
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) közgyûlése harmadszor is Fodor Pé-
tert választotta meg a szervezet elnökének.
Ez azt sugallja, hogy a tagok elégedettek az
elnök eddigi mûködésével. Fodor Péter mit
tart az elõzõ elnöki ciklusa legfontosabb
eredményének?

– Azt hiszem, egyikünk sem lehet megelége-
dett, hiszen a gondok, a jelenségek, a tenden-
ciák sok-sok problémát jeleznek, amelyre ér-
zékenynek kell lennie mindenkinek. Azt
azonban elengedhetetlennek tartom, hogy a
problémákból feladatokat fogalmazzunk
meg, és a döntés-elõkészítésben képviseljük
a szakma érdekeit.

Az elmúlt idõszak hozadéka, hogy elké-
szült a szakma második stratégiai terve. Ki-
emelt eredmény a TIOP pályázatainak a
megvalósulása, ugyanakkor óriási hibának
tartom, hogy a Közép-magyarországi Régió
ebbõl a forrásból nem részesülhetett. 

A régió kizárását a TIOP-pályázat lehetõ-
ségeibõl az EU-ra hivatkozva azzal indokol-
ták, hogy a terület jóval fejlettebb Magyaror-
szág más részeinél, ezért inkább azokra kell
fordítani a forrásokat. Ez azonban nem
helytálló, hiszen a statisztikai átlag megté-
vesztõ. Hatalmas különbségek vannak pél-
dául a Pest megyei települések között, de
ugyanez elmondható Budapest különbözõ
kerületeinek vonatkozásában is.

Azok a könyvtárak, amelyek pályázhat-
tak, jól tudtak élni a lehetõségekkel, komoly
infrastrukturális fejlesztések valósultak meg,
amelyek a szolgáltatások minõségének a ja-
vulásához vezettek.

A másik nagy európai uniós pályázat, a
TÁMOP elsõ szakasza tulajdonképpen most
zárul. Ez a kiírás esélyt kínált a könyvtárak
szerepének újrafogalmazására, az olvasás-
kultúra népszerûsítésére, a könyvtár jelenlé-
tének, társadalmi beágyazottságának meg-
erõsítésére.

Ezek a programok hozzájárulnak a
könyvtár kultúraközvetítõ szerepének erõsí-
téséhez is, és jó néhány akadt köztük, ame-
lyik elõsegítette az esélyegyenlõtlenségek
mérséklését.

Mi volt az IKSZ szerepe mindebben?

– A szövetség figyelemmel kísérte a megva-
lósítást, és az éppen változó körülmények
között, támogatta a könyvtár szerepének új-
rafogalmazására tett kísérleteket. A pályáza-
tok kapcsán világossá vált, hogy szükség van
programra, rendszerszemléletre, prioritásra,
együttmûködésre, arculatra. Ezek talán a
fontosabb elvárások. 

Nem volt ez olyan egyszerû, amilyennek most
tûnik…

– A két pályázat keretében magvalósult el-
képzelések arra keresték a választ, hogy mi
lehet a könyvtár jövõje, milyenek az egyes
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könyvtártípusok lehetõségei. A szakma kü-
lönbözõ válaszokat próbált adni ezekre a
kérdésekre. Az IKSZ a változtatás szüksé-
gességét, az intézmények nyitottságának je-
lentõségét hangsúlyozta annak érdekében,
hogy valóban a használónak, az olvasónak, a
látogatónak az elvárásai kerüljenek a fókusz-
ba. Azt tapasztaltuk, hogy sok jó ötlet jelent
meg, ami a szakma kreativitását jelzi. 

Emellett komoly konfliktusforrás volt  az in-
tézmények puszta léte is.

– Igen, ezt az idõszakot az is jellemezte,
hogy a különbözõ önkormányzatok nagyon
„színes” intézményi integrációkat kezdemé-
nyeztek és hajtottak végre, amihez természe-
tesen a fenntartónak minden jogosultsága
megvolt, és ma is megvan. Mûvelõdési köz-
pontokat csatoltak könyvtárakhoz, az intéz-
ményeket közös gazdasági irányítás alá von-
ták a települések többségében, ezzel részben
elvonva gazdasági önállóságukat. 

