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Száz éves a magyar könyvtárosképzés 
a Nemzeti Könyvtárban 

Magát becsüli meg, aki nem hagyja feledésbe menni az elődök érdemeit. Magát 
becsüli meg a könyvtáros szakma, ha emlékezetében őrzi az alapító atyák példamu
tatását a mesterségbeli tudás megalapozásának intézményesítésében. 

Száz évvel ezelőtt, 1898. július 4-én, Fraknói Vilmosnak a Múzeumok és Könyv
tárak országos főfelügyelőjének kezdeményezésére Fejérpataky László egyetemi ta
nár, a Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgató-őre nyitotta meg az első könyv
tárosképző tanfolyamot a nemzeti könyvtár olvasótermében. A Magyar Könyvszemle 
korabeli száma így ad hírt erről: „A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője, 
Fraknói Vilmos püspök egy régóta hangoztatott eszme megvalósításával adta első bi
zonyítékát az új intézmény életrevaló és munkaképes voltának, midőn elhatározta, 
hogy a vidéki múzeumok és könyvtárak ügyeivel foglalkozó szakerők és a budapesti 
egyetem bölcseleti karának hallgatói gyakorlati kiképzésére - azoknak a nyári szünidő 
folyamán, ezeknek a téli hónapok alatt - könyvtárnoki tanfolyamot rendez." A tanfo
lyam három hétig tartott, és 14-en vettek részt rajta. Az előadásokat Fejérpataky Lász
ló, Kollányi Ferenc, dr. Schönherr Gyula és dr. Erdélyi Pál tartották. 

Elődeink azt is tudták, hogy a szakma elsajátításának legjobb módja az, ha a kép
zés könyvtári rendszerben történik, abban a „szellemi műhelyben", ahol a szakma 
jeles képviselői működnek, hogy ne csak szakmai fortélyokat lessenek el a hallgatók, 
hanem az emberi példamutatás is szolgálja a hivatásra terelést. Ahol a tanár nemcsak 
előre megtanulja, átnézi az anyagot, hanem a saját munkájáról, kutatásairól, problé
máiról beszélhet leendő kollégáinak. A tanár-tanítvány viszony így szoros kapoccsá 
válik, a tanítási-tanulási folyamatban a hangsúly a tanulásra kerül, és természetes 
módon vezet be a gyakorlatba. Hogy mennyire átérezték ezt a gondolatot a századvég 
nagy könyvtárostudós tanárai, az az éves könyvtári jelentésből is kiolvasható: „A jö
vőben folytatandó hasonló tanfolyamok kétségtelenül biztosítani fogják a hazai 
könyvtárügy fejlesztése körül a múzeum könyvtárának azt a vezető szerepet, melyre 
czéljánál és anyagánál fogva hivatott." 

1998. december 7-én 11 órai kezdettel az Országos Széchényi Könyvtár díszter
mében ezt a jeles évfordulót fogjuk megünnepelni. 

A rendezvény fővédnöke Poprády Géza, az OSZK főigazgatója. Az ünnepi előadá
sokat Somkuti Gabriella, dr. Voit Krisztina, dr. Ferenczy Endréné, dr. Pappné dr. An
gyal Ágnes, dr. Kastaly Beatrix és dr. Csapó Edit tartja. A környező országokból is 
hívunk vendégeket, akik köszönteni fogják a tanácskozást. Várjuk dr. Csáky Piroskát 
Újvidékről, Gabriella Zibritovát Pozsonyból, Kiss Jenőt Sepsiszentgyörgyről. 

Az ünnepi tanácskozásra várjuk volt hallgatóinkat, tanárainkat, a képzéssel fog
lalkozókat és minden kedves kollégánkat. 

(Cs. E.) 
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KÖNYVTÁRPOLITIKA 

Könyvtári ellátórendszerek ma és holnap 

A Közkönyvtári Egylet, az MKE Somogy Megyei Szervezete és a Megyei és Városi* 
Könyvtár „Könyvtári ellátórendszerek ma és holnap" címmel konferenciát rendezett 
Kaposváron október első két napján. Annyi már elöljáróban is elmondható, hogy - ha
sonlóan a nemrég lezajlott szolnoki konferenciához (Id. 3K októberi szám) - a szerve
zők igen fontos kérdéskör megvitatására hozták össze a téma legjobb hazai szakem
bereit. Önmagában, szűken vett szakmai-technikai szempontból nézve ugyan az ellá
tórendszerek kérdésköre első hallásra nem tűnik fölötte érdekesnek, megoldatlan 
problémák sokaságát felvetőnek, sőt. Ellátórendszert létrehozni, működtetni, a vele 
kapcsolatos nehézségeken túllendülni, azokat megoldani immáron régóta rutinszerű 
könyvtári-könyvtárosi feladat. Bizonyos szakirodalma is van már mára, de mindezek 
ellenére az ellátórendszerek kérdésköre középponti, kardinális jelentőségű, megér 
nem csak egy misét, de a munkát a gyakorlatban végző kollégák kétnapos kemény kon
ferencia-munkáját is. Mert a kaposvári konferencia éppen nem laza szakmai összejö
vetel volt, hanem koncepcionális kérdések megvitatása, problémák górcső alá vétele, 
elvek és gyakorlat szembesítése, nézetek lovagias, de kíméletlen szembesítése. 

Dehát miért, milyen szempontból, honnan „nézvést" olyan fontos, oly igen bonyo
lult az ellátórendszerek kérdése? Erre a konferencia szinte első pillanataiban többféle 
válasz is érkezett. Tóth Gyula (BDTF-Szombathely), valamintPapp István (FSZEK) nem
csak a műsorszerkezet okán voltak az első előadók (egyikük ̂ Könyvtári ellátórendszer 
működtetése aprófalvas megyékben, másikuk A fővárosi ellátás sajátosságai címen 
tartott előadást. Az elsőt, Tóth Gyuláét a 3K e számában olvashatják, meglepetéssel 
azok is, akik hallhatták a helyszínen, hisz ő lapunk számára tetemesen kibővítette a 
Kaposváron elhangzottakat). Tóth Gyula szerint elsősorban arról van szó, hogy két 
modell küzd egymással: az autarkiás, önállóságra, önellátásra berendezkedő őskonzer-
vatív modell, amely - sajnos - napjaink Magyarországára, napjaink magyar könyv
tárügyére is jellemző, valamint a másik, az európaibb, korszerűbb, az abszolút szuve-
neritásban nem valamiféle kikezdhetetlen legfőbb jót (summum bonum) látó modell. 
E két modell nagyarányú csatájának, végső soron a huszadik és a huszonegyedik század 
küzdelmének egyik, de igen fontos terepe épp az ellátórendszereké. Hogy miként mo
dellálta Tóth Gyula, az megolvasható cikkében, amely persze kitért a szerző Könyvtári 
Figyelő-béli nevezetes opuszára is (KF 1997/4. szám), tanulsággal szolgálva mind
azoknak, akik azt vitatták (előadásban is, írásban is, mint pl. e sorok szerzője, vagy 
pedig „csak" élőszóban, emelt hangú baráti beszélgetések során). Papp István előadá
sa szigorúan ahhoz ragaszkodott, ami közvetlenül összefügg az ellátórendszerekkel. 
Állományi kérdések, technika és technológia, személyzet és szervezet, anyagi források, 
valamint a fejlődési irányok voltak legfőbb tárgyszavai, témái előadásának. Amiről 
Tóth Gyula füozofikus távlatokban szólt, hogy azután az elméleti meglátásokat az 
aprófalvak bajain konkretizálja, azt Papp István a fordított úton végezte el. A konkrét, 
szinte napi gondok mikroanalízisén át jutott el a szélesebb körű általánosításokig, a, .sza
tyortól" (nem vicc, a szállítás problematikáját elemezve Papp István azokról a konkrét 
szatyrokról szólt, amelyeket mindannyian ismerünk) a világfejlődési trendekig. 
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Nos, innen, az első előadók szintjéről tekintve immáron nyilvánvaló volt, miért is 
kellett megrendezni ezt a konferenciát. Mi is a tétje az elméleti és gyakorlati dönté
seknek, miről is van szó tulajdonképpen. A harmadik előadó, Kiss Gábor (a zalaeger
szegi megyei könyvtár igazgatója) immáron az ellátórendszerek interim problémái
val foglalkozhatott, a mélységi háttér és a távlati trendek ismeretét feltételezhette 
Tóth Gyulán és Papp Istvánon túljutott hallgatóinál. (Előadását, Az ellátórendszer 
strukturális problémái, a 3K jelen száma teljes terjedelmében közli.) Talán nem túlzás 
azt mondani, hogy Kiss Gábor előadásának legfontosabb megállapítása (és egyben 
kifejtésének módszertani modellje is), az volt, hogy - szerinte - mostanság egy alul
ról jövő folyamat tanúi lehetünk. E folyamat megfigyelése, elemzése, értékelése, a 
benne megnyilvánuló erők, energiák, a benne tükröződő ellentmondások és kontro-
verziák, a folyamat irányának meg- és felbecsülése most a feladat, és e feladat telje
sítéséhez járult hozzá éppen az ő előadása. Hogy e megállapítások milyen sokirányú 
útmutatást jelentenek, azt talán illusztrálhatja, hogy Kiss Gábor előadásában szó 
esett a településszerkezet kérdéseiről éppúgy, mint jogi garanciákról és törvényke
zésről, az NKA ténykedésének áldásos hatásáról csakúgy, mint kormányzati és ön
kormányzati intézkedésekről, fenntartói felelősségről és forrástelepítésről, számító
gépesítésről és anyagi gondokról. 

Az elhangzott három előadás több hozzászólást generált. A felszólalók félszavak
ból is értették egymást, tömörségre törekedtek, egy-két kiragadott fél-idézet talán 
képet adhat a gondolatgazdag vita atmoszférájáról: „Nincs a könyvtárakban könyv
táros" (Vajda Erik - MKE); „Nem feltétlenül egységes jogi keret szükséges" (Ke
nyéri Katalin - NKÖM); „Gazdasági? - Társulás? - Gazdasági társulás? (Nagy 
László - Nyíregyháza). 

Az első konferencia-nap délutánja is érdekes, informatív volt. Jóleső és ünneplés
re méltó volt a British Council angol nyelvű könyvekből, folyóiratcikkekből és elekt
ronikus levelekből álló általános és oktatási információs gyűjteményét megtekinteni, 
azt ajándékként elfogadni is érdekes volt a vicenzai könyvtárigazgató, Giorgio Lotto 
úr előadása is (Központi ellátás Olaszországban. Vicenza megye gyakorlata); sokat 
vártunk-várhattunki?/czfl/:/¥íer (Pest Megyei Könyvtár) referátumától is (A gazda
ságos állományszervezés tervezete az új Pest Megyei Könyvtárban), ám Biczák Péter 
egyelőre inkább csak hangos gondolkodásra hívta a jelenlevőket, későbbre, más alka
lomra ígérve a végső koncepciót (amelyet a 3K „lábon" megvett tőle, kérve, hogy ná
lunk publikálja). 

A második nap Kenyéri Katalin szólt a könyvtárügy jogi szabályozásának aktuális 
kérdéseiről. Előadása után többen kérdezték a könyvtárhasználók kedvezményeiről, 
a Könyvtári Intézetről, az Országos Könyvtári Kuratóriumról, a teljes foglalkozta
tottak továbbképzésének lehetőségeiről, stb. 

A konferencia alkalom volt arra is, hogy tisztújító választást rendezzen az MKE 
Somogy megyei Szervezete, valamint új elnököt válasszon a Közkönyvtári Egylet. Ez 
utóbbiban Biczák Péter helyét e választás után Bartos Eva foglalta el, ezentúl benne, 
a FSZEK osztályvezetőjében tisztelhetjük az Egylet elnökét. 

Jó konferencia volt a kaposvári, fontos lépés a modellek küzdelmében, de egyúttal 
nagy kihívás is. Az ellátórendszerekről ezentúl már csak ezen a szellemi nívón illik 
szólni. Márpedig a probléma további lépéseket követel a megoldásához. Nem lesz 
könnyű dolgunk. 

