok esetben több kutató közös
munkájának eredménye volt egy-egy elõadás.
A magyar elõadások hasonló tematikus rendet
mutattak, fõ témaként itt a gyermekirodalom,
könyvtárak, olvasáspedagógia és a kulturális
sokszínûség kérdése került elõtérbe.
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Az esetek döntõ többségében az elõadások
konkrét gyakorlati problémákról, projektekrõl és
azok megvalósításáról vagy esettanulmányokról,
általános érvényû, ám konkrét példán/példákon
alapuló vizsgálatokról szóltak. Tapasztalataim
szerint az ehhez hasonló témájú elõadások a leg-
célravezetõbbek, mert minden hallgató rengete-
get profitálhat az anyagokból, aki vagy hasonló
problémákkal küzd, vagy még csak tervez ha-
sonló projekteket. (Többek között ezért is remé-
lem, hogy hamar elérhetõvé válnak az elõadások
anyagai mindenki számára.)

Részt vettem egy kerekasztal-beszélgetésen
egy olyan programról, amely az amerikai iskolá-
sok olvasáskultúráját hivatott elõremozdítani a
2002-es „No children left behind”-törvény alap-
ján. (Az elõadó Boyce C. Williams és Ioney James
volt.) Az RF (Reading First – Elõször olvasni)
Tanárképzési Hálózat lényege az, hogy a tapasz-
talatcsere strukturált: az egész országra kiterjedõ
hálózatban folyamatosan áramlanak az informá-
ciók, és bárki, aki részese, bármikor hozzáférhet
a többi ötlethez, módszerhez, programleíráshoz,
hogy alkalmazza azokat a saját munkájában. A
hálózat részesei azonban nem csak gyakorló
pedagógusok, hanem sok elméleti, a felsõokta-
tásban tanító ember vagy felsõoktatási munka-
közösség is, lévén a programnak a pedagógus-
képzés az egyik fõ területe.

Fontos hozzátennem, hogy az amerikai társa-
dalomban a tanárok megfelelõ felkészítése egy
nagyon fontos ponton eltér a hazai feladatoktól,
ez pedig nem más, mint az a tény, hogy Magyar-
országon viszonylagosan homogén, de az Egye-
sült Államok társadalmához képest mindenkép-
pen egységesebb a gyermekek kulturális és nyelvi
háttere, így ott a tanárok sokkal alapvetõbb prob-
lémákkal kell hogy megküzdjenek, mint a ma-
gyarországi iskolákban.

A történet pikantériája, hogy amíg az elõadás
bevezetõjét hallgattuk, addig a mellettem ülõ
kanadai hölgy csendben magjegyezte, hogy az
elõadó stílusa leginkább egy termék eladásával
megbízott ügynökére hasonlít, olyan elánnal és
lendülettel gyõzködött minket a hölgy a prog-
ram erényeirõl.

A világ túlsó felérõl, Ausztráliából érkezett
két hölgy (Susan Wills és Carmel Lawrence) egy
hasonló probléma másik oldalát világította meg:
országuk északi zónájában, a nagyrészt mar-
ginalizált társadalmi rétegbõl származó városi

diákok gátlásait kívánják feloldani a Nemzeti
Mûveltségi Programmal.

A cél itt is a pedagógusok képzése, hogy az
olvasásra nevelés hatékonyabbá válhasson, és a
diákok frusztrációi feloldódjanak. Az amerikai
példával ellentétben itt a fõ probléma nem a
különbözõ társadalmi és kulturális térbõl érkezõ
gyermekek egységes oktatásának kérdése, hanem
a családi háttérrel egyáltalán nem rendelkezõk
vagy a nagyon elhanyagoltak, nagy szegénység-
ben élõk mûveltségének emelése.

Ezen a ponton elnézést kell kérnem a tisztelt
olvasóktól, de a „literacy” szónak igazán kifeje-
zõ magyar megfelelõjét sajnos még nem tudtam
fellelni, a „mûveltség” ugyanis pusztán egy ré-
szét fejezi ki az angol tartalomnak, és az „olva-
sáskultúra” is csak egy szelete az angol eredeti-
nek. Bevett fordítása még az „írástudás” kifeje-
zés, de ez érzésem szerint határozottan magyar-
talan.

Voltak természetesen elméleti témájú elõadá-
sok is, mint például a bevezetõ elõadásként
megtartott Mûveltség a holnap világának – Isko-
larendszerek a PISA-felmérés tükrében Andreas
Schleichertõl, aki a PISA-felmérés megteremtõ-
je. Sok olyan információ hangzott itt el, mely-
nek sajnálatos tényeit mi is jól ismerjük, ám
hasznos és szerencsés volt látni ezeket nemzet-
közi összehasonlításban. Bár évek óta újra meg
újra elhangzik a szakma fórumain a PISA-jelen-
tések lehangoló eredménye, talán ez a nagy lé-
legzetû áttekintés végre valóban elindít minket
egy olyan irányba, ahol utunk nem csak az ered-
mények fölötti sajnálkozásba fut, hanem a fo-
lyamat megfordítása felé fordulunk. A magyar
elõadások egy része bizakodóvá tett ebben a
kérdésben.

Két nagyon fontos elemét szeretném még
kiemelni a konferenciának. Egyrészt a rengeteg
tengeren túli egyetem és fõiskola elõadói cso-
portjai között nem egyszer szerepelt olyan kol-
lektíva, amely – vélhetõleg kint tanuló-oktató,
esetleg élõ – magyar származású tagot is sorai-
ban tudhat. És ami talán még örvendetesebb,
hogy sok esetben egy-egy magyar és külföldi
képzõintézmény hallgatói vagy tanárai közösen
tartottak elõadást, ami tartalmas és hosszas kö-
zös munkára enged következtetni.

A cikk elején már utaltam rá, hogy a „két
konferencia” megrendezése számomra mennyire
meglepõ volt, de természetesen tisztában vagyok
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vele, hogy az angol nyelv magas szintû ismerete
még sok esetben a külföldi kollégáknak is prob-
lémát okoz, nem csupán az itthoniaknak. Ebbõl
a szempontból mindenképpen jó kezdeményezés
az IRA módszere, ám fenntartom, hogy a konfe-
rencia címébe foglalt, „a mûveltség összeköt”
szópár valójában így nem valósulhat meg, és
inkább továbbra is s szétválasztás érvényesül,
még a legjobb szándék mellett is.

A konferencia magyar résztvevõi a legtöbb
esetben (hasonlóan a külföldiekhez) saját példá-
ik, „kísérleteik”, kutatásaik eredményét tárták a
többi résztvevõ elé, ami annak a jele, hogy az
olvasásra nevelés – vagy inkább sajnos az ese-
tünkben szükséges visszanevelés – kilép az el-
méleti gondokat felvetõ sajnálkozásból, és valós
megoldásokra, eszmecserére törekszik, hogy
minél hatékonyabb lehessen.

Sok önálló és újszerû kezdeményezés mel-
lett, mint például a (sajnos csak) röviden bemu-
tatott karlsruhe-i Csodaszarvas Kulturális Egye-
sület tevékenysége – melyrõl az elnök, Illés-
Molnár Márta tartott elõadást –, a régebbi mód-
szerek újraélesztése is elõkerült, hiszen ezek mind
a mai napig sikerrel hasznosíthatóak.

Ilyen példa a Babes-Bolyai Egyetemrõl
Berszán István elõadása, aki a ’70-es években
kezdeményezett olvasótáborokhoz hasonló, ám
módszertanában merõben új kísérletet mutatott
be. Az olvasásban nem magára a szövegre, ha-
nem annak szellemi, érzelmi aspektusaira, az
olvasóra gyakorolt hatására helyezi a hangsúlyt,
ezzel kapcsolva össze a „két korpuszt” termé-
szetes környezetben.

Sajnos élõben nem volt módom meghallgatni
egy, napjainkban a központba állított témával
foglalkozó elõadást, ám Dienes Rita volt olyan
kedves, hogy átküldte nekem a FSZEK Sárkányos
Gyerekkönyvtára Varázslóiskola címû programso-
rozatának elõadás-anyagát, így képet tudtam alkot-
ni a tevékenységükrõl. Bár nem tisztem véleményt
mondani, úgy gondolom, hogy a Harry Potter-kér-
dést (már ha létezik ilyen egyáltalán) csak így sza-
bad és érdemes megközelíteni.

A programsorozatban a Harry Potter-könyvek
hatására a gyermekekben élõ varázslatos világ
néhány elemét érintõlegesen beépítik a maguk
által teremtett mesevilágba, így könnyedén be-
vonják a kicsiket. Innentõl pedig már csak egy
apró lépes, hogy más könyveket a kezükbe adva
igazi olvasókká és ne csak bestseller-fogyasz-

tókká neveljék õket. Személyes véleményem
szerint az ilyen kezdeményezések az egyedüli
ésszerû válaszok a szakma számára a Harry
Potter-láz kihasználására. Igen, kihasználására, mert
az ilyen lehetõséget nem szabad elszalasztani!

Ezeken a kiemelt morzsákon túl természete-
sen még számos hasznos és értékes elõadás hang-
zott el a konferencián, az összefoglalásban csu-
pán néhány pontot tudtam érinteni. És bár talán
egy kicsit túlságosan is szerteágazó, mégis élve-
zetes és feltétlenül hasznos volt a rendezvény
minden pillanata.

Az IRA 2008-as konferenciáját sajnos oly
annyira a világ másik részére szervezik, hogy
kicsi az esély, hogy Magyarországról bárki a
részese lesz. Ez a távolság már önmagában fe-
lülmúlja még a közhelyként emlegetett immobi-
litásunkat is, de valószínûleg az ott elõkerülõ fõ
témakörök is inkább a közép- és dél-amerikai
térség problémáit fogják körüljárni.

Kívánom, hogy a hazai és a külföldi példá-
kon felbuzdulva lökjük meg együtt az olvasás-
kultúra szekerét, hogy az mihamarabb egy felfe-
lé mutató statisztikai grafikon íve mentén halad-
hasson tovább.

Giczi András

A téma iránt érdeklõdõk az elõkészítésrõl és
a koncepcióról olvashatnak a Könyv és Nevelés
2006. évi 1. számában, Út a világkongresszusig
címmel. – a szerk.

Az EBSCO kísérleti projektje keretében
az EBSCO-ba regisztrált magyarországi
könyvtárakból a Google Scholaron ke-
resztül is kereshetõvé váltak az EBSCO
adatbázisaiban található teljes szövegû
cikkek.
A Google Scholar keresõje a http://
scholar.google.com oldalról érhetõ el. A
keresés elvégzése után a találati listában
az EBSCO adatbázisaiban megtalálható
cikkek címe mellett a „Fulltext from
EBSCO” megjegyzés jelenik meg. Erre
a hivatkozásra kattintva a teljes szövegû
dokumentumhoz juthatunk.

(forrás: Könyvtári Intézet)
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A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete
38. vándorgyûlése után

Pillanatképek
a Társadalomtudományi
Szekció szakmai
programjáról
A program meglehetõsen hosszú címe (Az elektro-
nikus információszabadság és a tájékozott állam-
polgár között. Kompetenciák és szakkönyvtári szol-
gáltatások a gazdaság, jog, politika, statisztika te-
rületén) és a nyári hõség ellenére is sok kollégánk
töltötte velünk a július 28-ai péntek délutánt Kecs-
keméten. A szekció-munka számára elõzetesen
megfogalmazott céljaink a következõk voltak:

1. Bemutatni nagy szakkönyvtárak szolgálta-
tásait, kiemelten közösségi közszolgáltató szere-
pét, szaktájékoztatási szolgáltatásait és informá-
cióforrásait.

2. A szakkönyvtári (elsõsorban tájékoztatási)
munkavégzéshez szükséges kompetenciák meg-
létével, illetve megszerzési/megtartási lehetõsé-
gével kapcsolatos kérdések körüljárása.

Három nagy könyvtár jeles képviselõje vállalta
gondolatainak megosztását az érdeklõdõ szakmai
közösséggel: Ambrus János, az Országgyûlési
Könyvtár fõigazgatója; Alföldi Istvánné, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának
fõigazgatója és Bátonyi Viola, a Központi Statisz-
tikai Hivatal Könyvtárának fõigazgató-helyettese.