Ebben a helyzetben kellett képviselni a
szakma érdekeit a megyei vagy városi önkor-
mányzatoknál, fenntartóknál. Tanulság,
hogy noha az 1997. évi CXL. törvény leg-
kompaktabb része a könyvtárakról szóló – és
sok minden történt az eltelt csaknem másfél
évtizedben épp a jogszabály adta lehetõsége-
ket valóra váltva –, ugyanakkor azonban nem
harmonizál az önkormányzatokról szóló tör-
vénnyel, amibõl viszont, mint a fenti példák
is mutatják, sok gond származott. Hozzá kell
tennem, hogy a két jogszabály közti ellent-
mondás nem csupán a könyvtárakat érinti.

Egyszerre kellett segíteni a szemléletvál-
tást, a dinamizálódást, a fejlesztéseket és egy
szolgáltatásdominanciájú könyvtári rendszer
megerõsödését. Van bennünk ösztönzés a
cselekvésre épp a társadalmi hasznosság ol-
daláról. Az IKSZ ezt felismerve szervezi
évente a Könyvtárak összefogása a társada-
lomért programsorozatot, az Internet Fiestát,
a Kárpát-medencei könyvtárosok találkozó-
ját. Ezek az akciók, rendezvények – arra a
felismerésre építve, hogy a könyvtárakat 
elsõsorban az adott helyen kell elfogadtatni –
lehetõséget nyújtanak a kollégáknak munká-
juk, intézményük megismertetésére, jelentõ-
ségük növelésére. 

Ezt nagyban segítette és segíti egy-egy
országos médiakampány, mint a Családi ol-
vasás éve. Örülünk annak is, hogy több éves
elõkészítés után végre elindult a Márai-prog-
ram.

Minden állandó mozgásban van körülöttünk,
a könyvtári rendszernek is folyamatosan al-
kalmazkodnia kellett ehhez, de úgy tûnik,
most nagyobb léptékû váltásnak nézünk is-
mét elébe. Mit tehet egy szakmai szervezet
ebben a szituációban?

– Az IKSZ a különbözõ fórumokon igyeke-
zett friss információkhoz hozzájutni a várha-
tó változásokról. Nyilvánvaló, hogy az új
alaptörvény meghozatala után más fontos
törvények is módosulni fognak, például az
önkormányzati törvény vagy az ún. kulturá-
lis törvény is. Ebben a megváltozott helyzet-
ben kell pozicionálnunk a könyvtárak szak-
mai és társadalmi jelenlétét. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül sem a
döntéshozók felelõsségét, sem a szakmai ér-
dekképviselet lehetõségeit. Ami ma tökéle-
tesnek tûnik, az nem biztos, hogy holnap is
megfelel, ezért erõsíteni kell a szakma meg-
újulási készségét, ami egyébként az utóbbi
két évtizedben is jellemezte a könyvtári terü-
letet. Persze arról sem feledkezhetünk meg,
hogy egy-egy intézmény helyi megítélésé-
ben megkerülhetetlen jelentõséggel bír, hogy
milyen az ott dolgozó kollégák ismertsége,
elismertsége. 

A kulturális tárcával jól felépített, ki-
egyensúlyozott volt az együttmûködés. Ma
az új struktúrában, ráadásul ebben a köztes,
„már nem” és „még nem” állapotban vala-
mennyiünknek meg kell tanulnunk kezelni a
helyzetet. Természetesen folyamatosan kon-
zultálunk és véleményezzük a tervezett jog-
szabályokat. Ugyanakkor arról is szólni kell,
hogy sok a bizonytalanság, a pénzügyi ne-
hézség.

A könyvtárak már hosszabb ideje törekednek
arra, hogy társadalmi fontosságukat tudato-
sítsák, ezt szolgálják az olyan programok,
mint a babaolvasó, de említhetnénk az inter-
nethasználati képzéseket vagy az egészség-
ügyi tanácsadásokat is. Ma mi az aktuális?
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– Októberben kerül sor a népszámlálásra. Az
idén már arra is lesz lehetõség, hogy a kérdõ-
íveket elektronikus úton, az interneten tölt-
sük ki. Ebben komoly segítséget nyújthatnak
a könyvtárak, részben az internethasználat
biztosításával, részben a kollégák személyes
közremûködésével, tájékoztatásával. Szeren-
csés véletlen és nagy lehetõség, hogy ez ép-
pen egybeesik az IKSZ évrõl évre megszer-
vezett, Könyvtárak összefogása a társadalo-
mért elnevezésû akciójával. 