Győri Erzsébet 
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Könyvtári ellátórendszer működtetése 
aprófalvas megyékben* 

Mottó: „...az egész nem egyéb, mint célszerűségi kérdés, annak kérdése, melyik felel 
meg jobban a nyilvános könyvtár céljának: a centralizált, központi szervezet, vagy a 
decentralizált, apró könyvtárak halmaza... " (Dienes László, 1911) 

A téma aktuális 
Az 1980-90-es évek évfordulóján, az évtized elején - politikailag talán magya

rázhatóan: az új régi tagadásában gyökerezik! - a jól-rosszul, de működő könyvtári 
rendszereket szétverték. A felülről erőltetetten és az ellenőrizhetőség érdekében lét
rehozott hálózatok ideje lejárt, megjavításuk lehetőségei kimerültek. A bajt nem á 
régi lebontása okozta, hanem az, hogy sokan fellélegeztek: egy tehertől megszabadul
tunk! A könyvtárfenntartók - talán valós indokokra is hivatkozva - a saját birtoklás 
álságosnak bizonyult köpenyébe burkolózva saját fejük után mentek, kényük-ked
vük szerint mérsékelték, szüneteltették vagy a szolgáltatásokat, vagy (ami majdnem 
ugyanaz!) a gyűjtemény gyarapítását/frissítését, sőt nagyon sok könyvtár meg is 
szűnt. (Vajon ki kérte számon az önkormányzati törvény előírásait vagy a normatív 
és „célzott" juttatások felhasználását, ki fogja érvényesíteni az új kulturális szaktör
vényt?!) A könyvtár-megszüntetés sem önmagában baj, hanem azért, mert a tényleg 
fölöslegesek mellett ott is eltűntek könyvtárak, ahol nem volt/maradt más, ahol emi
att az amúgy is pislákoló igényeket is sikerült kioltani. Akárhogy csűrjük-csavarjuk: 
a könyvtárpolitikának csak elméletileg volt alternatívája, de nem tudott hatásos érv
rendszerrel hatni a döntéshozókra. Helyenként talán örültek is neki, hogy az ellátó
rendszerektől így megszabadulnak a megyei vagy a városi könyvtárban, nem gondol
ván arra, hogy saját maguk alatt is fűrészelik az amúgy ugyancsak ingataggá vált ágat. 
(A rendszerek, sok helyütt a könyvtári szolgáltatások megszűnését jól mutatta be Ba
ranya megye példáján Surján Miklós az MKE sárospataki vándorgyűlésén. (Ld. 3K, 
1992. december, 30-38. p.) 

A felocsúdás érthetően a kisközséges megyékből jött: a VEAB könyvtártudo
mányi munkabizottságának kezdeményezésére 1994-97 között 9 dunántúli megye 
kezdte vizsgálni a kialakult helyzetet, igyekezett megoldást keresni. Az eredményt a 
3K 1997. évi különszámában adták közre. (Az elemző, résztémákat tárgyaló tanul
mányok átfogó tanulságait - ami sajnos a különszámból kimaradt! - most pótolta 
Kaposváron Kiss Gábor Az ellátórendszer strukturális problémái c. előadásában.) 
Ha merészebb kezdeményezésekig nem is jutottak el a közreműködők, a figyelemfel
keltés sikerült. Ezt jól mutatja az NKA Könyvtári Szakkollégiumának többszöri és 

* Az MKE salgótarjáni vándorgyűlésén 1998. július 31-én és a kaposvári konferencián 
1998. október l-jén elhangzott előadások egybeszerkesztett és cikkesített változata. 
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növekvő támogatása. (1998 tavaszán pl. 57 pályázó közül 42-nek juttatott 27 millió 
Ft-ot: részben a már működők gyarapítási s - helyesen - technikai és infrastrukturá
lis gondjainak megoldását segítő célra, másoknál pedig alapításhoz, indításhoz.) Az 
utóbbi egy évben pedig konferenciák sorozatban tűzték napirendre - többnyire MKE 
rendezésben - ezt a témát (is). (Az egyikhez Id. a Könyvtári Levelező/lap 1998. 8. 
számában Nagy László írását.) 

Közbevetőleg itt is fontos hangsúlyozni: a gond (a dokumentumellátás megszer
vezése) nem csak nyilvános (köz)könyvtári, és nem is csak a kisközseges megyékben 
jelentkezik. A téma örökzöld és nem könyvtártípus-függő. Egyfelől a települések, in
tézmények elaprózottsága, az önellátásra, inkább a birtoklásra, mintsem a szolgálta
tások minőségére figyelő szemlélet, másfelől a már a századelőn, angolszász példára 
legjava könyvtáraink (Ferenczi Zoltán, Szabó Ervin, Dienes László és mások) által 
felismert elv: „az erők centralizálása és a szolgáltatások decentralizálása" küzd egy
mással, valamennyi könyvtártípusra érvényesen és immár sok évtizede, sajnos válta
kozó sikerrel. 

A történeti áttekintés (ld. Könyvtári Figyelő, 1997.4. sz. 682-704. p.) azt mutatta, 
hogy az állampolgár számára elfogadható ellátást, választékot a legkevésbé költsége
sen az állomány mozgatásával operáló és így a jobb kihasználást is lehetővé tevő 
rendszerek képesek nyújtani. Vagy megfordítva: a különálló és ezért az állományt 
helyhez kötő könyvtárak mégoly költségesen sem működőképesek. Kiderült az is, 
hogy a magyar könyvtárügy számos megoldást ismert, kipróbált. Az elmúlt évtize
dekben az ún. ellátórendszerek - a lakóhelyi könyvtárakon kívül - viszonylag jól mű
ködtek a munkahelyi (volt szakszervezeti) könyvtárügyben, s voltak biztató kísérle
tek (sajnos többnyire csak a közművelődési könyvtárak kezdeményezésében és lebo
nyolításában) az iskolai könyvtárak ez irányú gondjainak enyhítésére. Ugyanakkor 
a történeti tapasztalatok felhívták a figyelmet számos hibára és mulasztásra is. (Bő
vebben ld. ott!) 

Ma viszont úgy fest a helyzet, hogy miközben a világban a könyvtári nagyrendsze
rek létrehozása a tendencia, végső soron a „világkorpusz" megteremtése a cél (mi
után a technika ezt mindinkább lehetővé teszi!), nálunk erőteljes amortizáció indult 
meg a régi hálózatok - egyébként logikus - megszüntetésével. (Lassan meglesz a tör
ténelmi távlat az 1989/90-es fordulat és az utána következő évek történéseinek elem
zéséhez és értékeléséhez). 

Csakhogy amíg a nyilvános könyvtárügyben a mozdulás jelei mutatkoznak, s ezek 
serkentése és megalapozottabbá tétele a cél, addig más területeken kevesebb mozgás
ról van tudomásunk. A szakkönyvtárügy helyi szolgálati helyeiről - nem ok nélkül! -
lemondott a könyvtárpolitika, pontosabban nincs róluk tudomásunk, mert a fenntar
tó döntésére bízta a megoldást, és nem tudni, mennyire követik a külföldi példát: ott 
ti. a szolgáltatások megrendelésével, információs brókerek alkalmazásával helyette
sítik a kis és életképtelen könyvtárakat. (Valójában ez a gyakorlat is a centralizáció 
és decentralizáció egysége, ezért megoldásai megfontolandóak lennének másutt is!) 
A felsőoktatásban ugyancsak az erős központi könyvtár (racionálisan szervezett fió
kok rendszerbe kapcsolásával) a világtendencia, míg nálunk a hagyományos decent
ralizált egyetemi modell és a modern új felsőoktatási központosított könyvtári meg
oldások váltakozó sikerű perlekedése figyelhető meg. A leginkább elaprózott iskolai 
könyvtárügyben - a csekély számú ellátórendszer is lassanként megszűnik - semmi 
biztató jele a racionális külföldi példák követésének: sőt az egyébként kívánatos tá-
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mogatási normatíva elvei és gyakorlata - ha egyáltalán eljutnak az összegek a könyv
tárba, és nem csapolják le előbb az iskolafenntartóknál, majd a könyvtárfenntartó 
iskolavezetésnél - éppenséggel az önellátás gyilkos megoldására inspirálnak. 

Szóval rendszerszervezési gondok és vajúdás mindenütt, s külön aktualitást köl
csönöz az egésznek az országos dokumentumellátási rendszer (ODR) újjá/megszer
vezésének feladata is. 

A megoldás az állomány mozgatás 
Lassan évszázados lesz a felismerés, és roppant egyszerű is: ha már elkerülhetetlen 

kis szolgáltatóhelyek működése, akkor viszonylag olcsón, gyorsan elfogadható vá
lasztékot, színvonalat nyújtani könyvtárhasználó számára csak az állomány/infor
máció mozgatására épülő központi szolgáltatások útján lehet. Az önellátás ideje régen 
lejárt: szűk használói kör esetén, alacsony kihasználtság mellett az állomány leülepszik, 
gyorsan kihasznáhatatlanná válik - a szolgáltatás pedig még drága működés mellett 
is szegényes, elégtelen. Ha nem a használót akarjuk utaztatni, akkor a dokumentumo
kat (és az információt) kell mozgatni. A rendszer működésének megtervezésében se
gítségünkre van az a könyvtári tapasztalat, könyvtári paradoxon, hogy minden könyv
tárban egyszerre van inkurrens és (átmenetileg?) fölös állomány, másrészt a világ leg
nagyobb könyvtára sem képes minden igényt saját erejére támaszkodva kielégíteni. 
(A dolog újabb paradoxona: ezt a nagyobb könyvtár jobban érzi, mint a kicsi!?) 

Ez utóbbi gond megoldására találták ki a könyvtárközi kölcsönzést - mint a hi
ányzó, a gyűjtőkörbe elvszerűen nem tartozó, rendkívüli és ritka igények teljesítésé
re szolgáló megoldást. Csakhogy a könyvtárközi kölcsönzés nálunk még e célból sem 
(és messze nem) kielégítően működik. Mindenki példák sorát tudja a körülményes és 
lassú lebonyolításra, nagyságrendjét illetően pedig meglepő adatokról tudósít a sta
tisztika. (Bővebben ld. TEKE '96 és SZAKMA '96. Könyvtári statisztikák. Szerk. 
Vidra Szabó Ferenc. Bp. OSZK-KMK, 1997. 72. p.; továbbá Sonnevend Péter: 
Könyvtáraink 1996-ban: tallózás a friss statisztikában [1. rész] = Pécsi Könyv- és In-
fotár, 3. évf. 3. sz. 1998. május 15.9-12. p.) 1996-ban az önkormányzati könyvtárak 
36 761 404 kölcsönzött kötetére 46 932 könyvtárköziben kapott állományegység ju
tott (0,128%) és a 42 409 753 leltári állományegységből 17 884 egységet küldtek 
könyvtárköziben (0,042%). (A kétféle könyvtárközi adat különbözetét a más könyv
tártípus könyvtáraiból érkezettek adhatják!) Még furcsább (bár magyarázható) az, 
hogy amíg a könyvtári szempontból kiváltságos helyzetű fővárosban minden 79-ik 
állampolgárra és minden 7-ik olvasóra jutott egy könyvtárközi aktus egy év alatt, ad
dig a városokban minden 326-ik, a községekben pedig minden 421-ik lakosra és 
mindkettőben egyaránt az 52-ik olvasóra. (Az egyes megyék között óriási különbsé
geket mutatnak számításaink - felsorolásuktól azonban eltekintünk; jobb, ha hely
ben végzik el az elemzést minden illetékes könyvtárban, s azt a jövőben a kötelező 
házi feladatok közé sorolják!) 