Az alábbiakban felidézett pillanatképeim ta-
lán jelzik, hogy a fenti célok megvalósításához
sokkal több kell egy meleg nyári délutánnál. Azt
remélem, hogy ezen gondolat- és kérdéskörök
felvillantása tovább visz majd minket a tájéko-
zott állampolgár, végsõ soron a szolgáltatásaink-
kal elégedett felhasználó felé.

1. Az Országgyûlési Könyvtár közvetítõ szerepet
játszik a politikai és a társadalmi nyilvánosságot jelen-
tõ felhasználói közösségek között. A törvényhozás és
a nyilvánosság szolgálata jelen mûködésében együtte-
sen érvényesül. A Parlament mûködésérõl nagyon jó,
mélyreható nyilvános elektronikus tartalomszolgálta-
tás mûködik. A kutatószolgálat elsõsorban képviselõk
számára készít rövid, elemzõ, analitikus tájékoztatási
anyagokat. A mûködési módot meghatározó alapérté-
kek: objektivitás, tárgyilagosság, nyitottság, „in time”

(idõben). Az elektronikus információk adott szakterü-
letre vonatkozó bõvítési lehetõsége elsõsorban az adott
szakterületen dolgozó könyvtárak erõs kooperációjá-
tól függ. (Ambrus János nyomán)

http://www.ogyk.hu, http://www.mkogy.hu
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2. A könyvtárak számának 4%-át kitevõ álla-
mi egyetemi könyvtárak közösségi közszolgálta-
tó szerepének súlyát mutatja, hogy ez a kör szol-
gálja ki a személyes könyvtárhasználók 24%-át
és látja el a távhasználatok 36%-át. Az egyetemi

igényeken építkezve biztosít közhasznú nyilvá-
nos szolgáltatásokat. A fenntartó egyetemek és a
nyilvános könyvtári szerep finanszírozása konf-
liktusos terep. A könyvtári beszámolási és sta-
tisztikai rendszer nem képes megmutatni a spe-
ciális közösségi hasznokat. A Corvinus Egye-
tem Központi Könyvtára szolgáltatásaiban eljut
a „for me” (személyre szabott) szintig. Jelentõs
a képzési tevékenység és ehhez kapcsolódó kom-
petenciák szerepe a könyvtárakban, aminek okai
többek közt a digitális írástudatlanság és az élet-
hosszig tartó tanulás is. Túl kell jutni a szlogen
szinten. (Alföldi Istvánné nyomán)

http://www.lib.uni-corvinus.hu, http://www.uni-
corvinus.hu

3. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára
mostanra már megvalósult könyvtár-informati-
kai fejlesztéseivel tette értékes gyûjteményét
minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõvé. A
könyvtár által digitalizált formában közzétett
történeti helységnévtáraktól a hivatal nyilvános
statisztikai adatszolgáltatásaihoz (STADAT, EU-
INFO statisztikai szolgálat) is kötõdõ tájékozta-
tó szoláltatásokig terjedõ felsorolás mutatja köz-
szolgáltató tevékenységének skáláját. A KSH
honlapján hozzáférhetõ számos közhasznú infor-
máció között fontos a hivatalos osztályozások
(Szj, TEÁOR stb.) legfrissebb változatának elér-
hetõsége is. (Bátonyi Viola nyomán)

http://konyvtar.ksh.hu, http://portal.ksh.hu
Fontosnak tartom, hogy minden kolléga hoz-

zájuthasson a szekcióban felmerült gondolatok
és elhangzott információk teljesebb palettájához;
ezért arra kértem elõadóinkat, küldjék el prezen-
tációikat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(szekciónk) honlapján való közzétételre.

A hagyományosan kötelezõ házi feladatként
megfogalmazott szekciómondatunk végül a kö-
vetkezõ lett:

A hiteles szakmai információellátás alapkö-
vei: igény, infrastruktúra, ismeret + kompetenci-
ák és kooperáció – idõben és személyre szólóan.

Végül a kecskeméti kollégák által közzétett
valós pillanatképek nézegetését ajánlom az idei
vándorgyûlés kellemes perceinek felidézésére:

http://www.kjmk.hu/vandorgyules/pillanatok.asp
Szivi Józsefné

az MKE Társadalomtudományi Szekció
elnöke

Budapesti Corvinus Egyetem Központi
Könyvtár
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Két fontos tanácskozás
Érzelmes beszámoló
két tételben

Az idei júliusi meleg igazi kánikula volt, és ez
a magyar Alföldre érkezõ erdélyinek komoly
megpróbáltatást jelentett. Minden „szenvedést“
feledtetett azonban az az újból és újból feltörõ –
s azóta is bennünk élõ – jóérzés, hogy résztve-
või lehetünk mi, határon túliak is, a szakmai
fórumoknak: összejöveteleknek, tanácskozások-
nak, vándorgyûléseknek. Lehetõségünk van arra,
hogy elsõ kézbõl kapjuk a szakma kiválóságai-
tól a minket is érdeklõ, okító információkat, és
majd felhasználhassuk azokat, együttmûködés-
rõl gondolkozhassunk, álmodhassunk. Lehetõség,
hogy kitekintsünk szûkebb hazánkból a világra,
a máshol folyó könyvtári munkára, tanuljunk
mások tapasztalataiból, ismerkedjünk kiadványa-
ikkal. És nem utolsósorban lehetõség, hogy kö-
szöntsük, megöleljük a rég nem látott kollégá-
kat, parolázzunk velük vagy csak rájuk moso-
lyogjunk.

Elsõ tétel: Békéscsaba

Kulturális örökség és turizmus – Könyvtárak
európai uniós projektekben. A Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete (MKE) Helyismereti Könyv-
tárosok Szervezetének XIII. Országos Tanács-
kozása, Békéscsaba, 2006. július 12–14.

Amikor a helyzet engedi, 1994-tõl minden
alkalommal részt veszek az MKE Helyismereti
Könyvtárosok Szervezetének éves összejövete-
lén. Tanulni járok ezekre, szakmai fogásokat
lesek el, tanácsokat kapok, megerõsítést nyerek
az éppen készülõ munkámhoz. Ezt a beszámoló-
mat elsõsorban azok tájékoztatására szántam, akik
nem vettek, vehettek részt az idei összejövetelün-
kön, hogy legalább így értesülhessenek a történ-
tekrõl. Mert nagyon jó volt ez a tanácskozás is.

A kulturális örökség és turizmus témakör
sokszempontú megközelítése rávilágított arra,
hogy mi mindent lehetne vagy kellene elvégezni
az eddigiek mellett. A jövõ azoké a fejlett kö-
zösségeké, amelyek – felhasználva a magas szín-
vonalú, minõségi humán erõforrásokat – kama-
toztatni tudják kulturális, szellemi, történelmi,
épített örökségüket. A kultúra ágazatközi szere-
pének erõsítésével, az elérhetõség, megközelít-

hetõség javításával lehetõség adódik egészségi,
örökségi, kongresszusi turizmus szervezésére.
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Kulturális túrák, kirándulások, utazások szerve-
zésére jó példaként szolgálnak a tematikus ki-
rándulások, például a Palóc út, a Sisi út, a Vas-
kultúra útja, a zarándokút (pl. Szent Márton út),
vagy az etnográfiai jellegûek, mint a Hegypász-
tor Kör, a Cseresznyefesztivál. Ezekrõl és még
sok más lehetõségrõl tett említést Mizsei Zsu-
zsanna (fõosztályvezetõ, Oktatási és Kulturális
Minisztérium, kulturális turizmus osztály).

Rob Davis (BA, DipLib, tudományos koordi-
nátor) angol nyelvû elõadása a helyi értékek és
a kulturális turizmus viszonyát ecsetelve a digi-
tális könyvtár szerepét hangsúlyozta. Ez helyet-
tesíti, illetve kiegészíti a hagyományos könyvtá-
rat. Az EDL (The European Digital Library),
vagyis az EDK (Európai Digitális Könyvtár)
sajnos drága, a konvertálást meg kell fizetni, de
létezik az eContent Plus program, ami a digita-
lizálás támogatására hivatott. Tanácsa nemzeti
könyvtárak állományának digitalizálása és kata-
lógusaik összekapcsolása, mert fontos, hogy
minden információ, adatbázis elérhetõ legyen egy
portálon, egy belépési helyen (single gateway).
Az elõadó beszélt a soknyelvû visszakeresési
lehetõségrõl (multilingual interface), a szerzõi
jog, copyright szabályairól. Az EDK évek óta
létezik és mûködik, egyszerûsített vagy összetett
kereséssel rátalálhatunk könyvekre, újságokra,
kéziratokra, gyermekirodalomra, zenei mûvekre.
Helyi tartalommal, a közkönyvtárak, múzeumok
állományával kiegészítve kitûnõ lehetõség nyí-
lik a digitális turizmus, a családtörténet-kutatás
stb. kiaknázására. Az európai kulturális öröksé-
get felleltározó Michael projektben már 14 or-
szág, köztük Magyarország is közremûködik,
többnyelvû leltárához, digitális gyûjteményeihez
többnyelvû felületekkel lehet egyszerûen és gyor-
san hozzáférni. Ezt a programot tervezik össze-
kapcsolni az EDK-val, felhasználva a helyi erõ-
forrásokat. Ehhez együttmûködõ központok kel-
lenek, összegyûjtve a kínálatokat és a kereslete-
ket egyaránt. Az elõadásban még sok informá-
ció hangzott el, sok internetcímet kaptunk. Min-
denképpen szédületes jövõ elõtt állunk, illetve
már részesei is vagyunk.

A szellemi kulturális örökség védelmével kap-
csolatos UNESCO-egyezményhez (2003-ban fo-
gadták el és 2006 januárjában ratifikálták) csat-
lakozott Magyarország is – errõl értekezett Vö-
rös Miklós, a Szellemi és Kulturális Örökség
Nemzeti Bizottságának titkára. Az épített és a

természeti örökség mellett a szellemi – nem kéz-
zel fogható, nem anyagi – örökség megmentésé-
rõl, megõrzésérõl is gondoskodni kell. A cél a
szellemi hagyományok: a néphagyomány (nép-
tánc, -zene, szöveges folklór, szájhagyomány, a
hagyományos kézmûvességen belül a különbözõ
fogások, eljárások), a nemzeti tudomány, az esz-
mei áramlatok, mûvészeti tevékenységek és ki-
fejezési formák, a nyelv (a nyelvjárások, dialek-
tusok) védelme és megõrzése a pusztulástól, fe-
ledéstõl. A szándék szerint egymáshoz kellene
közelíteni, össze kellene kapcsolni az épített,
tárgyi és szellemi örökséget. Jó példa erre a
fertõdi Esterházy kastély, a szimfónia mint oszt-
rák–magyar örökség; az athéni agora és a de-
mokrácia eszméje; a gdanski hajógyár és a szo-
lidaritási mozgalom; Bécs és a pszichoanalízis;
Szeged, a paprika és a C-vitamin; hozzáteszem:
Marosvásárhely, Bolyai János és a nemeuklideszi
geometria stb. A számbavételnél fontos a közös-
ségi kezdeményezés, a lokális-helyi perspektíva.
Egymás kultúrtörténeti hagyományainak megis-
merésével, a szellemi, eszmei és mûvészeti tel-
jesítmények összességével állapítható meg és te-
hetõ ismertté például az európai, az ázsiai, az
afrikai identitás.