Így olyanok is felkereshetik a könyvtá-
rakat, akik esetleg korábban sosem jártak 
nálunk. Nem mellékesen pedig bebizonyoso-
dik, hogy a nehéz helyzetben levõ kisebb te-
lepüléseken is éppen a könyvtárak nyújthat-
nak értékes támogatást egy ilyen feladat
megoldásához.

Mire számít a következõ években?

– Az IKSZ civil alapon létrejött és mûködõ
szakmai szervezet, ennek megfelelõen ko-
moly és jogos elvárások vannak vele szem-
ben, ugyanakkor azt is látni kell, hogy szük-
ség van a tagok aktivitásának erõsítésére a
feladatok vállalásában. Újra kell gondolni a
viszonyunkat a szakmai érdekképviselethez.
Az abban megnyilvánuló cselekvõ részvétel
nélkülözhetetlen. A szervezetnek pedig nem-
csak igényelnie kell ezt a részvételt, hanem
lehetõvé is kell tennie. Nem mehetünk el szó
nélkül a tendenciák mellett. A magyarorszá-
gi könyvtárak látogatóinak száma nem csök-
ken ugyan, de jóval kevesebb a dokumen-
tumkölcsönzés. Ezzel párhuzamosan látvá-
nyosan nõtt a távhasználat. 

Minden szakmai vita hasznos, amely a
jobbítást, a megújulást szolgálja, legyen szó
infrastrukturális fejlesztésekrõl, tartalmi
vagy szolgáltatásbõvítésrõl, természetesen
minden esetben figyelve arra, hogy kiknek
szolgáltatunk, kik veszik igénybe mindazt,
amit kínálunk. Ha felteszik azt a kérdést,
hogy képesek vagyunk-e a megújulásra,
meggyõzõdéssel mondhatom: igen. Új fel-
adatot jelent a digitalizálási program. Egy-
szerre kell megvalósítani a hagyományos
könyvtári értékek bemutatását és az informá-
ciós központtá történõ fejlesztéseket. Az
utóbbi évtized tapasztalatai jó alapnak bizo-

nyultak. Minden könyvtár, minden könyvtá-
ros maga ismeri a legjobban a lehetõségeit,
ezek alapján tudják kialakítani elõrelépésük
programját. 

A szakmában már indult újabb vita néhány
aktuális vagy hamarosan aktuálissá váló
kérdésrõl, ilyen például az Országos Széché-
nyi Könyvtár esetleges költözése. Mi errõl a
véleménye?

– Az IKSZ érdeklõdéssel követi a nemzeti
könyvtár sorsának alakulását. Érdekeltek va-
gyunk abban és támogatjuk, hogy a könyvtá-
ri rendszert segítõ, szolgáltató jellegében
erõsödõ, az értékeket megõrzõ nemzeti
könyvtár épüljön megfelelõ helyen, megfe-
lelõ szakmai programmal és mûködési mo-
dellel. Erre éppen a jelentõs európai nemzeti
könyvtárak lehetnek a jó példák.

Többször elhangzott a beszélgetés folyamán
a kifejezés: együttmûködés. Mondhatjuk,
hogy az IKSZ stratégiájának egyik sarkala-
tos pontja ez? 

– Az IKSZ eddig is együttmûködött elsõsor-
ban a könyvtárakkal, a kulturális kormány-
zattal, az önkormányzatokkal, és a jövõben
is ezt fogja tenni. Felajánlja szakmai segítsé-
gét, tapasztalatait, partnerségét, és elvárja,
hogy erre a szakmai véleményre igényt tart-
sanak a partnerek. Hasonlóképpen elenged-
hetetlennek tartjuk az együttmûködést a
szakmai szervezetek között kiemelkedõ je-
lentõségû Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
tével. Ennek fontos lépése volt júliusban a
közös elnökségi ülés, amelyen a lehetséges
együttmûködési formákat és témákat egyez-
tettük. ■
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