A könyvtárközi kölcsönzés jócskán javításra szorul (ezt ígéri az 1997. évi 140. tör
vény az országos dokumentumellátó rendszer - ODR előírásával), s egyidejűleg szük
ségesnek tűnik a könyvtárközi kölcsönzésnek az eddigi gyakorlattól eltérő (átértel
mezése. A könyvtárközi nem a valamilyen (akár természetes) okokból hiányzó vagy 
pillanatnyilag el nem érhető, másutt lévő dokumentumokra irányul, hanem a gyűjtő
körbe nem tartozó, egyedi és ritka igények kielégítésére szolgál. A könyvtárközi vi-
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szonosságon alapul: do ut des, adok,hogy/mert te is adj/adsz nekem! Ez igaz akkor is, 
ha a jövőben a költségekről vagy azok egy részéről központilag történik gondoskodás 
(köteles- és/vagy csökkentett árú példány, postaköltség!), ill. ha a költségek áthárít
hatok az igénylő könyvtárra, ill. a használóra. A másik oldalról erősen kérdéses szá
munkra, hogy az új törvény rendszerfelfogása képes lesz/lenne-e eljuttatni szolgálta
tásait közvetlenül a kiskönyvtárakig, szolgáltató helyekig; teljesíthető-e a törvény
ben is rögzített állampolgári jog: „.. .lakjék bárhol a polgár..."?! A tapasztalatok és az 
adatok alapján erre a kérdésre csak nemleges válasz adható! Megítélésünk szerint az 
ODR-ben (és így a könyvtárközi kölcsönzésben is!) a közkönyvtárak közül csak a tör
vény 54. és 55. paragrafusában megfogalmazott nyilvános könyvtári alapkövetelmé
nyeknek mindenben megfelelő, a nyilvános könyvtári alapfeladatokat teljességgel 
nyújtani képes könyvtárak vehetnek részt fogadó (és egyúttal közvetítő/tranzit) 
könyvtárként. 

A kérdés az, mekkora populáció és mekkora használói kör számára lehet és érde
mes a fenti igényeket teljesíteni tudó, alapvetően önellátó könyvtárat működtetni? 
Ennek eldöntése persze így külön és itt lehetetlen. Mindenesetre a történelmi tapasz
talatok és a külföldi példák azt mutatják, hogy a kiskönyvtárakat fenntartani képes 
népesség száma már a 30-40 000 felé tart pl. Angliában és Hollandiában. (Nem mel
lesleg mondom: erre Sallai István már harminc évvel ezelőtt felhívta a figyelmet, s 
megfogalmazta azt is, hogy a községek könyvtári ellátása a városokból oldható meg!) 
A világ említett részén ma már kiskönyvtárnak számítanak a 100 000 állomány
egység alattiak is, a 30-40 000 lelkesnél nagyobb városok száma 38, ül. 25 volt. Más
felől figyelmeztető, hogy a több évtizedes tendencia megfordult: Budapest és a váro
sok népességszáma többségében fogy, s újra növekszik a falun élők aránya. 1996 vé
gén a 19 megyei könyvtár mellett 43 település rendelkezett 100 000 fölötti vagy azt 
erősen megközelítő helyben lévő gyűjteménnyel. 

Ily módon úgy látszik, a komoly és alapos vizsgálódásokon és számításokon ala
puló modellek kidolgozása nem kerülhető ki - mégpedig mind az önálló/önellátó és a 
könyvtárközi kölcsönzésben is részt venni képes könyvtárak működéséhez, mind pe
dig az általuk működtetett valamiféle ellátórendszerek kialakításához. A különböző 
funkciójú könyvtárak esetében külön-külön elvégzendők a számítások, mégpedig 
mind a könyvtárosok, mind a könyvtári ellátásért felelős önkormányzatok vagy más 
könyvtárfenntartók, sőt jogalkotók számára. A remélhetőleg rövidesen kialakításra 
kerülő Könyvtári Intézetnek egyik első feladatként aligha lehetne szebb témát java
solni. (A munkában bizonyára szívesen közreműködik az IKSZ és az MKE s az ér
deklődő szakemberek is.) Jó lenne, ha a szaktörvényt követő jogszabályok már erre 
figyelemmel ígérnének irányelveket/útmutatókat! 

Az állománymozgatáshoz ellátórendszerek (is) kellenek 
Az ellátórendszer számunkra és értelmezésünkben gyűjtőfogalom. A múltban 

többféle megoldás alakult ki: az 1910-es években a Ferenczi Zoltán-Gulyás Pál-Mi-
halik József-féle elképzelések megyényi vagy nagyobb megyékben 2-3 rendszerről 
szóltak; hasonló nagyságrendben gondolkodhatott az 1940-es évek végén, 50-es évek 
elején Sebestyén Géza és Sallai István az Országos (majd Nép)Könyvtári Központ
ban, amikor nemcsak a megyeszékhelyen hoztak létre körzeti könyvtárakat, s végső 
számukat 60-70-re tervezték. A tanácsi kezelésbe adás előtti letét nem volt rendszer, 
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s azt is hamar felismerték, hogy a gazdaszerep (tanácsosítás) és az önellátás nem 
szükségszerűen azonos. Rendszerben gondolkodtak viszont a letét 1963 utáni válto
zatai, az ugyanekkor szervezett (kisl)körzetek és a bibliobusz is, s végül az 1970-es 
évek derekán a veszprémiek javasolta ellátórendszer. Közös jellemzőjük az igény 
szerinti állománymozgatás. Ez pedig következik abból, hogy az igények és a doku
mentumok összekapcsolható rétegződést mutatnak: vannak, amelyekre rendszeres 
használói igény mutatkozik, és ezeknek állandóan helyben kell lenniük (törzsanyag), 
s vannak kisebb, rövidebb idő alatt teljesíthető igények, kisebb igénybevételnek ki
tett dokumentumok, ill. amelyeknél a használat nem életbevágóan időhöz kötött 
(csereanyag). A kettő aránya, annak megtervezése, kivitelezése, hogy mely doku
mentum és igény melyik kategóriába sorolható, igazán szép feladat, már-már művé
szet. Annyi biztos, hogy komoly felkészültséget, elemző munkát igényel; ugyanakkor 
semmiképpen nem lehet csak a rendszerszervező privilégiuma a döntés, a helyi igé
nyeket is (jobban) ismerő könyvtáros szerepe szintén nélkülözhetetlen. (Joggal je
gyezte meg Kaposváron Vajda Erik, hogy mintha csak az állománykérdésre szűkíte
nénk le figyelmünket, holott könyvtárosi, felkészültségi, infrastrukturális, stb. von
zata is van a rendszerszervezésnek. Igaz, de ez most messzire vezetne, ezért külön 
téma részletes tárgyalásuk!) 

Az utóbbi időben az ellátórendszer jelentésköre bővül. Ide sorolják a városi ellátó 
rendszereket, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár törekvéseit a fiókhierarchia megte
remtésére és ezt segítő KESZ-t (erről beszélt Kaposváron Papp István), és igen örven
detes módon hasonló rendszerek szervezése figyelhető meg a korábban ebből kima
radt, ún. „nagytelepüléses" megyékben. Recept nincs, többféle megoldás van és lehet! 
Bizonyos alapelvekből, mindenekelőtt az állománymozgatásból viszont nem lehet en
gedni, hiszen ez teszi lehetővé egységnyi állomány többszörös és ezért gazdaságosabb 
kihasználtságát, mérsékli jelentékenyen a kihasználatlan állomány leülepedését 
és/vagy a gyér igénybevétel utáni kiiktatását az állományból. Éppen ezért - bár
mennyire dicséretes anyagi és szakszerűségi szempontból - nem sorolható ide a csak 
beszerzést centrealizáló, és/vagy vásárlási kedvezmények elérésére szerveződött tár
sulás, mert így az állomány saját helyi tulajdonba kerül, s ezért oda is rögzül. 

Az utóbbi évtizedben a hazai könyvtárak igen szűkös választékhoz jutnak, ezért 
minden eszköz és módszer fontos, amellyel ezen változtatni lehet. Sajnos, a hazai 
könyvtári statisztika (könyvtárpolitika, óh!) nemcsak az ellátórendszerek állomány
mozgatását nem mutatja (pedig volt, amikor ez is fontos volt!), de a friss gyarapodást 
sem. Mivel az 1996. évi statisztika az állományba vettek számának közlésével volta
képp pozitív torzítást követ el, különösen figyelmeztető az, amit mutat. Országosan a 
leltári állomány 2,5%-a volt új leltározású: Budapesten 3,7, a városokban 2,6, a köz
ségekben 2,2%. A nem túlzottan magas olvasói arány mellett (ezt is egyszer végre na
pirendre kellene tűzni, miért stagnál vagy inkább romlik 2-3 évtizede, és mennyi ebből 
a könyvtárakon múló rész?!) egy olvasóra 0,8 új állományegység jutott. Még többet 
elárul, hogy a hazai (nagyobb könyvtárakban némi külföldivel kiegészítve!) dokumen
tumtermést országosan 302 mű „reprezentálta" (?!) szolgáltatóhelyenként. (Buda
pesten 1757, a városokban 740, a községek átlagában 140!) Lehet sopánkodni a pénz
hiányon, talán reménykedni is, hogy a ^örvény nyomán több lesz belőle - de azzal 
együtt és annál inkább takarékos és racionális megoldások kellenek. Különösen azért 
is, mert a tevékenység alfáját jelentő gyarapításra a fenntartói támogatásnak mind
össze 9,7%-a jutott az önkormányzati könyvtárakban. Ezek után nem nehéz belátni, 
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hogy nemcsak a helyi forintokat előcsalogató, több pénzre törekvő érdekeltségnöve
kedésre lenne szükség, hanem mellette legalább annyira takarékos és hatékony elköl
tésükre is jó lenne inspirálni. (Magyarul: elsősorban az ellátórendszereket preferálni!) 

Tanuljunk a múltból - de gondolkodjunk jelenben és jövőben 
A múltat nem másolni kell, hanem okulni belőle. Ilyen például az, hogy egyes meg

oldások jóformán még nem is érvényesültek, máris újabbakat vezettünk be, Gyakran 
szenvedtek torzulást, minőségromlást (néha külső hatásra, de gyakran szakmai mu
lasztásból is!), sokszor a kultúrpolitika diktált, s nemegyszer az ideológia erősebb 
volt, mint a valóságos igény, sőt szükséglet. Eredménye a sok elfekvő, soha nem hasz
nált dokumentum. 

A kiskönyvtár - mint jó szatócsbolt! - azt tartsa és nyújtsa, amire valóságos igény 
van (de azt igen!), s legyen kész fogadni más könyvtárak segítségét/szolgáltatásait. így 
érvényesíthető napjaink (helyenként túlzottan is divatos, s mint ilyen túlzó!) szlogen
je: a rendelkezésre bocsátás és a hozzáférhetővé tétel megfelelő aránya. (Másként fo
galmazva: legyen helyben rendelkezésre bocsátható a rendszeres és nagy kihasznált
ságot eredményező dokumentum, a többit és az információt a rendszer biztosítsa!) 

Bizonyára felsorolhatok érvek a helyi és a vidéki (letéti) állomány elkülönítése mellett. 
(Ferenczi Zoltán vlószínűleg nem így gondolkodott, amikor a vidéki ellátás kapcsán 
azt írta: „Valami olyan ez, mint a városi középponti könyvtár mellett ugyanannak a 
fiókkönyvtárai.") Ha jól meggondoljuk, a helyi és letéti állomány megkülönböztetés 
velejéig antidemokratikus és lekezelő, mert „mást" kínált a városnak (helyi) és mást 
a falusinak (letét)! Emellett merevségével túlbonyolította az állománykezelést, leszűkí
tette és egyúttal fölösleges párhuzamosságot eredményezett a választékot illetően is. 
Akkoriban még „bátran " működtethettük, mert a gazdaságossági szempontok sokad-
rangúak voltak, ha egyáltalán felmerültek. Napjainkban viszont a gazdaságosság elsődle
gessé lépett elő (bárha ehhez lennének illesztve a nyilvántartások és a statisztikák is!), 
s ezért ebből a szempontból (is) célszerű felülvizsgálni a működő megoldásokat. Az 
újakat pedig csak a korszerű marketing és menedzsment elvek és eszközök segítségé
vel szabad előkészíteni. Ebből a nézőpontból lenne kívánatos a 9 megye korábban idé
zett vizsgálódását továbbfolytatni, s feltenni azokat a kérdéseket, amelyekre koráb
ban nem került sor, és feltárni a nem ismert jelenségeket és összefüggéseket. (Igazán 
csak példaként néhányat: kurrens és inkurrens állomány aránya és tartalma, hiányzó 
művek, mozgó és helyben lévő állomány; kölcsönkönyvtár és/vagy helyben használat; 
milyen mértékben információs központ; miként alakulnak a költségtényezők az eltérő 
megoldásoknál; a fenntartók és/vagy a helyi könyvtárosok magatartásának mozgatóru
gói; mit jelent és miként működik a több funkciójú könyvtár? stb., stb.) 