A helyi kultúra szerepe a területfejlesztésben
címmel tartott elõadást Köteles Lajos, a Tessedik
Sámuel Fõiskola Egészségügyi Intézet igazgató-
ja. Sok érdekes megállapítást tett, többek között
kiemelte az összefüggést, ami a gazdaság fejlett-
sége és a kultúra fejlettsége között van: a gazda-
ság fejlettsége befolyásolja a kultúra fejlettségét.
A rendszerváltással a kultúra részesévé vált a
politikai hatalomnak. Nagy kérdés és kihívás,
hogy a kultúra képviselõi képesek-e az érdek- és
értékképviselet között egyensúlyt teremteni. Az
értékrendszerek nehezen változnak, miközben
világunk gyökeresen mássá vált. A globalizáció
két szintjén, a regionális és a helyi szinten is a
tudásgazdaság került napirendre. Szaktudással,
szakértelemmel érhetõ el a gazdasági növeke-
dés, az emberi minõség felértékelõdik, ma már
többet ér, mint az eszköz. A sokrétû tudás mel-
lett (nyelvtudás, informatikai, középfokú gazda-
sági ismeretek, szaktudás), az egyéni érdekek
csak a közösség megerõsítésével valósíthatók
meg. Az innovációs gondolkodás jó példája –
amely beépül az EU programjába is – az egész-
ségturizmus-szervezõ képzés indítása Gyulán,
Európában elsõként.
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A görögországi Veria Városi Könyvtár igaz-
gatója, Ioannis Trohopoulos az eddig megvaló-
sított kilenc EU-s projekttel szerzett tapasztala-
taik mellett ismertette az újat, a Light projektet,
amelyben Veria koordináló szerepet játszik, és
részt vesz benne Bologna, Lisszabon, a dán
Roskilde és Békéscsaba. (Webcímük: http://
www.light-culture.net/). Fontos következtetésük,
hogy a könyvtári munkában gyümölcsöztetni kell
a fiatalok ötleteit. A leghatékonyabban úgy tud-
ták behozni õket a könyvtárba, bevonni a könyv-
tári értékek felhasználásába, hogy meghallgat-
ták, elfogadták ötleteiket. Az internet szabad
használatával a könyvtár vonzóvá vált a fiatalok
számára, több mint ötven százalékuk jár a könyv-
tárba. Sok új technika alkalmazásával részt vesz-
nek a projektek tervezésében, kivitelezésében, pl.
új, élõ virtuális várostérkép összeállításában.
Munka közben sajátítják el az ismereteket, fede-
zik fel, hogy mit jelent a kultúra, megismerik
történelmüket, városuk múltját, kulturális örök-
ségüket, a mûemlékeket, a jelentõs személyisé-
geket. Különbözõ útvonalakat terveztek: a temp-
lomok, múzeumok mellett gasztronómiai, szál-
lodai, vásárlási, hegyi sétautakat. Állítják, hogy
a város a „kezükben van“, szerintem a tudatuk-
ban is.

A Light projekt része a Körös-Maros kulturá-
lis örökség projekt (http://koros-maros.bmk.hu/
hu/index.html), amit házigazdánk, Ambrus Zol-
tán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója ismer-
tetett. Céljuk a webalapú információs szolgálta-
tás kifejlesztése, amivel a II. Nemzeti Fejlesztési
Terv regionális és kistérségi projektjeit kívánják
támogatni. A portál tartalmazza a fontos infor-
mációkat a régióról, a kulturális értékek felsoro-
lásakor bemutatják a könyvtári adatbázist, a
múzeumi hálózatot, az ott élõ nemzetiségeket, a
mûemlékeket, a képzõmûvészet, irodalom, zene,
népmûvészet értékeit, természeti kincseiket, pl.
a Körös-Maros Nemzeti Parkot. A bemutatott
anyagokat gazdag bibliográfia követi. A projekt
része még a Csa-kol adattár, vagyis a Csabai-
kolbász népszerûsítése, valamint az, hogy mit és
hol lehet találni, továbbá a rendezvényeikre vo-
natkozó információk. A projektben a könyv-
tár partnere a levéltár, a múzeum, a mûvelõdési
központ és még sok más intézmény. Nagyon jó
közöttük az együttmûködés. Közösen tervezik a
mûholdas helymeghatározó rendszer (GPS) ala-
pú kulturális és turisztikai tájékoztatás megvaló-

sítását. Ezáltal remélhetõ a megyében lévõ kas-
télyok, kúriák és egyéb mûemlékek, esetleg az
ipartörténeti értékek (malom, szivattyútelep) jobb
turisztikai-kulturális hasznosítása.

A Körös-Maros kulturális örökség projekt
másik aspektusáról értekezett Kármán László
informatikus, éspedig az elektronikus könyvtár
építésérõl, a technológiáról, a munkafolyama-
tokról, a feldolgozásról, a tárolásról, a szerkesz-
tésrõl, a szolgáltatásról. Az e-könyvtár a legkü-
lönbözõbb információkat tartalmazza, adatokat
a könyvekrõl, helyismereti gyûjteményekrõl, le-
véltári adatokat, a szöveges információk mellett
múzeumi képeket, térképeket, filmeket, hangfel-
vételeket stb.

A háromnapos értekezleten még sok minden-
rõl hallhattunk. Mándli Gyula, a váci Katona
Lajos Városi Könyvtár igazgatója, a világgazda-
ság egyik legnagyobb szektorának, a turizmus-
nak a jelentõségét ecsetelte. Ez az „ipar“ az,
amely intézményrendszerével nagyon sikeresen
szervez utazásokat, fesztiválokat, népünnepélye-
ket, jó csatlakozási lehetõséget nyújt a közgyûj-
teményeknek: múzeum és turizmus; könyv-
könyvtár és turizmus. A könyvtárak ebben a
keretben jól kihasználhatják információs rend-
szerüket, helyismereti gyûjteményeiket. Ugyan-
csak hasznosíthatók a határ menti és a határokon
átnyúló együttmûködés lehetõségei (http://
www.vac.hu/).

Számomra teljesen új megvalósításokról és
lehetõségekrõl számolt be Kovács András Bálint
igazgató, a Nemzeti Audiovizuális Archívum, a
NAVA projekt ismertetésével, ezúttal a felhasz-
nálás oldaláról tárgyalva a kérdést (http://
www.nava.hu). Mint a könyveknél, itt is kell
mûködnie a kötelespéldány-rendszernek, amely
begyûjt minden magyar gyártású képsort, hang-
anyagot, tehát az országos televíziók és rádiók
magyar gyártású mûsorait. Ezáltal a magyar
kultúra igen fontos szektorának emléktárát rög-
zítik, tárolják és szolgáltatják. A digitális tároló-
kon rögzített adatbázishoz on-line hozzá lehet
férni, a szerzõi jog meghatározta lehetõségek
között. Ha jól értettem, az oktatási és kulturális
intézményeknek (iskoláknak, nyilvános könyv-
táraknak, múzeumoknak) ingyenes szabad hoz-
záférésük lesz/van, ha már létesítettek NAVA-
pontot. (Békés megyében már van tizenegy
NAVA-pont). Különösebb beruházás nélkül, csak
internet-hozzáféréssel, keresni lehet a katalógu-
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sokban, mûsorok, hírek, filmek, öt csatorna szinte
naprakész anyaga látható. A leírás fõ- és alcí-
met, az adat forrását, az idõpontot stb. tartal-
mazza. A feldolgozás mélysége lehet alapfokú,
rövid vagy részletes.

Élmény volt az a kirándulás, amelyre – ke-
rékpár- vagy vízitúra helyett – vetített képes elõ-
adás formájában vitt el Kertész Éva muzeoló-
gus. A Körös menti természetvédelmi területrõl,
illetve Békés megye védett kastélykertjeirõl me-
sélt. Láthattuk a Harruckern–Almásy kastély-
együttest, a geszti Tisza-kastélyt és mauzóleu-
mot, valamint azt a kis házacskát, amelyben
Arany János lakott, amikor házitanító volt a
Tisza-családnál; a szabadkígyósi, pósteleki kas-
télyt és kertet, a dobozi és a gerlai vadászkas-
télyt, a csorvási kastélyt, kertet és csónakázó tavat
és a körülöttük lévõ természetes tájban honos
fákat és idegen éghajlat alól idetelepített exótákat.

Andó György, a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága igazgatóhelyettese, a Békés megyei
soknemzetiségû régiót ismertette, ahol évszáza-
dok óta többé-kevésbé zavartalanul élnek együtt
szlovákok, románok, németek, cigányok, szer-
bek, zsidók, reformátusok, római- és görög-ka-
tolikusok.

Mintegy záróakkordként tért vissza az utolsó
elõadásával a mi szeretett témakörünkhöz, a
helyismerethez Erdész Ádám, a Békés Megyei
Levéltár igazgatója, és ismertette a XVIII. szá-
zad elsõ felétõl az 1900-as évek elejéig tevé-
kenykedett Békés megyei historiográfusok mun-
káit. Kezdetben lelkész, gazdatiszt, jogász, tanár
munkálkodott a történelmi múlt feltárásán, majd
a professzionista történészek írták a földrajzi és
történelmi monográfiákat. Elõadásából Tessedik
Sámuel, Bél Mátyás, Petik Ambrus, Skolka vagy
Skolpa András, Batsányi István, Haan Lajos, Ka-
rácsonyi János munkásságát ismerhettük meg.

A történelmi múlt kézzelfogható közelségbe
került a Mezõberénybe tett kirándulásunk alkal-
mával. A múzeumban Petõfi három látogatását
(1842, 1843, 1849), valamint a Petõfi-kutató Irá-
nyi István munkásságát ismerhettük meg, meg-
csodálhattuk Orlay Petrich Soma oltárképét az
evangélikus templomban. Régészeti és természet-
védelmi területet, nemzeti parkot látogattunk meg
a tiszántúli Kis-Sárréten, Vésztõ határában a
Mágori-dombot, ahol az Árpád-kori Csolt nem-
zetség monostorát tárták fel, s ahol megnézhet-
tük a késõ kõkor, rézkor, bronzkor embereinek

zsugorított testhelyzetben feltárt maradványait.
Megismerhettük a békési pálinkafõzés fortélyait
és élvezhettük négyféle pálinka zamatos ízét,
láthattuk a békési kosárfonás termékeit. Egyik
este három kolléganõ beavatott a békési kolbász
készítésének fortélyaiba, s el is fogyaszthattuk a
frissen sütött kolbászt.

S mindenek megkoronázásaként megcsodál-
hattuk a Munkácsy Mihály Múzeumban és a
Munkácsy Emlékházban Pákh Imre magángyûj-
teményének Munkácsy Mihály-képeit, amelye-
ket éppen ebben az idõben – micsoda szerencse!
– állítottak ki Békéscsabán.

Második tétel: Kecskemét

Középpontban az állampolgár – A könyvtá-
rak közösségi közszolgáltató szerepe. A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyûlése,
Kecskemét, 2006. július 27–29.

Marosvásárhely egyik testvérvárosa, Kecske-
mét, ez az állandóan fejlõdõ, toleráns, megtartó
város látta vendégül a közel hétszáz könyvtárost
az idei vándorgyûlésen. A korán érkezõk már az
elsõ órákban ismerkedhettek a város nem akár-
milyen nevezetességeivel, a különgyûjtemé-
nyekkel (hangszer-, ásvány-, óra- és Bozsó-gyûj-
temény), vagy a jelentõs irodalmi hagyományok
(Katona József, Petõfi, Jókai), az építészet és a
kultúrtörténet emlékeivel.

A plenáris ülésen a résztvevõk megelégedet-
ten nyugtázhatták az ígéretet, amit maga az ok-
tatási és kulturális miniszter, Hiller István tett,
hogy a jövõben nem fognak hátrányt szenvedni,
továbbra is támogatja munkájukat. Úgy véli,
párhuzamos intézmények helyett jól mûködõ
mûvelõdési központokban modern szolgáltatást
nyújtanak a kulturálisan felkészült, az érdeklõ-
dõt kiszolgálni képes munkatársak. A kultúra
továbbra is nemzeti hatáskörben marad. Jól
megfogalmazott igényekkel, kellõ érdekképvise-
lettel, jó pályázatokkal lehet az EU-forrásokhoz
hozzáférni, illetve a programokhoz csatlakozni.
Ilyen pl. a Portál program, amely a digitalizálás-
ra mutat irányt és biztosít forrást. A miniszter
hangsúlyozta az együttmûködés fontosságát és
szükségességét, és azt, hogy az információ iránti
igény kielégítése a legfontosabb feladat. Biztató
mondata: a kulturális szolgáltatás hosszabb tá-
von finanszíroztatható.