Nyilván nem hagyható figyelmen kívül, hogy a századelőhöz, de akár az 1960-70-
es évekhez képest is megváltoztak a közlekedési viszonyok, a lakosság mobilitása (jól
lehet egyaránt alapelv, hogy a dokumentumot/információt és nem az állampolgárt 
kell utaztatni!), s merőben mások a kommunikációs viszonyok. Meglehet, a posta és 
a telefon „gyalogtempója" is gyorsítást jelenthet sok helyen, ám ma már a telekom
munikációs lehetőségek felhasználása és a nyilvántartásokban, visszakeresésben a 
számítógép felhasználása van napirenden. Éppen ezért aggasztó, hogy a könyvtárak 
kimaradni látszanak a telekunyhó/ház, vagy a SULINET programokból. Különösen 
kis településeken aligha lehet külön intézményeket vagy kétféle könyvtárat fenntar-
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tani közösségi célokra (viszont az egyetlenben egyaránt meg kell teremteni a lakos
sági és iskolai funkció maradéktalan teljesítését - ez is egyfajta erőkoncentráció!) 
Okkal és joggal figyelmeztetett Papp István az 1997. szeptemberi francia-magyar
német közművelődési konferencián: mintha a mai kor technikájához a régi szellem
ben gondolkodó könyvtárat rendelnénk, 19. századi eszményeket a 21. század tech
nikájához! Ugyanakkor azt is hozzátesszük: az elmúlt időszak komplex intézményeit 
meg kell szabadítani az előző évtizedek túlszervezéseitől és túlpolitizáltságától, más
felől talán így lehetne felkészült szakemberre bízni a működtetés és a nagyobb rend
szeren belüli közvetítés feladatait is. 

Ellátórendszerek nélkül az ODR sem működhet 
Azon a véleményen vagyunk, hogy az ellátórendszerek létrehozása és működtetése 

nem múlhat szubjektív döntésen, nem lehet kényelmi vagy „birtoklási" vágy kérdé
se - az állampolgár érdeke a döntő. Mindenesetre szerencsés, hogy mind az önkor
mányzati, mind a kulturális szaktörvény nem könyvtárfenntartást (tulajdonlást), ha
nem könyvtári szolgáltatásokért való felelősséget ír elő, s lehetővé teszi a társulások 
létrejöttét. Nem írják elő ellátórendszerek kötelező létrehozását sem (talán jobban 
késztethetnének!), de nem is tiltják - s amit tételes jogszabály nem tilt, azt lehet csi
nálni. Nem állítjuk, hogy minden jogi és vagyoni kérdés tisztázott, ezeket célszerű mi
előbb pótolni. 

Felmerülhet a kérdés, miért kell ellátórendszer (is), és miért nem elegendő az ODR 
és vele a könyvtárközi kölcsönzés? 
- Mert a könyvtárközi kölcsönzés konkrét, egyedi kérés gyors kielégítésére szolgál; 

az ellátórendszer viszont átvállalja az általános, gyakori vagy viszonylag rend
szeres, de az adottságok miatt szinte előre bekódoltán hiányos ellátás feljavítását, 
a közelből teljesíthető igénykielégítést. 

- Mert az ODR bázisát jelentő meghatározott számú könyvtár és ezeknek a köteles
példányokon alapuló szolgáltatásai nem képesek az összes többi szolgáltatóhellyel 
kapcsolatba kerülni és az ott helyben ki nem elégíthető igényeket teljesíteni; az 
ellátórendszer viszont valódi állománymozgatással minimum kétszeres, de jó mű
ködés esetén többszörös választékot képes nyújtani, csökkenti a pazarlást, fokoz
za a szakszerűséget (és vajon az élet mely területén lehetne figyelmen kívül hagyni 
ennyi előnyt?!). 

- Mert erre az alapra nemcsak a dokumentumellátás, hanem más szolgáltatásokra 
is kiterjedő együttműködés építhető. 

- Mert az állampolgár jogai tértől és időtől függetlenek, s noha a (fő- és nagy-) városi 
könyvtári előnyök soha ki nem küszöbölhetők, csak csökkenthetők, de az ezt előrevivő 
minden megoldás kötelező egy jogállásban. 

* * * 

Úgy tartjuk, hogy a megyei könyvtárak törvényben rögzített térségi feladatai el
sősorban ilyen keretben képesek működni. A rendszereket megelőző helyzetfeltárás, 
majd az erre épülő tervezés, a rendszerek előkészítése és elfogadtatása, a működés 
eredményeinek rendszeres mérése és minőségbiztosítása az „igazi" módszertani 
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munka, a működtetés pedig az igazán nagykönyvtári hálózati/rendszerszervezési fel
adat. Sőt - az ellátórendszereket a jelzett módon és tágan értelmezve, s így nemcsak 
az állományellátást, hanem minden központi szolgáltatást és közvetítő funkciót is 
ideértve - csakis ez teszi az idetartozó könyvtárakat „megyeivé". Ez a szervezet ké
pes megtalálni az adott térségnek megfelelő legjobb modellt vagy az adottságokhoz 
szabni a különböző megoldási lehetőségeket, s ezeket szervezni. 

Nincs új a Nap alatt. Ha jól meggondoljuk, az ún. szentgotthárdi vagy korszerűsí
tett letét és változatai voltaképpen településbokrokkal operáltak, így felfoghatók 
több ún. kiskörzet integrációjaként. A kiskörzetek közös tanácsokat foglaltak ma
gukban, azaz a lényegét illetően a mai körjegyzőség ebből a szempontból a közös ta
nács utóda (azoknak meg a régi körjegyzőség szolgált előképül). A bibliobuszról so
káig úgy tudtuk/hittük, hogy az ellátatlan települések/településkörzetek ellátására 
szolgál. Jó ugyan az ellátórendszerekhez is, de most már jócskán vannak ismét ellá
tatlan területek, mert számos helyen megszűnt a könyvtár. 

Úgy véljük, hogy ha a szaktörvény nyilvános könyvtári követelményeit komolyan 
vesszük (márpedig csak így érdemes!), akkor a jelenlegi könyvtárak döntő többsége 
(nagyjából a városi szint alatt) nem képes önmagában ezeknek megfelelni. Ellátó
rendszerekhez csatlakozva ezek lehetnek a „közvetett vagy származtatott" nyilvános 
könyvtárak az ezzel együtt járó előnyökkel - anélkül, hogy megalkuvással jussanak 
hozzá ehhez a ranghoz. 

Összességében olyan rendszert lenne jó kialakítani és működtetni, melyben köz
pontilag állítják elő, ami így jobb és olcsóbb, és amelyben minél közelebb viszik mind
ezt szolgáltatások formájában az állampolgárhoz, aki ehhez nem jótéteményként, ha
nem központilag és helyileg egyaránt finanszírozott „kiszerelésben" juthatna hozzá. 

Tóth Gyula 

Az ellátórendszer strukturális problémái 

Az utóbbi két-három esztendőben a könyvtáros szakma érdeklődése ismét az ellá
tórendszerek felé fordult; legalább tucatnyi értekezlet, tanácskozás választotta fő-, 
vagy egyik legfontosabb témájául ezt az egyre inkább terjedő, de rendkívül heterogén 
szolgáltatási formát. Ezek a tanácskozások eddig leginkább a módszerek ismertetésé
ben merültek ki, nemegyszer indulatos reakciókat váltva ki a résztvevőkből. Ez való
színűleg annak a jele, amit dr. Tóth Gyula a Könyvtári Figyelőben közzétett dolgo
zatában* leszögezett: a kistelepülések könyvtári ellátása - sok évtizedes kísérletezge
tés, kampányok és átszervezések ellenére is - még mindig jelentős mértékben 
megoldatlan; ám a régebben szokásos központi direktívák helyett most a legtöbben 
helyben keresik a megoldást, rendkívül nagy energiákat fordítanak a közegellenállás 
megtörésére, a lehetséges együttműködési formák megteremtésére - érthető tehát, 

* Tóth Gyula: A kiskönyvtári ellátás historiográfiájának vázlata = Könyvtári Figyelő. 
1997. 4. 682-704. 
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ha a kívülről jövő kritikára a megszokottnál is érzékenyebben reagálnak. Minden való
színűség szerint könyvtári rendszerünknek mind szakmai-minőségi, mind jogi-szer
vezési szempontból ez az egyik legneuralgikusabb pontja; elengedhetetlen tehát, hogy 
a lehetőség szerint higgadtan közelítsünk a problémákhoz, és lehetőleg gyakorlatias 
megoldásokat keressünk. 

Erre szerencsére számos példa akad az elmúlt évekből: ismeretes, hogy a 90-es 
évek első felének apálya, a sokszor szélsőségesen értelmezett önkormányzati önálló
ság következményeként a korábban kikísérletezett közös ellátási formák - kiskörzeti 
rendszerek, ellátórendszerek - megszűntek vagy végveszélybe kerültek, ennek kö
vetkeztében ismét felszínre kerültek az infrastrukturális elmaradottságból követke
ző hátrányok; elsősorban a községekben, kistelepüléseken élők szenvedték ezt meg. 

A könyvtáros szakma is sokáig bénultan figyelte a változásokat - nehéz volt a régi 
beidegződésektől megszabadulni, ugyanakkor sem a kormányzat, sem az önkormány
zatok nem támogatták az összefogásra, rendszerszerű működésére való törekvéseket. 
Elszigetelt, egymástól távol eső, bár később meglepően hatékonynak bizonyuló - kí
sérletek azért voltak; gondolunk itt a zalai, veszprémi hálózatszervezési szisztémára, 
vagy a Szabolcs-Szatmár-Beregi Könyvtárak Gazdasági Egyesülésének létrehozásá
ra. A kilencvenes évek közepétől kezdtek újraéledni és mind jobban erőre kapni a he
lyi könyvtári hálózatok, az ellátórendszerek; a Nemzeti Kulturális Alap pályázati le
hetőségei pedig megteremtették az újabb szerveződések anyagi alapjait is. 

Ennek következtében ma az országban legalább hetven ellátórendszer lehet: de 
olyan tarka képet mutatnak, hogy nemcsak a tipologizálásuk, de még a számbavéte
lük is gondot okoz. Mindenképpen pozitívumnak tekinthető azonban az, hogy van
nak, és egyre többen vannak; ki tudják fejezni, sőt meg is tudják valósítani azt a rég
óta hirdetett könyvtári axiómát, hogy egy kisebb könyvtár egy vagy több nagyobb 
könyvtár szolgáltatásait igénybe véve tudja a hozzá forduló olvasókat minél színvona
lasabban kiszolgálni. Vagyis - ahogy Tóth Gyula idézte - az erők centralizálását, 
egyúttal a szolgáltatások decentralizálását segítik elő. Ám semmiképpen sem mellé
kes, hogy milyen jogi, gazdasági és szervezési körülmények között teszik ezt - mai, 
fokozatosan elrendeződő világunkban ezeknek optimális változatai tudják csak biz
tosítani a sikert. Megkockáztatjuk azt a kijelentést is, hogy - a telekommunikációs 
kapcsolatok ilyen mértékű fejlődése, a könyvtári állományok és szolgáltatások táv
hozzáférése nyomán - a szolgáltatóhelyek fenntartása és működtetése stratégiai je
lentőségűvé válik; az infrastruktúra minősége és az igénybe vehető dokumentumok, 
információk minősége együtt adják a szolgáltatások minőségét. 

Az ellátórendszerek alapvető jellegzetességeit tekintve a működési, működtetési 
és fenntartási jellemzők talán a legváltozatosabbak. Működnek településen belül, 
egy-egy város természetes környezetében - ez egyébként a legáltalánosabb -, de az 
utóbbi években egész megyére kiterjedő ellátórendszerek is létrejöttek Nógrád, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Somogy megyében. Vita tárgya, hogy ellátó
rendszernek lehet-e nevezni az egy jogi személy által fenntartott intézményhálózatot. 
A statisztika ezt fiókhálózatként kezeli, tekintve, hogy finanszírozási, munkaszerve
zési szempontból egy intézményközpont részeiként működnek. Meggondolandó az is, 
ha a társult intézményeknek egy fenntartó által történik a finanszírozása - erre szá
mos példa van pl. Ajkán, Kiskunhalason és másutt, ahol a közművelődési könyvtári 
ellátórendszer városi iskolai könyvtáraknak is szerzeményez - bár az is igaz, hogy ese
tünkben már megvalósul a különböző típusú és rendeltetésű könyvtárak szakmai 
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együttműködése. Az ellátórendszerek alapvető formája mégiscsak a különböző fenn
tartók által működtetett könyvtárak együttműködése, az előbb már említett infrastruk
turális hátrányok leküzdése érdekében. 

A működést biztosító központi vagy báziskönyvtárak között egyaránt vannak me
gyei, városi, sőt volt szakszervezeti könyvtárak is - ez utóbbiak természetesen önkor
mányzati hálózatokat látnak el Baranya, Fejér, illetve Nógrád megyében. A nógrádi 
példa még annyival különösebb, hogy a megyei könyvtárral párhuzamosan, ugyan
abban a földrajzi térségben végzik ezt a tevékenységet. Nem egyforma a szolgáltatás
ban részt vevő megyei könyvtárak szerepe sem: a Zala megyei koordinálja, összefogja 
és részben finanszírozza a megyében működő ellátórendszereket; a szombathelyi, 
veszprémi, szentendrei megyei könyvtár városkörnyéki ellátórendszert üzemeltet, a 
győri megyei könyvtár az elárvult csornai, a kaposvári pedig a marcali ellátórend
szert vette át. (Ez utóbbi ma már az egész megyére kiterjedő ellátórendszer tagja.) 
Nemzetiségi ellátórendszert tart fenn a szekszárdi és a pécsi megyei könyvtár. 

A feladatellátás jogi és gazdasági alapjai körül meglehetősen sok probléma talál
ható. Az első mindjárt a szolgáltatás jogi garanciája; ez megyei könyvtárak esetében 
kevésbé okoz gondot, hiszen a területi tevékenység alapfeladatukban van megfogal
mazva. Persze ez sem egyértelmű, hiszen például a nyíregyházi könyvtár megyei fel
adatokat is ellátóvárosi könyvtár - esetükben a működtetést egy másik jogi személy
re, a Gazdasági Egyesülésre kellett bízni. Ez a megoldás anyagilag előnyösebb, 
ugyanakkor szakmai tartalommal és a számítógépes infrastruktúrával mégiscsak a 
megyei városi könyvtárnak kell a rendszert ellátnia. 

Nem megnyugtató a helyzet a volt szakszervezeti könyvtárak által fenntartott há
lózatok esetében sem: maguk a működtetők vannak bizonytalan helyzetben, hiszen 
fennmaradásuk évről évre az országgyűlés által biztosított összegből valósulhat meg, 
fejlődni nem tudnak - így ennek eredményeit sem tudják továbbsugározni. Ha a fi
nanszírozás megváltozása miatt esetleg összeomlanak, magukkal ránthatják az álta
luk ellátott önkormányzati könyvtárakat is. 

Ugyancsak tisztázatlan a városi könyvtárak által üzemeltetett ellátórendszerek 
egy részének jogi alapja is: sokan működnek még az „un." szokásjog alapján - vagyis 
arra hivatkoznak, hogy már a régi tanácsi rendszerben is így működtek. Van, ahol ezt 
elnézi a városi önkormányzat, van, ahol nem - ugyanis a helyi önkormányzatnak nem 
alapfeladata a közigazgatási határon túli szolgáltatások biztosítása. Erre hivatkozva 
szüntettek meg a rendszerváltozás után jó néhány ellátórendszert - de még napjaink
ban is folynak erről viták: az egyik jól működő Vas megyei ellátórendszer központjá
nál épp most tárta fel a vizsgálat, hogy nincs felhatalmazása ezt a tevékenységet vé
gezni - félő, hogy esetleg meg is tiltják nekik. Ahogy szigorodnak az államháztartási 
és egyéb jogszabályi feltételek, ezzel egyre inkább számolni kell. A háttérben persze 
finanszírozási problémák vannak: nem tisztázott, ki viseli a működési költségeket. Az 
eddig született megoldások közül hadd említsük a zalai példát, ahol a megyei önkor
mányzat a hálózati szerződés alapján támogatja anyagilag is ezt a tevékenységet; 
ezenkívül ott is, de másutt is elterjedt gyakorlat, hogy a települési önkormányzatok 
fizetnek némi hozzájárulást a költségekhez (ez nem a dokumentumbeszerzés költsé
ge!). Ennek elsősorban a nagyobb ellátórendszerek esetében van jelentősége. Vélemé
nyünk szerint mindenképpen - kétoldalú megállapodások alapján - rendezni kellene 
a működés jogi garanciáit. Finanszírozási szempontból a következőt javasoljuk: a 
kulturális törvény 66. §. b) bekezdés alapján a megyei könyvtárak együttműködést 
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szervező kötelezettségét figyelembe véve kellene - például mint Zala megyében - egy 
ilyen alapot létesíteni, és ebből hozzájárulni a költségekhez. Vagy a másik lehetőség 
a 71. § 1. e) pontja, amely a könyvtári rendszer működtetése céljából a könyvtár alap
feladatain túl végzett tevékenységét honorálná központi keretből - az ellátórendszeri 
központok szerintem bízvást igényt tarthatnának erre a támogatásra. De mindenkép
pen csak legális, rendezett körülmények között. 

Az ellátórendszerek felépítése esetében kétféle gyakorlattal találkozunk: az egyik 
esetben a báziskönyvtár állománya és az ellátandó könyvtárak állománya egy egysé
get képez; a másik esetben az ellátórendszer külön szerzeményezést, külön nyilván
tartást végez, nem keverik össze a két állományt. Az első kategóriába főképp a régi 
szervezésű, a járási könyvtárakra épülő ellátórendszerek tartoznak - kiemelkedik 
közülük a megyei könyvtári méretű, sok szolgáltatást nyújtó devecseri városi könyv
tár, mely a helyi szolgáltatásain túl 37 község és 7 általános iskola ellátását biztosítja. 
Kivételes a devecseri könyvtár azért is, mert fenntartásához jelentős mértékben já
rul hozzá a megyei önkormányzat - ugyanakkor a többi Veszprém megyei ellátó
rendszer működéséhez nem járul hozzá. A szakirodalmat tanulmányozva úgy tűnik, 
hogy a könyvtáros elmék ezt a fajta központi ellátást tartják üdvözítőnek: vagyis ami
kor a társult tagok szabadon, az egész könyvtár állományából részesedhetek, függet
lenül az általuk befizetett dokumentumszerzés mértékétől. Egy ideális állapot meg
testesítője ez a devecseri hálózat - de korántsem mondható tipikusnak. A magyar 
könyvtári hálózatok ugyanis mindig szoros összefüggést mutattak az aktuális köz
igazgatási rendszerrel - ennek történetiségét dr. Tóth Gyula említett írásában felvá
zolta, tehát részleteiben nem térek ki rá. Mindenesetre látható, hogy az újabb ellátó
rendszerek előbb a tanácsi, majd később az önkormányzati feladatellátáshoz igazod
va társulásos alapon szerveződtek meg, egy-egy nagyobb könyvtár feladatellátó, de 
nem dokumentumbázis kapacitására támaszkodva. így az ellátó könyvtár kebelében 
egy elkülönült szervezet, külön bélyegzővel, külön raktári nyilvántartással kezeli az 
ellátórendszer ügyeit. 

Úgy gondoljuk, hogy a mai önkormányzati, államháztartási rendszernek ez utóbbi 
felel meg, mert áttekinthetőbb, biztosítja a társult tagoknak a gazdaszemléletet, 
amelyet nem éreznek akkor, ha egyszerűen egy másik intézmény kasszájába fizetik 
be a pénzüket - biztosítja ugyanakkor a kilépési lehetőséget is, ha egy másik szolgál
tatót vagy az önállóságot választják. Érdekes, hogy a központi könyvtárak sok helyen 
ráéreztek arra a „hendikepre", amelyet a közös nagy gyűjtemény hiánya okoz, ezért 
több helyen a könyvtárközi kölcsönzés technikáját állították ennek szolgálatába, és 
évente sok száz dokumentumot adnak át ellátórendszeri tagjaiknak ilyen módon. Tu
lajdonképpen ugyanabba az irányba haladnak, mint a másik típus; de megint csak az 
önálló egzisztenciák közötti kapcsolat logikáját követik. 

Az ellátórendszerek szolgáltatásaik alapján is megkülönböztethetők - bár itt is ta
lálkozunk többféle technika együttélésével. Vannak olyanok - például a szentendrei, 
nyíregyházi, salgótarjáni - amelyek alapvetően könyvbeszerzési társulásnak tekint
hetők: az önkormányzatok megbízásából beszerzik, feldolgozzák és kiszállítják a kért 
dokumentumokat. Ez óriási segítség a könyvpiacot átlátni nem tudó és egyébként is 
alacsonyabban képzett községi könyvtárosoknak. Ráadásul igénybe vehetik a vásár
lási kedvezményeket, visszanyerhetik az AFA-t; tehát máris megsokszorozzák a lehe
tőségeket. A szabolcs-szatmár-beregi rendszerben ráadásul központi és egységes szá
mítógépes rendszer is épül, ami a tájékozódást és a hozzáférést nagy mértékben előse-
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gíti. Sajnos hibrid a Somogy megyei rendszer, ahol a társult települések fele csak a be
szerzés lebonyolítására, másik fele viszont a cserére tart igényt. 

Az ellátórendszerek többsége az állománycserélő szolgáltatást alkalmazza - itt is 
számít azonban az, hogy a résztvevő önkormányzatok milyen mértékben tartanak 
igényt az ún. törzsállomány kialakítására. A hosszú ideje jól működő, 29 települést 
ellátó sárvári ellátórendszerben pl. a beszerzés 90%-a a törzsállományba kell, hogy 
menjen, és csak 10%-át tudják mozgatni. Ez a hátulütője az önérzetes társult tagság
nak: míg az említett devecseri modellben a befizetéstől függetlenül jókora és minősé
gi dokumentumállományból választhatnak, addig a törzsállományok kialakításának 
erőltetése megint csak sok kicsi, de önmagában nem túl értékes gyűjtemények kiala
kítását eredményezheti, vagyis éppen az erők centralizálása nem jön létre. Mindeb
ből következik, hogy az igazi ellátórendszer legfőbb ismérve a helyi igényekre alapo
zott, évente többször végrehajtott bővítés, csere - a törzsállományokban a kéziköny
veken, helyismereti vagy egyéb speciális irodalmon túl más dokumentum ne időzzön 
tartósan. 

Ehhez tartozik még - ez is nagyon fontos -, hogy megindult az ellátórendszerek 
számítógépesítése is. Mondani sem kell, hogy ez sem mutat egységes képet - legin
kább meglepő, hogy még egy megyén belül is többféle rendszerrel találkozunk, illetve 
több helyen a báziskönyvtár számítógépes rendszere különbözik az általa működte
tett ellátórendszer integrált rendszerétől. Zala megyében pl. a TEXTLIB integrált 
rendszer bevezetése folyik a megyei és városi könyvtárakban - az ellátórendszerek 
viszont az ELKA rendszert használják, de ezt használja a Szirénre szakosodott sár
vári, vagy az SRLIB-re építő debreceni megyei könyvtár is. Ugyanakkor Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében egységesen az SRLIB-et használják. A közös lekérdező 
felületek kialakításának folyamatában ez már nem okozhat olyan problémát, de a 
telematikai fejlesztés során, a koncepció kialakításakor ezeket a rendszereket figye
lembe kell venni. 