Úgy éreztem, hogy látva látja, kívülrõl befelé
a szakma lényegét Lengyel László, a Pénzügy-
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kutató Rt. elnök-vezérigazgatója és az Országos
Könyvtári Kuratórium tagja, aki A közszolgálta-
tás alapelvei címû elõadásában a könyvtárnak
mint kulturális, civilizációs intézménynek a jö-
võjérõl, céljairól, stratégiai elképzeléseirõl érte-
kezett. A társadalmi változások ellenére – és a
maga szerencséjére – a könyvtár megmaradt át-
fogó intézményrendszernek, s ez a gazdasági és
információs egység eligazítást adhat az állam-
polgárnak a mindennapi életben, eljuttathatja
hozzá a szükséges információkat. A könyvtár a
képzési rendszerek találkozási pontja és a gaz-
dasági információk tárháza egyaránt. A helyi kö-
zösség szervezõjévé válva mindenképpen e-pont-
nak kell lennie, ahol az információt építeni kell.
A regionalizáció elindult, fontos, hogy az új
helyzethez alkalmazkodva saját térségükben az
eredmények alapján eldöntsék, hol lehet a kultu-
rális központ, a levéltár, a könyvtár. Az intéz-
ményes rendszerekben való megkapaszkodás az
EU elvárása is. A hálózatból egy lépéssel fel-
jebb kell lépni, a kulturális rendszert csak intéz-
ményes kapcsolatokban lehet mûködtetni. Meg-
fontolandó jó tanácsa: a filmes kerekasztal min-
tájára szervezzék meg a könyvtári kerekasztalt,
ahova meghívást kapnak az írók, kiadók, és
mindenki, aki a könyvkultúra terjesztésében ér-
dekelt. Újragondolva a feladatokat, közös érde-
keik szem elõtt tartásával végül is a támogatási
rendszert befolyásolhatják. A szakma döntõ kér-
dése: menyire tudnak egymással szót érteni. A
széthúzó szakma halálra van ítélve, ha összefog-
nak, megmaradnak. A cél a kulturális örökség
megõrzése, s ebben a könyvrõl nem mondhat-
nak le. Remélhetõleg a könyvtár örök életû lesz,
hisz az oktatás, a továbbképzés is olvasásalapú,
papírosalapú. Civilizációs funkció az, hogy min-
denki anyanyelven értsen, ahhoz hogy más nyel-
ven is elmondhassa tudását.

Fodor István, az Ericsson Magyarország el-
nöke, nagy ívû, Az e-kormányzás szolgáltatásai
az állampolgárnak címû elõadásában a jövõrõl
beszélt, arról, hogy mi vár ránk, mert az infor-
mációs folyamatban nem vagyunk egyedül. Ál-
lítja, hogy nagy lesz a tolakodás. A törésvona-
lak: lemaradás – felzárkózás, rövid táv – hosszú
táv, lokális – globális, decentralizálás – centra-
lizálás, társadalmi közöny – tenni akarás a köz-
ügyért, felzárkózás – valamiben az élre kerülés.
Ezeket a fogalmakat boncolgatta. A cél a rende-
zetlenséggel szemben a rend, a következetesség

és az, hogy az elért ered-
mények a közösség
ügyévé váljanak. A köz-
igazgatás újjászervezése
mellett a költségvetési
intézmények átalakítása
is szükséges. Az oktatás
és a tudománypolitka
szerepe megváltozik, a
tudás gazdasági hata-
lom. A reáltudományok

mellett a bölcsész- és társadalomtudományok
szerepe is megnõ. A tudomány népszerûsítésére
mindig vannak források. Felhívta a figyelmet a
nemzetközi együttmûködés szükségességére. A
mai trendek: a minõségi és mennyiségi igény
nõ, a megújulás, a fejlõdés feltétele nem csak az
élethosszig tartó tanulás, hanem az élethosszig
tartó teljesítmény is.

Majtényi László, az Eötvös Károly Intézet
elnöke témája az elektronikus információszabad-
ság és ezen belül az adatszolgáltatás és adatvé-
delem volt, Lóczi Péter, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium fõtanácsadója, a
kompetencia alapú foglalkoztatásról és ennek ér-
tékelésérõl beszélt.

A könyvtár mint közösségi közszolgáltató hely
címû elõadásában Skaliczki Judit, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium fõosztályvezetõ-helyet-
tese hangsúlyozta, hogy a jelen helyzetbõl a szol-
gáltató állam felé haladunk. A könyvtár közcélú,
közérdekû szolgáltatást nyújt a társadalom tagjai
számára, elvégzi a társadalom által elvárt felada-
tokat: minden terület információs-dokumentáci-
ós igényét kielégíti, a tanulást, képzést, tovább-
képzést támogatja, felhasználóbarát és szolgál-
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tatáscentrikus. Ma a könyvtárak EU-kompatibi-
lisek, de nem EU-konformok, az egymás mellett
mûködõ könyvtárak helyett együttmûködõ, össze-
fogó könyvtárakra van szükség, amelyek részt
kérnek és vállalnak az EU-s projektekben. A
politika számára is érthetõen kell megfogalmaz-
ni, hogy nincs információszolgáltatás, tanulás és
tanítás a könyvtárak nélkül. A cél a könyvtárak
közszolgáltató szerepének erõsítése, a közösségi
szerepkör nagyobb propagálása, a politikai elit
támogatásának megnyerése, egységes fellépés
ezen célok elérése érdekében, valamint a kiegyen-
súlyozott munkavégzés és érdekérvényesítés.

A vándorgyûlés a plenáris ülés után öt szek-
cióban folytatta a munkát. Három szekcióban az
elektronikus információszolgáltatás különbözõ
vetületei kerültek napirendre: ügyintézés és tájé-
koztatás a gyakorlatban, információszabadság és
adatbiztonság, információszabadság, kompeten-
ciák és szakkönyvtári szolgáltatások. A gyer-
mekkönyvtárosok és a zenei könyvtárosok kü-
lön szekciókban tanácskoztak.

Sajnálatunkra az utolsó nap visszalépett a
bemutatkozástól a kolozsvári Erdélyi Múzeum
Egyesület Könyvtára, pedig érdekes és hasznos lett
volna munkájuk ismertetése és népszerûsítése.

Megtartotta ünnepi emlékülését a nagy elõd
születésének századik évfordulója alkalmából a
Kovács Máté Alapítvány. Bényei Miklós elénk
varázsolta Kovács Máté professzor rokonszen-
ves alakját, szakmánk rendkívüli és karizmati-
kus egyéniségét, felvázolva a tanár, a tudós és
az igazgató tevékenységét, ismertette szellemi
örökségét a könyvtártudomány, az olvasáskultú-
ra és a szociológia területén. Sebestyén György

méltatásában az ELTE tanszékvezetõ-
jét, a könyvtári kultúra vezéralakját mint
példaképet állította elénk. Z. Karvalics
László sziporkázó elõadása Kovács
Máté és a kommunikáció-, információ-
történet kapcsolatát mutatta be. A ma
érvényes legkorszerûbb tudás, a tudás-
vagyon menedzsmentjét, az esélyegyen-
lõség és a tudásvagyon kapcsolatát
boncolgatta. Szervesen kapcsolódott
Kovács Máté portréjához Gereben Fe-
renc és Nagy Attila olvasásszociológi-
ai, illetve olvasáskutatási elõadása. Vé-
gezetül Kovács Ilona ismertette a Ko-
vács Máté Alapítvány gazdag tevékeny-
ségét (honlapjuk: http://www.ki.
oszk.hu/kma).

A szabadidõs programok közül este a kecske-
méti fõtéren felállított színpadon Kecskemét és
Bács-Kiskun megye népdalait, néptáncait láthat-
tuk, hallgathattuk jó elõadóktól. Ötletes és ked-
ves színfolt volt a Kavar a könyvtáros címû, a
kecskeméti könyvtárosok kezdeményezte recept-
gyûjtési akció eredményeként elkészült CD be-
mutatása, amelyen részt vettek és bemutatkoztak
a recepteket összegyûjtõ kollégák, a szakácsköny-
veket gyûjtõ és múltjukat is ismerõ lelkes tanár,
valamint a támogató Fornetti cég képviselõje
kóstolható termékbemutatójával. Láthattuk az
Erdélybõl származó Damó István megragadó
gyermekkönyv-illusztrációinak kiállítását. Han-
gulatos baráti találkozó részesei lehettünk, ahol
bebizonyosodott, hogy a könyvtárosok nem csak
komoly munkák végzésére képesek, hanem vi-
dáman tudnak táncolni, énekelni, mókázni is.

Mind a két összejövetel szervezésbõl kitûnõ-
re vizsgázott, tartalomban gazdag és gyakran
sziporkázóan ötletes volt. Olvastam valahol egy
biztatást: Dolgozz jól, és beszélj róla. Kedves
kollégáink kitûnõen dolgoztak és én – helyettük,
s kéretlenül a nevükben – beszéltem róla.

Mind a két összejövetelnek felemelõ momen-
tuma volt a könyvtárosi érdemeket jutalmazó,
igen megtisztelõ díjak átadása. A Helyismereti
Könyvtárosok Szekciója a Kertész Gyula-díjat
adományozta Kégli Ferencnek (az OSZK könyv-
történeti osztálya vezetõjének) és az MKE-em-
lékérem tulajdonosa lett öt magyarországi és egy
határon túli könyvtáros, amit ez úton is köszön

Fülöp Mária
(Marosvásárhely)
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Rendhagyó beszámoló
egy szakmai gyakorlatról
2005. május 14-én ünnepelte fennállásának szá-
zadik évfordulóját a zombori karmelita rendház.
A jubileum alkalmával fogalmazódott meg azon
igény, hogy a ház könyvtárát is rendbe hozzák,
mely eredetileg egy regionális novíciusképzõ
központ könyvtára lett volna, a célnak megfele-
lõ minõségû állománnyal.

Ám a kolostort sem kímélte a történelem, az
idõk során tábori kórháznak, iskolai tanteremnek is
használták az épületet. A könyvtárat, akkor a ma-
gyar karmelita rendtartomány része lévén, annak
központjából, Gyõrbõl alapították, így a leg-
több 1904 elõtti kötetben a gyõri karmelita
rendház bejegyzése szerepel, de számottevõ
támogatást jelentettek azok a könyvek is,
melyek Császka György kalocsai érsek ha-
gyatékából kerültek ide. A beszerzés legfõbb
forrásai a maguk által kiadott ima- és tan-
könyveken kívül a környék világi és egyházi
értelmiségének ajándékai, hagyatékai voltak
egészen 1945-ig. Hogy a könyvtárat hasz-
nálták is, arról a kötetek között felbukkant
kölcsönzõfüzet tanúskodik, a testvérek neve
alatt feltüntetve, mely könyvet, mikor olvas-
ták. Érdekesség, hogy a neveket a politikai
kurzusnak megfelelõen más-más formában
írták az új oldal tetjére (Valter Juraj – Walter
György [1943]). A második világháború megakasz-
totta a könyvtár töretlen fejlõdését: amikor a parti-
zánok tábori kórházat rendeztek be az épületben, a
könyvtár jelentõs részét (leginkább a régi könyve-
ket) a templom kórusán helyezték biztonságba. Az
ekkor bezárt kötetek fél évszázadot vártak arra, hogy
valaki kézbe vegye õket…

Hosszas elõkészítés után, 2006. június 23-án
érkeztünk meg diákjaimmal, az Eötvös József
Fõiskola harmadéves könyvtár-mûvelõdésszerve-
zõ szakos hallgatóival együtt Zomborba. Juhász
Helga Gabriella, Mayer Andrea, Nagy Anna,
Szabó Lajos Balázs és Várkonyi Endre vállalko-
zott az itteni állomány rendezésére és (lehetõség
szerint) feltárására – utóbbi a MOKKA Régi

nyomtatványok (-1850) adatbázisának bõvítését
jelentette. A rendelkezésre álló két hétben sike-
rült a legfontosabb állományrendezési munkákat
nemcsak itt elvégezni, hanem a zombori Magyar
Polgári Kaszinó kb. tízezer kötetes könyvtárá-
ban is. Utóbbi ugyan majd’ fél évszázaddal ré-
gebbi alapítású (1867), állományát tekintve azon-
ban fiatalabb könyvtár (szinte kizárólag XX.
századi nyomtatványok alkotják), de a mai na-
pig igen gyakran használt gyûjtemény, kiváló
magyar szépirodalmi anyaggal. (Legfõbb prob-
lémájuk épp a könyvek gyakori használatából adó-
dik: a gyakran egy példányban meglévõ munkák
elhasználódnak, pótlásuk viszont komolyabb támo-
gatás hiányában nehezen biztosított, akadozik.)

A csapat: Nagy Anna, Mayer Andrea,
Várkonyi Endre, Juhász Helga Gabriella,
Szabó Lajos Balázs. (Várkonyi Endre fotói)

A karmelita rendház könyvtári állományának
nagysága jelenleg cca. tizenhétezer kötet, nem
számítva a rendtagok saját használatra kapott,
szobájukban tartott köteteit. Mindebbõl megkö-
zelítõleg háromezer a régi könyv (a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának gya-
korlatát alkalmazva az 1850 elõtt nyomtatott
könyveket tekintettük régi könyvnek). Manap-
ság a könyvtár nagyarányú gyarapodása inkább
szomorú eseményhez köthetõ: egy-egy rendtag
halálával kerülnek be könyvei a könyvtárterem-
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be. A könyvtárat ritkán használják, leginkább
csak reprezentációs célokra.

A könyvtárterem, mely a kolostor épületének
elsõ emeletén kapott helyet, még az eredeti képet
õrzi: a falak mentén körben elhelyezett, direkt a
rendház számára készített, százéves könyvespol-
cok ma is jól bírják a terhelést; az eredeti berende-
zés tartozéka a századelõ könyvtárosának segéd-
eszköze, a létrává is alakítható szék. Új
berendezés nincs más, csupán három asz-
tal, a hozzá tartozó székekkel, illetve két
könyvespolc a folyóiratok számára.

Az állományt több szakcsoportba ren-
dezték, ezeket, mivel célszerûen voltak
eredetileg is meghatározva, megtartottuk,
csupán a teremben elfoglalt helyüket vál-
toztattuk meg, mivel a régi könyveket
külön helyeztük el, a bejárattal szemben.
A szakcsoportok (mai sorrendjükben) a kö-
vetkezõk: Biblia Sacra, Patrologia,
Dogmatica, Liturgica, Theologia pastoralis,
Eloquentia sacra, Filosophia, Theologia
moralis, Ascetica, Ascetica carmelitanea,
Historia civilis, Varia, Lexici, Historia
ecclesiastica, Litteratura, Ius civilis, Ius
canonici. Sajnos helyszûke miatt nem kerülhetett
egymás mellé néhány összetartozó osztály (pl. egy-
házi és világi jog).

A munkát a kóruson kezdtük, az odamenekí-
tett kötetek közül kiválogattuk az idõtõl megkí-
mélt példányokat, majd elhelyeztük õket az újra-
osztott állományban. Az itt talált könyvek hatvan
százaléka régi könyv volt. Innen került elõ az aláb-
bi két díszes kötésû XVI. századi munka is.

Az állomány nyelvi megoszlását tekintve: a
régi könyvek többsége latin és gót betûs német,
az újabbak német, latin, francia, olasz és horvát

nyelvûek, akadtak azonban görög és héber nyel-
vû kötetek is. Mivel a rendtagok tanulmányaik
során nem csak Rómában, hanem a XX. század
harmadik negyedében lengyel nyelvterületen is
megfordultak, számos lengyel nyelvû munkával
is találkoztunk. A magyar nyelvû anyag – termé-
szetesen – szintén jelentõs, csupán az utolsó dekád
kiadványai közt szerepel a vártnál ritkábban.

Igyekeztünk kihasználni az alkalmat, hogy
minél több könyvet rögzíthessünk is az adatbá-
zisban. A folioméretû könyveket sikerült is tel-
jes egészében feldolgozni. (Az adatbázis elérhe-
tõsége www.eruditio.hu/lectio.) Mindösszesen
azonban elenyészõ mennyiségû, 115 rekordot
sikerült elkészíteni. Az alapvetõ kézikönyvek
hiánya megnehezítette a leíró feladatát, a rekor-
dok utólagos kontrollját itthon kell elvégezni.

A hallgatók nem kis elfogódottsággal, de annál
nagyobb lelkesedéssel vették kezükbe a régi
könyveket, hamar megbarátkozva velük és kita-
pasztalva különleges tulajdonságaikat. Egy szép
illusztráció vagy díszes kötés lenyûgözte õket.
Itt szeretném megköszönni nevükben is elsõsor-
ban Viszmeg Bernardin atyának mindennemû se-
gítségét, vendégszeretetét; másodsorban a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának, hogy
az informatikai hátteret biztosította számunkra.
Végül pedig jómagam köszönöm hallgatóimnak azt
az áldozatos munkát, amelyet ez alatt a két hét
alatt, néha erejükön felül elvégeztek. Remélem, a
munkát mihamarabb folytathatjuk.

Stohl Róbert

Illusztráció egy XVII. századi útleírásból
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Párkeresõ
Könyvkóstoló
Történt egykor, hogy Thomas Mann ellátogatott
Budapestre. A fiatal költõ, József Attila izgatot-
tan várta a találkozást, majd utóbb rövid írásban
számolt be a nem mindennapi élményrõl. A leg-
fontosabb, amit az akkori világ egyik legjelentõ-
sebb írója kapcsán lejegyzett, az a mód volt,
ahogyan a híres vendég a könyvekkel bánt.
Thomas Mann a polcon sorakozó köteteket elõbb
sokáig csak szemlélte, a tekintetével „érintette”,
mintegy gyönyörködött bennük. Ezután végre
kivett egyet a sorból, de ahelyett, hogy felütötte
volna, finom ujjait futtatta a borító betûin, a
kemény gerincen, az egymáshoz simuló lapok
barázdáin. Teltek a percek. Thomas Mann is-
merkedett a könyvvel. A könyv ismerkedett az
íróval, remélt olvasójával.

És ez szép. Bensõséges és mindennél fonto-
sabb: megismerni egymást.

A hosszúra sikeredett bevezetõ után jöjjön a
lényeg. A helyszín: Föld bolygó, Európa (Kö-
zép-Kelet), Magyarország, Tiszakécske. A sze-
replõk: emberek. Az idõ… Nos, az már megint
relatív, de hozzávetõlegesen havonta egyszer. A
téma (látszólag): a Könyvkóstoló néven ismert
irodalmi estek sora (látszólag, mondom, mert
sokkal több rejtezik itt, mint…).

Volt valaha eme kicsiny országban egy szép
nekibuzdulás, amit Nagy Könyv néven emleget-
tek. Békés Pál író hozta az ötletet, s lett belõle
magyar módra tákolt verseny, „sómûsor”, pici
pénzügyi botrány, jó és rossz versenyfilmecskék
sora és a többi. Hazánk legkedvesebb regényét
kerestük, s közben rá kellett döbbennünk, hogy
olvasni, no meg olvasmányokról beszélgetni jó.

A Tiszakécskei Városi Könyvtár is megszer-
vezte a maga nagy könyves estjeit. Sokan vol-
tunk, elegen. Akadt pogácsa, tea, okos szó elég.
Azután véget ért a verseny, gyõztek az Egri csil-
lagok (már megint: az olvasást rühellõ török meg-
futott), s lett utána ijesztõ, borzongató csönd.
Meg egy kérdés, mely szerényen susogott bele
ebbe a csöndbe: hogy akkor most mi lesz a ben-
nünk rekedt sok-sok talánnyal, felelettel, könyv-
címmel, gondolattal?

Mára kideríthetetlen, ki volt az a kécskeiek
közül, akinek agyában (szívében-lelkében) meg-
fogant az okosság: miért volna szükségünk „köz-

ponti” noszogatásra ahhoz, hogy beszélgessünk?
Megszületett hát a Könyvkóstoló, ez a csendes,
mosolygós, bölcs lázadás a tévé elõtt való
zombivá válás és analfabétizmus ellen. Azóta is
– havonta egyszer – emberek szállingóznak a
Városi Könyvtár szép, szomorú, nemes épülete
felé. Hoznak magukkal pogácsát, mézeskalácsot,
fõznek teát, forralnak fûszeres bort, ahogy az
egy családi eseményen illik. Mindez nem köte-
lezõ, de annyira jó.

Ami viszont a belépéshez elvárt, az fejenként
egy-egy könyv! Minden estnek meghatározott
témája van (pl. „kedves drámám, hangjátékom,
ifjúsági, családi, történelmi regényem” stb.). A
résztvevõk magukkal hozzák a témába vágó
kedvenceiket (vagy épp azt a mûvet, amitõl szí-
vük szerint megóvnának mindenkit), és elmond-
ják róla a gondolataikat. Mások kérdeznek, vi-
tatkoznak, kiegészítenek – beszélgetnek. Ilyen
egyszerû ez! Havonta egy este szóba állunk egy-
mással, mint õseink ama boldog korban, mikor
még nem sikálta fényesre agyunk barázdáit a
szinte minden családi otthonban karattyoló tévé.
Értelmes szavakkal lecsutakoljuk magunkról és
egymásról a bugyuta reklámok, igénytelen soro-
zatok, semmitmondó vitamûsorok mocskát.

Egyetlen téma, ami tiltott a Könyvkóstolón,
az a politika (akkor is, ha nagy ritkán politikus
keveredik estjeinkre). Talán vannak közöttünk
„jobbosok” és „balosok”, „nemzetiek” és „libe-
rálisok” – mondom, talán vannak, de a Könyv-
kóstolón ez bizony senkit nem érdekel. Írott szót,
irodalmat kedvelõ emberek gyûlnek össze ha-
vonta egyszer, és az emberi értelem nevében a
mûvészetekrõl szólnak, semmi másról.

Említenem kell még az estek vendégeit. Míg
találtunk olyan mûvészt, aki tiszteletdíj nélkül is
el tudott jönni (kevés akad ilyen, hisz nekik is
élniük kell valamibõl, s az ideutazás – legtöbb-
ször a fõvárosból – sem filléres móka!), addig a
Könyvkóstolók nem akármilyen személyisége-
ket köszönthettek. Tiszakécskén beszélgethettünk
Buda Ferenc Kossuth-díjas költõvel, Mészöly
Gábor író-dramaturggal, Buda Gábor zeneszer-
zõvel, zenekarvezetõvel, Békés Pál íróval,
Michaleczky Péter szerkesztõvel, Balla Ferenc
rádióriporterrel.

A kultúrára nincs pénz – halljuk sokszor. A
Könyvkóstoló estjei azonban sokkal többrõl szól-
nak, mint a könyvekrõl, az irodalomról. Emberi
közösség született Tiszakécskén; egymásra figye-
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lõ, nyitott, gondolkodó emberek közössége. Az
estek sikerét az is jelzi, hogy nyáron, a könyvtár
pihenõidejében sem tartottunk szünetet. A köny-
vek mellé így került tábortûz, sültszalonna, ve-
reshagyma, bográcsos tarhonya, fenséges csala-
mádé, jóféle vörösbor és sok-sok vendégszeretet
ama magánházaknál (köszönet és kézcsók Noé-
minek és Tündinek, a két háziasszonynak), ahol
a Könyvkóstolót befogadták.

Szeptembertõl folytatjuk, hála a könyvtár cso-
dás, lelkes, irodalmat szeretõ és munkáját komo-
lyan vevõ dolgozóinak! Pénzük ugyan egyelõre
nincs ahhoz, hogy újabb neves vendégeket hív-
janak, de pogácsa, tea és okos szó most is akad
bõven minden betérõnek, aki legalább egy ked-
ves könyvét elhozza, hogy bemutassa õt nekünk.