Az ellátórendszeri szolgáltatások még egy fontos aspektusára hadd hívjuk fel a 
figyelmet. Áttanulmányozva a rendelkezésünkre álló beszámolókat, leírásokat,* leg
több helyen további szolgáltatásokra bukkantunk: önkormányzatoknál a könyvtárak 
képviselete, rendezvények szervezése, pályázatok írása, alapfokú képzés tartása, stb. 
Vagyis a rendszeres érintkezés alkalmat ad a tagkönyvtárakkal való intenzívebb kap
csolattartásra, problémáik kezelésére, lehetőségeik megtöbbszörözésére, menedzse
lésére. Szeretnénk felhívni a figyelmet viszont a jelenség ellentétpárjára is: eltérés 
mutatkozik ugyanis az önállóan szerzeményező könyvtárak és a valamilyen rend
szerbe társult könyvtárak szolgáltatásainak minősége között, az előbbiek nagy kárá-

* L. még: A zalaegerszegi könyvtári ellátórendszer emlékkönyve 1986-1996. Zalaegerszeg 
1996. 96 p. 
Németh Tiborné:A dunántúli központi ellátórendszerek helyzetének változása 1989-1996 kö
zött = Tanulmányok a Dunántúl nyilvános könyvtári struktúrájáról. Könyv, Könyvtár, Könyv
táros különszám. 1997. 24-35. p. 
Nagy László: Ellátórendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Könyvtári Levelező/Lap. 
1998. sz. 3-5. p. 
Magyarné Fekete Katalin: Ellátórendszer Szentendrén = Pest megyei Könyvtáros. 1998.1. 37-
38. p 
Ezúton köszönjük a hozzánk eljuttatott egyéb dokumentációkat is! 
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ra. Ezek között találjuk a legtöbb vegetáló gyűjteményt, az elhanyagolt, hosszú ideje 
nem gyarapító vagy zárva tartó könyvtárakat. Bauer Nóra a Könyvtári Levelező/Lap 
1998. 9. számában közzétette Baranya megye legfrissebb statisztikai adatait: apró
falvas megye, a siklósi ellátórendszert kivéve csupa önállóan szerzeményező kisköz
ségi könyvtár -1997-ben a könyvtárak 45%-a nem működött. Ellenpélda a szomszéd 
Somogy megye: néhány év alatt a települések 50%-a tagja lett a megyei ellátórend
szernek, a tagok száma gyarapodik, a könyvtári szolgáltatások egyre több helyen ga
rantáltan működnek. 

Baranya megyei kollégánk említett írásában annak a reményének is kifejezést 
adott, hogy - a könyvtári törvény adta lehetőségekkel élve - majd az önkormányza
tok jobb helyzetbe kerülnek, és így a szolgáltatások minősége is javulni fog. A törvény 
azonban csak keretet ad, lehetőséget nyújt erre - a munkát, a rendszerek működte
tését és fejlesztését elsősorban nekünk kell elvégezni. Bizakodásra ad okot, hogy az 
utóbbi években határozott fellendülést lehet érzékelni a könyvtári szolgáltatások bő
vülése terén. Ami különösen értékessé teszi ezt a folyamatot, az a rengeteg alulról 
jövő kezdeményezés, kísérletezés: ez a könyvtárosokban és a könyvtári rendszerben 
meglévő tartalékok, további energiaforrások meglétét mutatja. Ugyanakkor a rend
szerszerű működés, az egységes jogi környezet, a finanszírozási lehetőségek igény
bevétele megkívánja, hogy e szolgáltatási formákat valamilyen közös nevezőre kel
lene hozni - ehhez viszont alaposan meg kell ismerni struktúrájukat, belső felépíté
süket, kapcsolatrendszerüket - ez további elemzéseket, műhelymunkát igényel. 
Ehhez próbáltunk néhány adalékot szolgáltatni. 

Kiss Gábor 

Köszönjük! 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége az A P E H 
előírásai értelmében ezúton teszi közzé, hogy az 1997. évi sze
mélyi jövedelemadó 1%-ából az egyesület javára felajánlott 
124 641 Ft-ot a továbbtanuló könyvtárosok támogatására for
dította. 

Az elnökség a kerekítve 125 000 Ft mellett további 100 000 Ft-
tal, a Magyar Könyvtárügyért Alapítvány pedig 75 000 Ft-tal 
egészítette ki az összeget 300 000 Ft-ra. így 1998 első felében 
hatvan, munkája mellett a felsőoktatásban könyvtár szakon to
vábbtanuló kolléga kaphatott kérelmére öt-ötezer Ft támoga
tást tandíja kifizetéséhez. 

v 
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KONFERENCIÁK 

Horvát-magyar könyvtári konferencia 

A Pécsi Városi Könyvtár, a Csorba Győző Megyei Könyvtár, valamint a Janus 
Pannonius Tudományegyetem Könyvtára szeptember 23-24-én horvát-magyar 
könyvtári konferenciát rendezett Pécsen, váltott helyszíneken (az első nap a városi, a 
másodikon a megyei könyvtár adott otthont a résztvevőknek). A címből a kevéssé 
tájékozott inkább afféle rutin-konferenciára gyanakodhatna, a nemzetközi együtt
működésekből időnként adódó közös tárgyalásokra, ankétokra asszociálhatna. Aki 
azonban járatosabb a témában és annak bonyolult elágazásaiban, sejthette, hogy egé
szen másról jóval többről van itt szó. Egyszerre több igen fontos problémáról is. Mert 
baj van, égetőek a Baranyában és egyebütt élő horvátok gondjai könyv és könyvtár
ügyekben. Nehezen boldogulnak egymás nélkül a pécsi és az eszéki könyvtárak, fél
karú óriás mindkét ország tudományossága is intenzív kutatói és könyves kapcsola
tok nélkül, végül az információk áramlása sem olyan kanalizált még, hogy ne lenne 
sürgető szükség az információcserére, a személyes kontaktusokra, a szakmai 
egyeztetésekre. Éppen ezért jött létre a konferencia, és - úgy tűnik - épp e kérdésekben 
sikerült általa némileg előbbre lépni. Mivel rengeteg téma volt, mivel igen rangos 
előadói és hallgatói közönség jött össze, nehéz a konferenciáról igazán teljes képet 
nyújtani. A beszámoló inkább csak csemegézhet az ott elhangzottakból, a mélyebb, 
alaposabb érdeklődőket kénytelen a szakfolyóiratok (a nem könyvtártudományi-
könyvtárosi szakfolyóiratok) várható publikációihoz utalni. Különösen a művelődés
történeti, történelmi és irodalomtörténeti vonatkozásokat illetően. Mert igen fontos 
előadások hangzottak el e témakörben Pécsen, tudományos szenzációk is születtek, 
ám ezekről beszámolni nem lehet a 3K dolga. Dr. Bene Sándor kandidátus (MTA 
Irodalomtudományi Intézet) például az egész Zrínyi-kutatást új mederbe terelő nagy
szerű előadást tartott, ritka filológiai bravúrt mutatva be Georgius Ráttkay Memoria 
regum et banorum című munkáját és annak hátterét elemezve, vagy említhetnénk azt 
is, hogy radikálisan új eredmények születtek a konferencián a Janus Pannonius-kér-
déskörben is; Kovács Sándor Iván (az ELTE tanszékvezető professzora) pedig az 
egész régi magyar irodalom kutatásához-élvezetéhez nyújtott meghökkentően újszerű 
szempontokat, minderről azonban nem szólhatunk részletesebben. Volt bőven elegen
dő könyvtári-könyvtárosi eredménye-eseménye is a konferenciának. Mindenekelőtt 
talán az, hogy Dragutin Kaíalenac (az eszéki Városi és Egyetemi Könyvtár főigazga
tója), valamint Silva Pavlinic (a Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete el
nöke) olyan gazdag együttműködési programot tártak a leginkább érintettek, 
Kalányos Katalin (a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója), Dr. Újváriné Füzy 
Ágnes (a Pécsi Városi Könyvtár igazgatója) és természetesen a hallgatók elé, amely
nek horderejét természetesen a későbbi gyakorlati lépések fogják igazán megmutatni, 
de amelynek súlyát érezni-érteni lehetett az előadásokból is. Pécs és Baranya vonat
kozásában olyan kooperáció indult meg, amelyről még sokat és sokszor fogunk hal
lani. Az együttműködési kedvből ragadt az eleddig talán túlságosan is tudomány felleg
váraiba zárkózott (vagy zárt?) egyetemi horvát tanszékre is, amelynek vezetője is, 
oktatói is intenzíven részt vettek a konferencián, és akiknek problémafelvetései sok kér-
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dés tisztázásához-felméréséhez segítettek hozzá. A könyvtárosokat nyilván jól segí
tették azok az informatív, összefoglaló előadások is, amelyek részint a magyarországi 
horvátok irodalmáról adtak átfogó képet (Blazsetin István egyetemi adjunktus), ré
szint a horvát történettudomány magyarságképét elemezték (Sokcsevics Dénes egye
temi adjunktus), illetve a Drávaszög irodalmáról számoltak be (Dr. Lábadi Károly, a 
gödöllői Városi Könyvtár igazgatóhelyettese). 

A legizgalmasabbnak - könyvtári szempontból - azonban a horvátországi magya
rok és magyarországi horvátok könyvtárellátásának kérdései, a magyar-horvát köny
ves kapcsolatok problematikája, valamint a nemzetiségi könyvtárak dokumentumel
látásának koordinálásával kapcsolatos feladatok pertraktálása bizonyult. Lukács 
Zsuzsa (az OIK Nemzetiségi és Dokumentációs Osztály vezetője) ez utóbbi témáról 
tartott előadását, valamintAovűcy Sándorné (mohácsi Városi Könyvtár) referátumát 
(A horvát kisebbség könyvtári ellátásának báziskönyvtári tapasztalatai) a 3K jelen 
száma teszi közzé. Bírjuk Varga Erna (a pálmonostori Horvátországi Magyarok Köz
ponti Könyvtára vezetője), valamint Zöld Ferenc (könyvészeti szakíró) ígéretét is, 
hogy szabadon tartott előadásaik (Eredmények és gondok a horvátországi magyarok 
könyvtári ellátásában, ill. Horvát-magyar könyves kapcsolatok a közelmúltban és 
napjainkban) cikké formált változatait a 3K-ban publikálják. 

Mint minden igazi, jelentős konferencia, ez a horvát-magyar is elsősorban azáltal 
válhat jó értelemben emlékezetessé, hogy az ott felvetett gondolatok és megoldási ja
vaslatok gyakorlati erővé válnak, konkrét munkában és munkafolyamatokban teste
sülnek meg, megkerülhetetlen eredményeket produkálva. Bizonyosak vagyunk, hogy 
ez a konferencia ilyennek fog bizonyulni. Hála érte mindenek előtt Kalányos Katalin -
nak, Füzy Ágnesnek és a mindennek, csak szürkének nem nevezhető eminenciásnak, 
Boda Miklósnak, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete elnökének. (VK) 



Koordinációs 
feladatok a nemzetiségi könyvtárak 

dokumentumellátásában 

A kultúra értékeit legtömörebben, legtartósabban őrző és hagyományozó eszköz -
mind a mai napig és még sokáig - a könyv. Az anyanyelven írott könyvek gyűjtő- és 
szolgáltatóhelye a könyvtár, tehát a nemzetiségek könyvtári igénye és könyvtári ellá
tása szinte egyet jelent a nemzetiségi-kisebbségi kultúra fenntartásával, egységének 
megőrzésével, a nemzeti kultúra állapotáról szóló naprakész tájékoztatással. Magyar
országon a nemzetiségek könyvtári ellátásának rendszere a megyei könyvtári háló
zatra épül, s lényege az úgynevezett báziskönyvtári funkció. A báziskönyvtár feladata 
a nemzetiségi települések könyvtárainak ellátása az anyanyelven „megszólaló" iro
dalommal, ill. az állomány folyamatos fejlesztése-újítása, cseréje. Ezt a munkát a bá
ziskönyvtár a megyei könyvtárak hálózatfejlesztési tevékenységével párhuzamosan 
látja el. 

Ebben az ellátási rendszerben mindeddig csak a nagyobb lélekszámú hazai nemze
tiségek könyvtári igényeit sikerült kielégíteni, így a németek, horvátok, románok, 
szerbek, szlovákok, szlovének ellátását. 