A Könyvkóstolón ugyanis párkapcsolatok
szövõdnek. Olvasó a könyvvel, könyv az olva-
sóval ismerkedik.

És ez szép.
Böszörményi Gyula

író, a Könyvkóstolók moderátora

2006. augusztus 20-án Tiszakécske Kulturális dí-
ját vehette át az író. Fent: A díjátadás után fe-
leségével, alul: kerekasztalbeszélgetés
Balla Ferenc társaságában

Közlemény
A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Ko-

vács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton kö-
szöni meg mindazok támogatását, akik 2005. évi
személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2006.
év elején az alapítvány adószámára utalták át. A
felajánlott összeget – 29 896 Ft – a kuratórium
a Kovács Máté születésének századik évforduló-
ja alkalmából idén rendezendõ novemberi kon-
ferencia költségeire (http://www.ki.oszk.hu/kma/
konf.htm) fordítja.

A 2004. évben az alapítvány javára felaján-
lott összeget a kuratórium által az informatikus
könyvtáros szakos egyetemi és fõiskolai hallga-
tók és a könyvtári szakterület doktoranduszai
számára kiírt pályázatok jutalmazására fordítjuk
– különös tekintettel a jubileumi konferencia
utazási és szállásköltségének (http://www.ki.
oszk.hu/kma/archiv/2005.htm#050831) fedezésére.

Hangodi Ágnes
kuratóriumi titkár

Kitüntetések

Hiller István oktatási és kulturális miniszter
Szinnyei József-díjat adományozott azoknak a
könyvtárosoknak, akik hosszabb idõn át kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel,
kezdeményezéseikkel szakterületük fejlõdését se-
gítik:

Bakos Klárának, a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár
igazgatójának, eredményes munkájáért és a
könyvtárszakmai közéletben kifejtett tevékeny-
ségéért,

Bartos Évának, a Könyvtári Intézet igazga-
tójának, a könyvtárosképzésben és a hátrányos
helyzetûek könyvtári ellátásában végzett kiemel-
kedõ elméleti és módszertani tevékenységéért,

Karbach Erikának, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár osztályvezetõjének, a könyvtár szoci-
ológiai gyûjteményének szervezésében és mû-
ködtetésében végzett kimagasló szakmai tevé-
kenységéért,

Krasznahorkai Gézának, a gyulai Mogyoróssy
János Városi Könyvtár igazgatójaként végzett több
évtizedes eredményes munkájáért,

Orosz Ágnesnek, a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közigazgatás-tudományi Kar Kari Szak-
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Az írásbeliség világnapja alkalmából a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtára az Egmont kiadóval közösen
közönségtalálkozót rendezett szeptember
8-án Dugald A. Steer angol íróval, aki
számos, Magyarországon is népszerû gyer-
mekkönyv írója. Ez alkalomból a Sárkány-
tan mindenkinek és az Egyiptológia min-
denkinek címû könyveinek dedikált pél-
dányait a Sárkányos Gyermekkönyvtárnak
ajándékozta.

könyvtárában végzett ma-
gas színvonalú vezetõi és
szervezési tevékenységéért,

Oroszlánné Mészáros
Ágnesnek, a balassagyar-
mati Madách Imre Városi
Könyvtár igazgatójának,
közel három évtizedes ki-
magasló színvonalú szak-
mai munkájáért.

A miniszter Széchényi
Ferenc-díjat adományozott
azoknak a közgyûjteményi
szakterületen dolgozó szak-
embereknek, akik magas
színvonalú elméleti vagy
gyakorlati tevékenységük-
kel, új módszerek kidolgo-
zásával és azok alkalmazá-
sával szolgálták szakmáju-
kat:

Dörnyei Sándornak,
az Országos Széchényi
Könyvtár nyugalmazott
fõkönyvtárosának,

Tóth Gyulának, a
Szombathelyi Berzsenyi
Dániel Fõiskola Könyvtár-
és Információtudományi
Tanszék fõiskolai tanárá-
nak.

A Wlassics Gyula-díjat
azok a közmûvelõdésben
dolgozó szakemberek kap-
ták, akik az iskolán kívüli
mûvelõdésben elméleti te-
vékenységükkel, új módszerek kidolgozásával,
azok alkalmazásával és terjesztésével kiemelke-
dõ eredménnyel szolgálták a korszerû mûvelõ-
dést és a mûvészi ízlés fejlesztését:

Kállainé Vereb Mária, a kiskunfélegyházi
Petõfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója,

Kércsi Tibor, az encsi Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár igazgatója.

Az oktatás érdekében hosszabb idõn át vég-
zett kiemelkedõ munkájáért Trefort Ágoston-
díjjal tüntette ki:

Bakonyi Gézát, a Szegedi Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtára fõigazgató-helyettesét.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további si-
kereket kívánunk!



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. szeptember • 35

Számítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalaink

Magyar Termék Nagydíjat
kapott

a HunTéka

– Szívbõl gratulálok az elismeréshez! Mióta vesz
részt a MTA SZTAKI a könyvtárgépesítésben? –
a kérdés Király Lászlóhoz, az MTA SZTAKI osz-
tályvezetõjéhez, a programot kimunkáló és fej-
lesztõ csoport vezetõjéhez szól.

1992-ben indult az együttmûködés a TINLIB-et
fejlesztõ, londoni székhelyû IME Ltd. céggel. Ek-
kor készült el a program magyar változata és kez-
dõdött meg a TINLIB forgalmazása Magyar-
országon.

– A MikroIsishez volt-e köze a csapatnak, mi
lett azzal a csoporttal?

Az MTA SZTAKI-ban a ‘80-as években mû-
ködött egy KFIIR nevû csoport, amely a
MicroIsis magyarországi támogatását adta. Itt
számos ISIS alapú könyvtári alkalmazás készült
illetõleg kezdett kialakulni, így a HungaLis, mely
a Közgazdaságtudományi Egyetem könyvtárának
szoftvere volt 1993-ig, illetve a PcLib, melyet
ma is sokfelé használnak.

A csoport, ezzel együtt a MicroIsis magyar-
országi támogatása a ‘90-es évek elején meg-
szûnt. Tagjai közül Varga Sándor – kis kitérõ-
vel – az MTA SZTAKI 1992-ben alakult könyv-
tári informatika csoportjának lett a vezetõje és
irányította a TINLIB honosítási munkálatait.

Jelenleg a Micro-
Isishez annyi kö-
zünk van, hogy az
elmúlt 14 év során jó
néhány MicroISIS
alapú katalógust
konvertáltunk az ál-
talunk honosított/fej-
lesztett rendszerek-

be. Ezek a konverziók lényegében veszteségmen-
tes áttöltést tettek lehetõvé.

– Milyen szakmai kételyekkel kellett, kell
megküzdeni, amikor egy ilyen terület, mint a
könyvtár számára kell a munkafolyamatokat át-
fogó programcsomagot elképzelni, átgondolni,
megvalósítani?

Nem annyira kételyekrõl, mint inkább szak-
mai kérdésekrõl, kialakítandó koncepciókról be-
szélhetünk, mint:

• Mennyire lehet a feladatokat általánosítani?
• Mennyire lehet átfogó megoldást kínálni a

többféle könyvtártípus egymástól sokszor igen-
csak eltérõ mûködési modelljére?

• Mennyire megoldható a visszacsatolás kér-
dése a felhasználók (olvasók és könyvtárosok)
részérõl?

• Mennyire kell kínálati oldalról megpróbálni
irányítani a piacot, igényeket kelteni, kívánságo-
kat elõre kitalálni? Ezzel összefüggésben lehet-e,
szabad-e uniformizált tömegterméket elõállítani
és annak megvásárlására késztetni a könyvtára-
kat?

• Milyen mértékben kell tekintetbe venni a
könyvtárak egyedi
igényeit, milyen
szinten lehet általá-
nosítani a helyi, spe-
ciális elvárásokat?

• Szabványos-e
már a munka olyan
mértékben, hogy ál-
talános érvényû au-
tomatizálási megol-
dásokkal egyáltalán
érdemes legyen pi-
acra lépni?
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– Milyen volt kezdetben és milyen most a
könyvtárosok számítástechnikai ismereteket be-
fogadó és alkalmazó készsége?

Az eltelt évek során rengeteget javult. Ennek
egyik nyilvánvaló oka, hogy az egyetemeken ma
már nem könyvtárosokat, hanem könyvtári in-
formatikusokat képeznek, akik számára teljesen
természetes a számítástechnika alkalmazása a
könyvtárban. A legtöbben gyakorlatot is szerez-
nek valamilyen könyvtári rendszer legalább alap-
szintû használatában. Így nem jelent számukra
nehézséget, amikor a gyakorlatban is el kell
kezdeniük annak használatát.

Elismerés illeti azokat az idõsebb kollégákat
is, akik „nem az anyatejjel” szívták magukba az
informatikát, de nyitottak az újra és hajlandók
tanulni.

– Hogy kerültetek kapcsolatba a Tinlibbel?
Mint oly sok minden az életben, ez is szemé-

lyes kapcsolaton múlt. Az MTA SZTAKI akkori
igazgatója jó viszonyt ápolt egy angliai kutató-
intézet igazgatójával. Ebben az intézetben
történesen TINLIB-et használtak. Az MTA
SZTAKI-ba így került a TINLIB, és így kerül-
tünk kapcsolatba a TINLIB-et fejlesztõ céggel,
az IME-vel (Information Management and
Engineering Ltd.). Innen már csak egy lépés volt,
hogy elvállaltuk a cég magyarországi képviseletét,
a program magyarítását és hazai forgalmazását.

– Mi indukálta a HunTéka, majd a KisTéka
készítését?

Vegyük elõször a HunTékát! A fejlesztés
megkezdésének több oka is volt. Az elsõk kö-
zött említhetõ, hogy az IME-t a ‘90-es évek
közepén felvásárolta egy amerikai könyvtár-au-
tomatizálással foglalkozó cég, az EOSi (Electro-
nic Online Systems International). A DOS-alapú
TINLIB utódja egy Q Series-nek nevezett szoft-
ver lett. Ennek a szoftvernek is elkészült a ma-
gyar változata, ez lett a QTéka. A szoftver min-
den kiválósága dacára a hazai piacon túlságosan
drágának bizonyult, és két év alatt csak öt intéz-
ménynek tudtuk eladni. Fel kellett tennünk azt a
kérdést, hogy miként tovább.

Már ebben az idõszakban is együttmûköd-
tünk egy nagyszerû programozói gárdával ren-
delkezõ szegedi informatikai céggel, az Ikron
Kft.-vel. (Az Ikron Kft. alapítóinak és munka-
társainak pályafutása a hazai könyvtári infor-
matika egyik „bástyájának” tekinthetõ, Máder
Béla, Kokas Károly és Bakonyi Géza nevével

fémjelzett Szegedi Egyetemi Könyvtárból in-
dult.) Az Ikron készítette a TINLIB webalapú
olvasói felületét, a TinWeb-et, amely késõbb
alapját képezte a HunTéka webes OPAC-jának

Gondoltunk egy merészet, és 2001-ben úgy
döntöttünk, hogy a TINLIB és a QTéka magya-
rítása és forgalmazása során szerzett tapasztala-
tok, valamint az Ikron fejlesztési potenciálja bir-
tokában közösen belefogunk egy saját tervezésû
és fejlesztésû, tehát teljesen magyar könyvtári
program készítésébe. A programot HunTékának
kereszteltük el.

A HunTéka elsõ moduljai és béta verziója
2002-ben készültek el, és 2003-ban indulhatott
el a forgalmazás. Nagy köszönettel tartozunk az
elsõ vevõinknek, a Szent István Egyetem kari
könyvtárainak, a Kodolányi János Fõiskola
könyvtárának és a szentesi, vásárhelyi és mis-
kolci városi könyvtáraknak, akik vállalták a koc-
kázatot és megvásárolták a – valljuk meg õszin-
tén – akkor még nem teljesen kiforrott progra-
mot.

(Itt tartjuk fontosnak megjegyezni, hogy a
HunTéka fejlesztéséhez semmilyen állami támo-
gatást nem kaptunk és kapunk, a HunTéka olyan
termék, amelyet száz százalékosan a könyvtári
piac minõsít és tart el.)