A horvát nemzeti kisebbség olvasási igényeit befolyásoló KSH adatokat nézve 
megállapítható, hogy a horvát nyelvet beszélő, olvasó, író személyek száma hazánk
ban kb. 50 ezer: 1990-ben 13 570 megkérdezett tekintette magát horvát nemzetisé
gűnek, 17 577-en jelölték anyanyelvüknek a horvát nyelvet, és még 17 ezer személy 
beszéli anyanyelvén kívül a horvátot. A legfrissebb KSH adatok szerint a horvát nyel
vet tanulók száma óvodában 1585 fő, általános iskolában 2476 fő, középiskolában 
214 fő. Az 50 ezer horvát nyelven olvasni-tájékozódni kívánó személyt Magyaror
szágon - az iskolai könyvtárakkal együtt - 80-86 könyvtár szolgálja ki. 

A közelmúlt éveinek állományfejlesztését a horvát nemzetiségi könyvtáraknál 
három objektív tényező határozza meg: 

1. A jugoszláv utódállamok közül az 1992-ben nemzetközileg is elismert Horvát 
Köztársaságban a háborús pusztítások óriási károkat okoztak a gazdasági életben, s 
ennek következtében a nyomasztó anyagi terhek természetszerűleg az anyaországi 
könyves szakmában is nagy méretű árdrágulást idéztek elő. Ez napjainkban is tapasz
talható, például a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 1998-ban is a horvát 
könyvek voltak messzemenően a legdrágább kiadványok. 

2. A horvátországi eseményekkel párhuzamosan a hazai közművelődést támoga
tó pénzforrások - tükrözve a rendszerváltásból fakadó gazdasági megszorításokat -
apadni kezdtek, majd 1995-től a központi keretösszegeknek a korábban kidolgozott 
elvek szerinti szétosztása helyett a pályázati úton történő „kézbesítése" vált gyakor
lattá. A finanszírozásnak ezen módja köztudottan esetleges, tehát a szisztematikus, 
folyamatos állományfejlesztést nem biztosítja. 

3. A piacosító gazdálkodási törekvések a magyar könyvkereskedelem korábbi ér
tékesítési politikáját is alapvetően megváltoztatták: a nehezen beszerezhető és még 
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nehezebben eladható nemzetiségi könyvekből már nem hajlandóak felhalmozni 
készleteket, csak konkrét megrendelésre importálnak. Az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár az így keletkezett tájékoztatási hátrányt s hiányt új megoldással igyekszik 
feloldani: a raktáron lévő (sok esetben már elavult) könyvek helyett az anyagországok 
kiadói katalógusaiból állítja össze állománygyarapítási tanácsadó füzeteit, a Nem
zetiségi Új Könyveket. A beszerzési folyamat így hosszabb és némileg bonyolultabb, 
de a könyvtár a legfrissebb irodalomhoz jut, a kereskedelemnek pedig nem marad 
nyakán a könyv. A korszerűsítés érdekében az OTK eddig öt országos kisebbségi ön
kormányzattal kötött együttműködési szerződést - köztük a horváttal is -, és folya
matosan valamennyivel hasonló szerződés megkötésére törekszik. 

Az elmúlt évek törekvései és változásai valamennyi nemzetiségi kisebbség számá
ra kihívást jelentettek a könyvkultúra s a könyvgyarapítás terén is. Közülük többen 
elégedetlenek a báziskönyvtári rendszer hatékonyságával, de be kell látniuk, hogy 
párhuzamos vagy más elven szervezett önálló hálózat létrehozása egyelőre megha
ladja erőiket. (A helyiség s a szakember biztosítása, a könyvbeszerzés és elosztás, a 
kínálat feltárása és a könyvajánlás mind olyan tennivaló, amely több szakterület ösz-
szehangolt munkáját követeli.) 

A német települések a testvérvárosi kapcsolatok jóvoltából tehetős külföldi part
nereket szereztek, az együttműködés azonban csak ritkán terjed ki a községi könyv
tárak állományának bővítésére vagy felújítására; a küldemények inkább az iskolai 
könyvtárakba jutnak el, de sokszor ezeket is nehéz a magyarországi oktatási tanme
nethez alkalmazni. 

A könyvek beszerzésének egyik legnépszerűbb változatává lettek a hazai és az 
anyaországi könyvtárak közötti könyvcserék, bár ez a megoldás sem tud kellő meny-
nyiségű új, friss anyaországi kiadványt biztosítani. 

Saját nemzetiségi könyvtári hálózata újjászervezésének gondolatával foglalkozik 
a szerb önkormányzat: budapesti központtal olyan könyvtári elosztó rendszert kí
vánnak létrehozni, amely a kisebb települések szórványban élő szerb lakosságát is 
eléri. A budapesti horvát iskola Pest megye báziskönyvtári funkcióját kívánja átven
ni, ugyanis a számítástechnikai fejlesztések során egyre inkább elmosódnak a koráb
bi merev határok a települési és az iskolai könyvtárak között. Igen örvendetes, hogy 
komoly állományú, tudományos értékű gyűjtemények fejlődtek ki több egyetem 
vagy főiskola nemzetiségi nyelvi és irodalmi tanszékein (pl. Pécs, Szeged, Baja, Szom
bathely, ELTE Szláv Tanszék, stb.) 

A horvát könyvtárak munkatársai szerint az állománygyarapítás legnagyobb 
gondja, hogy kevés a pénz, hiányzik az a központi keret, melyet a minisztérium az 
OIK költségvetésében biztosított. Ha viszont nagyobb lenne a beszerzési keret, akkor 
nem tudnának hol és mit vásárolni. A gyarapítás az anyagi okokon túl azért is nehéz, 
mert mindenkor két szempontot kellene figyelembe venni: egyrészt az irodalmi hor
vát nyelven íródott művek beszerzését, másrészt a nyelvjárásban megjelent művekét, 
ugyanis pl. Győr-Moson-Sopron és Vas megyében a „gradistyei" nyelvjárást, Zalá
ban pedig a „kaj"-t beszélik és tanítják. A horvát nyelvterületen célszerű lenne az 
érintett megyék szorosabb együttműködése, a gyarapítások összehangolása, koordi
nálása. Az OIK 1997 tavaszán az országos horvát könyvtárosi értekezlet előkészíté
seként kérdőíves felmérést végzett; érdemes néhány adatot kiemelni az összegzésből. 
A könyvek számát tekintve Baján több, mint 18 ezer horvát és szerb alkotás van nyil
vántartásban, de mivel anyagi gondokkal küzd a báziskönyvtár, az eszéki könyvtár 
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felé több évig nem tudja teljesíteni cserekötelezettségeit, ezért csere útján nehezen 
fog egyhamar új kiadványokhoz jutni. Mohácson közel 13 ezer könyv szerepel az ál
lományban, pályázati pénzen az elmúlt évben mindössze 30 kötetet tudtak vásárolni 
(egyértelműen a drágaság miatt). Szombathelyen a báziskönyvtári és a tagkönyvtári 
állomány közel 4500, Tótszerdahelyen pedig kb. 7000 könyvből és időszaki kiad
ványból áll. Győr-Moson-Sopron megyében a tagkönyvtárak közel 2500 horvát 
könyvvel rendelkeznek. Az 1996-os gyarapodás Tótszerdahelyen 27, Szombathelyen 
87, Győrben pedig összesen 164 könyv volt. Valamennyi intézmény rendszeresen 
részt vett a központi és helyi jellegű pályázatokon, a ténylegesen kézhez kapott pénz
összegek 70 és 500 ezer forint közöttiek voltak. 

Mit javasol a s z a k m a a fentiekben vázolt problémákkal teljes helyzet megol
dására? Mit tud ajánlani az Országos Idegennyelvű Könyvtár? 

Az állománygyarapítások összehangolása akkor valósulhat meg, amikor már van 
kínálat, ill. tudjuk, hogy mit, hol és mennyiért lehet beszerezni. A kínálatnak széles 
körűnek kell lennie, hogy a különböző típusú könyvtárak megtalálják a saját közön
ségüknek szóló műveket. 

Mivel a Horvát Köztársaság teljes könyvtermését nem hozhatjuk ide bemutatni, 
ide kell hozni az információt e könyvtermésről. Koordinációs munka az információk 
gyűjtésében, rendszerezésében és szolgáltatásában szükséges. 

A Könyvtári Törvényben megalapozott koncepció, amely az országos könyvtári, 
múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztését célozza, és 
amelyeket a Művelődési Tárca Kulturális Örökség Főosztály 1997-ben, az MKE 
vándorgyűlésén tett közzé, a következőket hangsúlyozza: „Az információs társada
lom alapvető információs szolgáltatási rendszere a nyilvános könyvtári ellátási rend
szer, mely állampolgári jogon biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést." 

A fejlesztési program alappillérei: 
- a hálózat kiépítése az ország minden településére és - amennyiben a lehetősé

gek engedik - a határon túli magyar közösségek településeire is; 
- a hálózat információkészlettel való megtöltése; 
- az információs vagyon digitalizálása. 
A program megvalósítását az intézmények - mint az információs infrastruktúra 

legnagyobb adatszállítói - hálózatba szervezve, ésszerű munkamegosztással kell, 
hogy végezzék. A munkamegosztás és a hálózati elv érvényesül a dokumentumok és 
az információ feldolgozásában (közös katalogizálás, szakosított adatbázis-építés), 
valamint a dokumentumellátásban. 

A nemzetiségi könyvtáraknak az információ- és dokumentumellátásban olyan 
feladatok megvalósítását kell célul meghatározniuk, amelyek óhatatlanul koordináló 
tevékenységet, együttműködő szellemiséget követelnek. A megyei könyvtárakon ke
resztül, ill. velük együtt mind az integrált könyvtári rendszer, mind az Országos Do
kumentumellátó Rendszer részévé kell válniuk. 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár is csak akkor képes korszerűen s jól ellátni 
nemzetiségi szakkönyvtári feladatait, ha ebbe a koncepcióba helyezi el saját tevé
kenységét. A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátásának jobbítása ér
dekében az elkövetkező évek során az OIK az alábbi feladatok megvalósítását tervezi: 

1. A már meglévő s folyamatosan épülő Nemzetiségi bibliográfia adatbázis szol
gáltatását és terjesztését CD-ROM-on. Az adatbázis 1992-től tartalmazza a nemze-
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tiségi-etnikai témakörben megjelent újságcikkeket, értekezéseket és az elektronikus 
médiák közléseit. Jelenleg 30 ezer számítógépes rekordból áll, és hamarosan 100 
könyvtár fogja megkapni. A Nemzetiségi bibliográfiába kerülő információk gyűjtése 
és feldolgozása során széles körű együttműködés szükséges a megyei könyvtárakkal, 
kutató intézetekkel, egyetemi tanszékekkel egyrészt a párhuzamosságok elkerülése 
érdekében (szemlézések összehangolása), másrészt a komplexebb, minél hiánytala
nabb információs bázis létrehozása céljából (intézmények közötti cserék, kiegészítő 
adatok). Jó példa erre a Csorba Győző Megyei Könyvtár, ahonnan adatbázisunkhoz 
rendszeresen megkapjuk a Tájékoztató a baranyai kisebbségekkel foglalkozó sajtó
közleményekről, cikkekről, könyvekről c. jegyzéket. 

2. Könyvadatbázisok, nemzeti bibliográfiák beszerzését az anyaországokból, 
azok folyamatos karbantartását és szolgáltatását anemzetiségi könyvtárakrészére. Ezzel 
a megoldással nemcsak aktuális információhoz jutnának a gyűjtemények, hanem az 
állománygyarapításhoz kívánatos lehető legszélesebb kínálathoz is. A Nemzetiségi 
könyvadatbázis idővel felváltaná a NUK-füzeteket. A megoldáshoz hatékony együtt
működés szükséges az anyaországok nemzeti könyvtáraival és nagyobb kiadóival. 