A „stáb”. Az elõzõ olda-
lon jobbra lent: Kármán
László, az Ikron Kft. fejlesz-
tési igazgatója.

Itt: Király László, Demel
Anna, Tóth Kornél, Lengyel
Mónika és Szabó Mihály
vezetõ programozó
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Másik okként említhetõ a piaci rés, amit –
meglátásunk szerint – be lehetett tölteni. A már
akkor is elavultnak számító, DOS-alapú rend-
szerek megérettek a cserére. Ilyen volt a TINLIB
is, és még jó néhány nevet lehetne említeni, amit
versenyetikai okokból nem tehetünk. Ezek cse-
réje egyébként most is aktuális, a nem éppen
kedvezõ általános pénzügyi helyzet azonban jócs-
kán nehezíti ezt.

Volt még egy motiváló tényezõ, ami hozzájá-
rult, hogy a hazai fejlesztés mellett döntöttünk.
Mind a TINLIB, mind a Qtéka forgalmazása
során azt tapasztaltuk, hogy a hazai igényeket
nem vagy csak nagy nehézségek árán tudjuk
érvényesíteni a szoftvereket fejlesztõ angol, majd
amerikai céggel szemben. Ez érthetõ is, hiszen
egy amerikai cég, amelynek csak az USA-ban

több száz ügyfele van, nehezen fogja néhány –
onnan nézve igencsak távoli – magyar könyvtár
speciális kérését, igényét figyelembe venni. Ez-
zel szemben a hazai fejlesztési bázison jól meg-
valósítható ez a visszacsatolás, amit a gyakorlat
az eltelt három év során szépen igazolt is.

Nézzük most a kisebb testvért, a KisTékát!
Részben a HunTéka sikerén felbuzdulva, rész-
ben amiatt, mert a kisebb könyvtárak számára a
HunTéka is túl drágának bizonyult, szükséges-
nek látszott egy olcsóbb, szerényebb képessé-
gekkel felruházott, ám a legkorszerûbb techno-
lógiát használó, és egyúttal az alapvetõ könyvtá-
ri igényeknek és szabványoknak is megfelelõ
könyvtári rendszer megalkotása. A piacon nem
volt olyan szoftver, amely ezeknek az igények-
nek maradéktalanul megfelelt volna, és az új
technikai lehetõségeket kellõképpen kihasználva
tudott volna a könyvtárügy szolgálatára lenni.
Ezért döntöttünk a KisTéka fejlesztésének meg-
indítása mellett, és késõbb ezért bõvítettük ki a
palettát a KözTéka névre keresztelt központi szol-
gáltatásunkkal is.

– A HunTékát 47 könyvtár használja, velük
milyen módon tartotok fejlesztõi/alkalmazói kap-
csolatot, ami egy rendszer továbbélésének is
alapja?

Az ügyféltámogatás fõ, elsõdleges eszköze egy
webes ügyféltámogató rendszer, a Bugreport.
Ezen keresztül történik a hibák, fejlesztési ja-
vaslatok, speciális kérések bejelentése. Ez a le-
velezõlista és a webes fórum érdekes együttese.
Webes belépéssel és e-mail kliensbõl egyaránt
használható. A Bugreport rendszerben az elmúlt
négy év során több ezer topik (Bugreport zsar-
gonban: projekt) keletkezett. A topikok a
Bugreport weboldalán számos szempont szerint
kereshetõk, egy-egy probléma sorsa a hozzászó-
lásokon keresztül utólagosan is nyomon követ-
hetõ a probléma keletkezésétõl a megoldásig. Így
a Bugreport egy hatalmas, egyre bõvülõ tudás-
bázisnak is tekinthetõ. A hozzászólásokról az arra
jogosultak e-mailben is értesítést kapnak, ami-
nek nagy elõnye, hogy az elsõdleges kapcsolat-
tartó ideiglenes távolléte esetén más is átveheti
a bejelentett probléma kezelését.

A Bugreport mellett természetesen mûködnek a
kapcsolattartás hagyományos módjai is: ügyfélszol-
gálat, hagyományos e-mail és telefon. Évente több
alkalommal sor kerül a HunTéka Klub megszerve-
zésére is, amin a tagkönyvtárak képviselõi szép

Megjelenik a Bibliotheca Hungarica Antiqua
sorozat legújabb kötete: Balassi Bálint Beteg
lelkeknek való füves kertecske (Krakkó,
1572), közreadja Kõszeghy Péter.
Balassi Bálint kegyességi munkájának eddig
soha nem jelent meg hiteles modern kiadása.
A közelmúltig – szovjet hadizsákmányként –
az egyetlen példányban fennmaradt, Ecsedi
Báthory István jegyzeteivel ellátott elsõ ki-
adás Nyizsnij Novgorodban, elérhetetlen he-
lyen volt. Ez az oka annak is, hogy mind a
kritikai, mind az egyetlen, a nagyközönség-
nek készült kiadás, amely a Füves kertecskét
is tartalmazta, hibás szöveget közölt. A mû
jelentõségét – Balassi Bálint ifjúkori munká-
jának értékét – aligha szükséges méltatni, arra
azonban érdemes felhívni a figyelmet, hogy
a legújabb kutatások feltárták (vagy legalábbis
elkezdték feltárni) világi költészetének, sze-
relmi ciklusainak teológiai hátterét, kegye-
lemteológiai megalapozottságát.  Ezek fényé-
ben a Füves kertecske jelentõségét nem lehet
túlbecsülni.
A Füves kertecske fakszimile kiadása termé-
szetesen azért is fontos, hogy a Sárospataki
Református Könyvtárnak végre visszaszolgál-
tatott kulturális kincsek közül legalább egy
mû mindenki számára hozzáférhetõ legyen.
A fakszimile kiadással egyidejûleg megjele-
nik a könyv nagyközönségnek szánt, modern
átirata is. (forrás: OSZK)
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számmal meg is jelennek. Ez kiváló alkalom arra,
hogy a HunTéka könyvtárosok személyesen is tart-
hassák egymással a kapcsolatot. Ilyenkor nem csak
velünk, a fejlesztõkkel, forgalmazókkal lehet talál-
kozni, hanem a sokszor nagyon hasonló problé-
mákkal, megoldandó feladatokkal szembesülõ
könyvtáros kollégákkal is.

– A KisTéka, amely a kistérségek ilyen meg-
közelítésû felzárkózásához kínál egyfajta esélyt,
beváltotta-e a hozzá fûzött reményeket?

Azt mondhatjuk, hogy igen, bár erre a leg-
újabb válaszunk a KözTéka, amely még viszony-
lag új szereplõ a hazai piacon. Ennek koncepci-
ója nagyon röviden a következõ: a KözTéka egy,
az MTA SZTAKI szerverén, központosan mû-
ködõ KisTéka. Nyújtja mindazokat a szolgálta-
tásokat, amelyeket a KisTéka, ezek a szolgálta-
tások egy webes felületen keresztül érhetõk el.
Így egy kis könyvtárnak nem kell helyi telepí-
téssel, rendszerfelügyelettel, mentésekkel bajlód-
nia, ennek minden terhét átvállalja a KözTéka
üzemeltetõje, jelen esetben az MTA SZTAKI. A
szolgáltatás nincs idõhöz és térhez kötve, a
KözTéka az internethálózat bármely pontjáról,
éjjel-nappal elérhetõ.

További elõny, hogy a KözTékával kezelt
katalógusok virtuálisan összeadhatók, az olvasó
nemcsak a saját könyvtárának a katalógusában,
hanem akár az összesben, vagy a katalógusok
egy csoportjában (például ugyanabban a megyé-
ben lévõ könyvtárak katalógusaiban) kereshet.

Az itt vázolt megoldást az ASP betûszóval
szokták leírni (ASP = Application Service
Provider), ami magyarul azt jelenti, hogy „alkal-
mazás-szolgáltatás”, tehát nem pusztán internetet,
tárhelyet, honlapot, levelezést biztosítunk az
ügyfélnek, hanem ezeken túl egy komplett könyv-
tári rendszert is, a KözTéka esetében a KisTéka
rendszert.

Fontos megemlíteni, hogy ilyen módon nem
csak a KisTéka, hanem 2006 szeptemberétõl a
HunTéka is használhatóvá vált, ennek megterem-
tettük a mûszaki alapjait, és már négy HunTéka
könyvtár meg is kezdte ilyen módon a mûködést.

Meggyõzõdésünk, hogy a szélessávú internet
rohamos terjedésével párhuzamosan elterjednek
az ASP-alapú megoldások is. A kistérségek szá-
mára – ahol nehéz megszerezni és fenntartani
egy igényes könyvtári programhoz szükséges szá-
mítógépes infrastruktúrát és biztosítani az ennek
mûködtetéséhez elengedhetetlen szakértelmet –

különösen vonzó és költséghatékony alternatíva
lehet a KözTéka használata.

– Nehéz Magyarországon piacra találni ezek-
kel a fejlesztésekkel? Erõs a létezõ konkurencia?

Nagy az árverseny. Sajnálatos, hogy a vásár-
lók sokszor a szakmai és minõségi szempontok
háttérbe szorításával, inkább az ár alapján vá-
lasztanak, ami nem kielégítõ megoldásokhoz
vezet. Emellett szakmai szempontból is igen erõs
a verseny, ami örvendetes, így a könyvtári
szoftverek folyamatosan fejlõdnek, a szállítók
pedig nemes versengést folytatnak a felhasz-
nálók minél teljesebb kiszolgálása érdekében.
Ezért nincs igazuk azoknak, akik szerint cél-
szerûbb és gazdaságosabb lenne egyetlen
könyvtári rendszert alkalmazni Magyarorszá-
gon. A verseny az, amely arra ösztökéli a pi-
aci szereplõket, hogy folyamatosan fejlesszék
a termékeiket és a szolgáltatásaikat. A verseny
kiiktatását bizonyosan a termékek mûszaki
színvonala és a szolgáltatások minõsége síny-
lené meg.

– Hogyan képzelitek el a könyvtárgépesítés
és a könyvtári szoftverek jövõjét, jövõbeli alaku-
lását?

Amint azt egy korábbi kérdésre adott válasz-
ban már megfogalmaztuk, az ASP-megoldásoké
a jövõ. Biztos, hogy a hardvereszközök fejlõdé-
sével párhuzamosan egyre több intézmény fogja
távolról használni könyvtári rendszerét. Ez az
USA-ban és újabban Nyugat-Európában jól
megfigyelhetõ, és várható, hogy nálunk is nö-
vekszik a bizalom az ilyen megoldások iránt.

A másik jól körvonalazódó terület a tartalom-
szolgáltatás, az elektronikus vagy más szóhasz-
nálattal digitális könyvtár építése és webes vagy
multimédiás szolgáltatása. Erre is kész megol-
dást kínálunk a könyvtáraknak. A HunTéka
Elektronikus Könyvtár (e-Lib) modulja támogatja
a dokumentumok digitalizálását, adatbázisba
szervezését, automatikus formázással, címkézés-
sel (tag-eléssel) és webes publikálással. Ezt a
célt szolgálja, hogy a HunTéka rendelkezik a
már jól ismert Z39.50 kliens és szerver mellett
OAI szerverrel is. Ezáltal a HunTékában katalo-
gizált és az e-Lib modulban feltárt digitális tar-
talmak emberi beavatkozás nélkül begyûjthetõk
az OAI szolgáltatási pontra, pl. az NDA-ba.

– Köszönöm, és további sok sikert, eredmé-
nyes fejlesztéseket kívánok a csapatnak!

Fejõs László
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Az IFLA
világkongresszusáról

Dél-Korea fõvárosában, Szöülban nemrég feje-
zõdött be az IFLA 72. világkongresszusa Könyv-
tárak: a tudás és információ társadalmának dina-
mikus motorjai (Libraries: Dynamic Engines for
the Knowledge and Information  Society) cím-
mel. A 2006. augusztus 20. és 24. között lezaj-
lott ülésszak megnyitóbeszédét a Nobel-békedí-
jas Kim De Dzsong, Dél Korea korábbi elnöke
tartotta, címe: Könyvtárak: a tudás és informá-
ció korszakának kulcsszereplõi. A következõk-
ben a beszéd szövegét közöljük – némi kiha-
gyással – magyarul.

„A XXI. században a tudás és információ
korszaka teljes sebességre kapcsol. Egy, a tudás
és az információ által bevilágított társadalomban
az alkotó elmék a gazdaság vezetõi lesznek és
nagy kereslet van nem a fizikai munkások, ha-
nem a tudás munkásai iránt. Olyan kor ez, ami-
kor a nem kézzelfogható tudás és információ
válik elemi mozgatóerõvé kivétel nélkül minden
társadalmi szektorban. Úgy vélem, elérkezett az
idõ, hogy a könyvtárak minden eddiginél fonto-
sabb szerepet játsszanak. Szükségtelen bizony-
gatni a könyvtárak szerteágazó és jelentékeny
funkcióit a múlt agrár- és ipari társadalmaiban.
Ám azok a funkciók korlátozottak és másodla-
gosak voltak. A XXI. században a könyvtárak
kulcsszereplõkké lépnek elõ abban, hogy vajon
ez a tudáskorszak eléri-e vágyott céljait vagy sem.
Elõször is, a könyvtárak legyenek minden tudás
és információs tartalom tárhelyei. Minden típusú
és formájú anyagot és információt tárolniuk kell.
A mai fejlett információs technológia hozzáse-
gíti a könyvtárakat ahhoz, hogy ezt a hatalmas
feladatot teljesítsék.

Másodszor, a könyvtáraknak dinamikusabban
kell fellépniük. Hazai és külföldi használókkal
tudás- és információcserét kell folytatniuk, és túl
kell lépniük a hagyományos referensz és köl-
csönzési szolgálatokon.

Harmadszor, a könyvtáraknak »mindenütt je-
lenvalóvá«, on-line módon elérhetõvé kell fej-

leszteniük szolgálta-
tásaikat  forrásaik digi-
talizálásával. Ezek a
szolgáltatások mindenki
számára elérhetõk, idõtõl
és helytõl függetlenül, a
digitális kommunikációs
eszközök – pl. személyi
számítógép vagy mobil-
telefon – révén.

Negyedszer, eddig a gazdagok kiváltsága volt
a minõségi oktatáshoz való hozzáférés és a
magassszintû tudás elsajátítása. Ma azonban bárki
a világon, bármilyen szegény, hozzájuthat bár-
milyen szintû tudáshoz és információhoz, ha az
interneten keresztül olyan könyvtárakat látogat
meg, mint pl. a Kongresszusi Könyvtár vagy a
Koreai Nemzeti Könyvtár. Csupán egy PC-re van
szükség. A XXI. században a könyvtárak elsõd-
leges szerepe az lesz, hogy a gazdaságilag hát-
rányos helyzetben lévõ egyének és nemzetek
számára magasszintû intellektuális találkozási
pontokat nyújtsanak. Semmilyen más intézmény
nem vállalkozhat arra a döntõ jelentõségû sze-
repre, amelyben a cél a digitális szakadék sötét
árnyainak az eltüntetése.

Ötödször, a könyvtárak a XXI. században
jelentékeny mértékben hozzá tudnak járulni a
szegénység elleni harchoz, illetve a szegények
és gazdagok közötti mezsgye szûkítéséhez. Ko-
runk gazdasága többé nem függ a kézzel fogha-
tó, materiális forrásoktól és áruktól, hanem im-
már a kézzel nem tapintható, immateriális tudás-
ból és információból táplálkozik. Ezért a sze-
gény nemzetek és a szegény egyének gazdagsá-
got generálhatnak a tudással és információval
való aktív kontaktus révén. A történelem során
elsõ alkalommal a világ lehetõséget nyújt a sze-
gények számára a tulajdon növelésére és a felfe-
lé törõ mobilitásra. A könyvtáraknak mindebben
alapvetõ szerepet kell játszaniuk.

...
Hatodszor, a könyvtárakat nyitott terekké

kell tágítani a civilizációk közötti párbeszéd
számára. A kereszténység és az iszlám közötti
konfrontáció a Közel-Keleten az egész boly-
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gót bizonytalanságba és pusztulásba kergeti.
A kölcsönös megértés, a kibékülés és az együtt-
mûködés a két civilizáció között párbeszéd
nélkül aligha lehetséges. A világ könyvtáros
egyesületeinek hatékonyabban kell munkálkod-
niuk, hogy dialógussal és információcserével
növeljék a kölcsönös megértést, barátságot és
kooperációt az iszlám és a kereszténység, a
szenvedõ afrikaiak és a fejlett országok lakói,
a Kelet és a Nyugat között. Mindezen erõfe-
szítések segítik a terrorizmus felszámolását és
a világbéke megteremtését, sõt a szegénység
megszüntetését is. A könyvtár legyen a béke
felé vezetõ út egyik hajtóereje. Legyen a világ
demokratikus állampolgárainak képzési köz-
pontja, a globális együttmûködés elõsegítõje a
sokféle civilizációs irány közepette.

Hölgyeim és uraim!
Most a koreai nép kulturális tradícióiról ejtek

néhány szót, és arról az erõfeszítésünkrõl, ho-
gyan vigyük tovább ezt a kulturális örökséget a
XXI. század keretei között. Koreában az elsõ
könyvtárat a Goguryeo (más írásmódban:
Koguryo) királyság feje, Sosurim király alapí-
totta a IV. században. A következõ századokban
seregével létesítették a könyvek és dokumentu-
mok számára szolgáló tárhelyeket királyi palo-
tákban, buddhista monostorokban, konfuciánus
akadémiákon, közhivatalokban és magánháztar-
tásokban.

Ugyanakkkor a dokumentális kultúra tovább
fejlõdött.  Az elsõ mozgatható fémnyomdát
Koreában állították fel a XII. században, ami
a nyomtatási kultúrát jelentõsen fellendítette.
A Choson királyság évkönyvei – az Annals of
the Choson Kingdom – egy hatalmas mennyi-
ségû rekordgyûjteményt alkotnak, amely kb.
ötszáz évet ölel fel a XIV. század kezdetétõl
fogva, és felkerült az UNESCO Világemléke-
zet-listájára. Elõdeink alapították a Chip-
hyonjont, az akadémiai kutatás királyi intéze-
tét, a Kyujanggak palotakönyvtárt és a Sadae
Mungot, négy nemzeti levéltárunkat, az intel-
lektuális források megõrzésére. Hongmung-
wanban, a Különleges Tanácsadók hivatalában
és Songgyungwanban,  a Nemzeti Konfuciá-
nus Akadémián a hivatalnokok és a diákok
aktívan használják mindezeket a szellemi kin-
cseket tudományos képességeik fejlesztésére.
A Kwango, a közszolgálati vizsga, nagyban
hozzájárult a tudás és az oktatás fejlõdéséhez

az õsi Koreában. Nemzetünkben sohasem volt
gyakorlat az örökölt kormánytisztség, hivatal.
Az elsõ állami tanácsnok, a yonguijong, a mai
miniszterelnöki poszt elõdje  sem csatlakoz-
hatott a kormányhoz  anélkül, hogy le ne tette
volna az állami vizsgát. Az a rendszer teljesen
elütött az európai feudalizmustól, ahol a ne-
mesi címeket apáról fiúra örökölték. Minthogy
az állami vizsga volt a politikai hivatalhoz ve-
zetõ egyetlen út, a fiatalembereknek keményen
kellett tanulniuk, hogy letegyék a vizsgákat,
amihez szükségük volt a könyvtári forrásokra.

...

Ebben az új században Korea a tudás és az
információ globális hullámának taraján áll. A
koreai társadalom dinamikus fejlõdése a büszke
intellektuális örökségre és az oktatási tradícióra
támaszkodik, valamint a nép hatalmára. Elnök-
ségem idején mindent megtettem, hogy megva-
lósítsam az információs kort. Most pedig úgy
hiszem, hogy a  világ elismeri teljesítményün-
ket. Kormányom sikeresen végrehajtotta Korea
összes könyvtárának hálózatba kötését és azok
forrásait digitalizált adatbázisokká változtatta. Új
keresési rendszereket fejlesztettek ki, és elektro-
nikus könyvtárakat létesítettek. Mindezen erõfe-
szítések megalapozták a »mindenütt jelenvaló«
könyvtárat  egy országos szolgáltatási rendszer
kialakításával, amit bárki bárhonnan, bármilyen
eszközzel elérhet. Ma a könyvtári szolgáltatások
mindenhol hozzáférhetõk, a falvakban, a távoli
hegyvidéki területeken és a szigeteken egyaránt.

Tisztelt résztvevõk, hölgyeim és uraim!
Hadd hangsúlyozzam ismét: a XXI. század a

tudás és az információ százada. És ez a kor azt
igényli a könyvtáraktól, hogy központi szerepet
játsszanak az eszmények megvalósításában. A
sikeres könyvtár sikeres világot segít életre. A
könyvtárak a tudás és az információs tartalmak
tárhelyei. A könyvtár: lokomotív, amely a törté-
nelmet húzza egyre elõre. És az önök mint könyv-
tárosok életmissziója, hogy ezeket a lokomotí-
vokat vezessék.

Remélem, hogy ez a kongresszus a világ
könyvtáraiban történelmi lendületet ad ahhoz,
hogy sebesen fejlõdhessenek és hûen beteljesít-
hessék missziójukat a XXI. században.”

Kim De Dzsong
(Fordította Bánhegyi Zsolt)
Forrás: The Korea Times
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

Válogatás az Egyetemi Könyvtár filozófiatörténeti gyûjteményébõl
(a Kulturális Örökségvédelmi Napok részeként)

A tárlókban olyan filozófiai alkotáso-
kat helyeztünk el, amelyek az ELTE
Egyetemi Könyvtár állományában talál-
hatók, s amelyekbõl természetesen a fran-
cia vonatkozású (nyelvi, tematikai, sze-
mélyi vagy territoriális elv alapján kigyûj-
tött) mûvek kerültek túlsúlyba. A rende-
zõk ugyanakkor azt a célt is maguk elé

tûzték, hogy a filozófiai írásmûvek egyben ritka, értékes, külön-
leges könyvek, azaz a könyvtörténet remekmûvei legyenek.

Helyszín: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6.
Egyetemi Könyvtár, díszterem
Megtekinthetõ: 2006. október 13-ig

Iskolai könyvtárosok III. országos konferenciája
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2006-ban is megrendezi az iskolai könyvtá-

rosok országos konferenciáját, a következõ címmel:

Az iskolai könyvtárak jövõképe a szakfelügyelet alapján

A tanácskozás elsõdleges célja a lezajlott szakfelügyeleti vizsgálat eredményei nyomán az
iskolai könyvtárak jövõképének megvitatása, illetve az oktatási és kulturális kormányzat isko-
lai könyvtárakkal kapcsolatos elképzeléseinek minél szélesebb körrel való megismertetése. A
tanácskozás egyben tisztelgés az iskolai könyvtári világnap elõtt, amelyrõl ebben az évben
október 23-án emlékezik meg a világ.

A konferencia végleges programja az OPKM honlapján lesz olvasható.

A konferencia részvételi díja: 3000 Ft

A konferencia idõpontja és helyszíne: 2006. október 17. (kedd)
1089 Budapest, Könyves Kálmán krt.  40.

A jelentkezési lap letölthetõ az OPKM honlapjáról: www.@opkm.hu
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Rendezvénynaptár 2006

Figyelem!Figyelem!Figyelem!Figyelem!Figyelem!

A Könyvtári Szakmai Kollégium 2006. II. félévére meghirdetett szakmai pályázatai
(könyvtári dokumentumok állományvédelme; egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény

restaurálása; muzeális gyûjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás igénybevétele [fertõtlenítés, bõrkötések
tisztítása, karbantartása, javítása]; könyvtári dokumentumok újrakötése, ill. újraköttetése; szakmai továbbképzések)

2006. október 5-ig beérkezõen
nyújthatóak be.
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