3. A magyarországi kisebbségek könyvtermését s a róluk szóló irodalmat feltáró 
adatbázis létrehozását lelőhely-nyilvántartással együtt. Ez a feladat szintén széles 
körű koordinációt igényel a pontos és hiánytalan információgyűjtés munkálataiban 
(kisebbségi önkormányzatok, könyvkiadók, kisebbségkutató műhelyek, múzeumok, 
néprajzi gyűjtemények, stb.). Itt is meg kell említenem egy pozitív példát: ez évben 
jelent meg a Magyarországi Románok Kutatóintézete kiadásában, dr. Berényi Mária 
szerkesztésében a Román bibliográfia c. kötet. Nagy segítség lenne az adatbázis épí
tésében hasonló kiadványok megjelenése. 

4. Közhasznú Kisebbségi Információk Adatbázisát, amely csak a legszélesebb 
körű együttműködéssel valósítható meg, és alapját a kisebbségi önkormányzatok do
kumentumai képeznék. 

A felvázolt munkálatok során s eredményeként az OIK a magyarországi nemzeti
ségi könyvtárak és használóik információs bázisává szeretne válni. Az intézményt 
ezen funkció betöltésére alkalmassá teszi a személyi-szakemberi ellátottsága (anya
nyelvi színvonalú nemzetiségi nyelvi referensek, dokumentatorok); több évtizedes 
tapasztalata a nemzetiségi-könyvtári területen; számítógépes színvonala (50 felsze
relt „munkahely", Internet-hozzáférés, csatlakozás a MOKKA-hoz); adatrögzítői 
csoportja; részvétele a három éves telematikai fejlesztésben és az ODR-ben, stb. Ter
mészetesen mindez csak akkor lesz elegendő a teljesítéshez, ha párosul a szakma a 
könyvtárosok segítőkész együttműködésével. 

Lukács Zsuzsanna 
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A horvát kisebbség 
könyvtári ellátásának báziskönyvtári 

tapasztalatai 
„Nem mondhatom el senkinek, 
elmondom hát mindenkinek." 

(Karinthy Frigyes: Előszó) 

A könyvtár mint demokratikus intézmény mindenki számára nyitott. Ez azt je
lenti, hogy nyitott az egészségileg rászorultak, a szociálisan hátrányos helyzetűek, az 
öregek, a betegek, a munkanélküliek, a külföldi turisták - akik csak rövid ideig tar
tózkodnak egy-egy városban - és nem utolsó sorban a Magyarországon élő etnikai és 
nemzetiségi kisebbségek számára is. 

Hogy mit jelent a könyvtár a nemzetiségeknek? 
A könyv, az olvasás mindig is nagy szerepet játszott az anyanyelv ápolásában, mű

velésében, egy adott nép kultúrájának és történelmének megismerésében. Ma már 
ugyanezt a szerepet töltik be az audiovizuális eszközök is: a hangzó anyagok, a video-
dokumentumok, CD-lemezek és a számítógépek. 

A nemzetiségi hovatartozás megőrzésében a legnagyobb szerepet a család tölti be, 
majd az iskola. Az egyháznak is nagy a szerepe, de ide sorolnám a könyvtárakat is, 
mert a könyvtár olyan hely, ahol több kultúra találkozik egymással, és jól el is fér 
egymás mellett. 

Még mielőtt rátérnék báziskönyvtári tapasztalataimra, engedjenek meg egy rövid 
történeti áttekintést. 

A magyarországi nemzetiségek szervezett könyvtári ellátása az 1950-es években 
kezdődött. (1947-ig több helyen: így Mohácson, Baján, Versenden, Lakócsán olvasó
körök keretein belül lehetett hozzáférni horvát nyelvű olvasmányokhoz.) A rendszer 
keretében viszonylag olcsón és országosan egységes elvek szerint, elfogadható 
mennyiségű könyvállomány jutott el a nemzetiségi településekre, azonban tartalmuk 
miatt gyakran nem keltették fel az olvasók érdeklődését. 

A helyzet javítására 1972-ben megjelent az „Irányelvek a nemzetiségi lakosság 
könyvtári ellátásának továbbfejlesztésére" c. dokumentum, mely kiindulópontként 
megállapította, hogy a nemzetiségek könyvellátásában a legtöbb gondot az okozza, 
hogy többségük aprófalvakban lakik. Az ilyen településeken működő könyvtárak ön
maguk nem képesek az anyanyelvű könyvek állományának színvonalas gyarapításá
ra és így az anyanyelven történő olvasás népszerűsítésére sem. 

Ekkor jöttek létre az ún. báziskönyvtárak, melyek a megyei könyvtári hálózatra 
épültek, és feladatuk a megye nemzetiségi lakosságának könyvtári ellátása volt. Az 
„Irányelvek" értelmében létesült 1973-ban a Mohácsi Délszláv Báziskönyvtár is. 
Hatóköre szerint Baranya megyében 22, Somogy megyében 4, Tolna megyében 1 hor
vát vagy szerb nemzetiségű településre terjedt ki, ahol lassan megteremtődtek a tárgyi 
és személyi feltételek is. 
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Az állománygyarapítás a Kulturális Minisztérium anyagi támogatásával a Könyv
tárellátó Vállalaton keresztül történt. 

Ebben az időben beszélhetünk rendszeres kapcsolattartásról az olvasókkal, az 
óvodától a felsőoktatási intézményekig, a városoktól a legkisebb településekig. Éven
te több alkalommal szerveződtek író-olvasó találkozók, irodalmi estek, szakmai fó
rumok, vers- és prózamondó versenyek és minden évben nagysikerű olvasótáborok. 
Ehhez a munkához az intézményi hátteret a mohácsi Városi Könyvtár és a Baranya 
megyei Könyvtár biztosította. A fent említett tevékenységek mind egy célt szolgál
tak, az anyanyelvi kultúra ápolását és az anyanyelv megőrzését a könyv és az olvasás 
segítségével. 

A mohácsi báziskönyvtár célja azóta sem változott, de a 80-as évek végére mind 
a szakmai, mind a gazdasági irányítás elbizonytalanodott. 1989-től bizonytalanná 
vált a központi beszerzési forrás, így az esetenként biztosított, elégtelen anyagi kere
tekkel a folyamatos dokumentum-beszerzés akadozott. Magyarországon 1990-től 
folyamatosan kialakult egy olyan horvát nemzetiségi intézményrendszer, amely a 
horvát nyelvű kultúrát követi. A lakosság körében is egyre tudatosabban jelentkezett 
az igény a horvát nyelvű kiadványok iránt: mesekazettákat, kötelező olvasmányokat, 
kézikönyveket, szótárakat, nyelvkönyveket, történelmi regényeket és bibliát igényel
tek az érdeklődők. 

Sajnos, az igényeket csak nagyon hiányosan tudtuk kielégíteni. Eldugultak a be
szerzési csatornák, a horvát dokumentumok behozatalával foglalkozó cégek felosz
lottak. Horvát nyelvű könyvek és egyéb dokumentumok könyvesbolti forgalomban 
nem kaphatók. 

Mohácson a helyzetet tovább nehezítette a 20/1992. kormányrendelet, amely 
megszüntette a Megyei Könyvtár és a városi alközpontok koordináló és szakmódszer
tani szerepét. 1996-ban megszűnt a központi támogatás. A dokumentumok beszerzé
se pályázatok útján történik, így a könyvbeszerzés rendszeressége nem biztosított. 
Legtöbb helyen az önkormányzati támogatás sem áll rendelkezésre. 

ABaranya Megyei Közgyűlés 63/1993. (VI. 28.) határozata alapján felhatalmazta 
a közjegyzőt és a Baranya Megyei Könyvtár igazgatóját, hogy kezdeményezzen meg
állapodást a települési önkormányzatokkal a Baranya Megyei Könyvtár hálózati
módszertani központtá való kijelöléséről. A hálózati munka azonban megtorpant, és 
ezzel együtt a báziskönyvtári feladatok ellátása is bizonytalanná vált. Ennek oka egy
részt a dokumentum-beszerzés akadozása, másrészt - gépkocsi hiányában - a letéti 
cserék lebonyolítása. 

Megszűnt az a több évtizedes folyamat, amely ugyan nem felelt meg a korszerű 
könyvtári követelményeknek, de mégis biztosította a rendszeres kapcsolattartást az 
olvasókkal. Az 1990-es népszámlálás szerint Baranya megyében 17 748 fő a horvát 
kultúrkörhöz tartozók száma,. Túlnyomó többségük aprófalvakban él, és általában 
100 főnél kevesebben vannak, de meglehetősen sok faluban jelentősebb lélekszám
ban élnek horvátok, és vannak olyan települések, ahol arányszámuk meghaladja az 
50%-ot. Ezek a községek azonban nem alkotnak földrajzilag elkülöníthető, összefüg
gő területet. 

Ma a megyében - a központi könyvtár állományán kívül - összesen 55 letéti he
lyen: 27 könyvtárban, 11 iskolában, 12 óvodában, 5 egyéb helyen van horvát nyelvű 
letéti állomány, összesen 14 188 dokumentum, kb. 2 millió forint értékben, melyek
nek sorsa, gondozása nem megoldott. Ezért félő, hogy a letéti állomány széthullik, 
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elveszik és használhatatlanná válik az olvasók számára. Az utóbbi időben egyre gyak
rabban kapunk olyan jelzéseket, kérdéseket, hogy mi legyen a cirill betűs állo
mánnyal. Legutóbb Károlyból érkezett ilyen jelzés. 

A horvát könyvtári ellátás az iskolai oktatás területén sem tudja betölteni felada
tát, így a legpotenciálisabb könyvtárhasználói réteg, a tanulóifjúság könyvtári kör
nyezet hiányában nő fel. 

A fent említett okok miatt elmondható, hogy Baranya megyében - ahol az ország 
legtöbb horvát nemzetiségű lakosa él (32%) - a horvát könyvtári ellátás nem megfe
lelő, pedig az oktatás mellett az egyik legalapvetőbb intézményi ellátási forma lenne, 
amely nagyban segíthetné a nyelvi asszimiláció megállítását. 

így egy idő óta a mohácsi báziskönyvtári tevékenység - melyben ilyen körülmé
nyek között nem lehet hosszú távra sem tervezni - lassan hitelét veszíti, és komolyta
lanná válik az emberek szűkebb és tágabb környezetében egyaránt (pl. Surján). 

Erről az állapotról 1997 márciusában tájékoztattuk a Baranya Megyei Közgyűlést, 
és egyben kérték segítségüket a megyei feladatokat is ellátó mohácsi horvát bázis
könyvtár működéséhez, mert a kisvárosi önkormányzat az intézmények átvilágítása 
után kötelező megtakarításra szólította fel az intézményt. A város nem zárkózik el a 
feladattól, és az ellátás érdekében a költségek 50%-át vállalja. A fennmaradó 50%-hoz 
a Baranya Megyei Közgyűlés segítségét kérte, mely a Hatásköri törvényre hivatkozva 
1997-ben a támogatást elutasította. 1998-ban működésre 30 000 Ft támogatást kap
tunk. A problémát a Horvát Országos Önkormányzat is ismeri. Kezdeményezésünkre 
az anyaország rendszeresen 3 db napilapot küld könyvtárunknak. 

A nemzetiségi könyvtári ellátás problematikája évente legalább egyszer terítékre ke
rül különböző fórumokon. Megállapítást nyer az a tény, hogy a kisebbségek könyvtári 
ellátását javítani kell minőségileg és mennyiségileg egyaránt, törvényileg és jogszabá
lyilag alátámasztva, ezt regisztrálják is, de a gyakorlatban nem történik változás. 
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Ezen a helyzeten változtatni kell, alkalmazkodva a mai viszonyokhoz, hiszen az 
évek során a könyvtárak már bebizonyították, hogy olyan intézmények, amelyek ké
pesek állandóan változni, alkalmazkodni a kor követelményeihez. Újjá kell szervezni 
a Baranya megyében - és az egész országban - élő horvát nemzetiségi lakosság 
könyvtári ellátását. 

A változtatáshoz azonban nemcsak a könyvtáraknak kell nyitottnak lenniük, ha
nem a fenntartóknak és működtetőknek is. Ehhez azonban meg kellene határozni 
konkrétan, ki a báziskönyvtárak fenntartója és működtetője. Ezáltal tisztázódnának 
a feladatok a fenntartók, a működtetők és a könyvtárak összefüggésében. Majd fi
gyelembe kellene venni a könyvtárhasználói igényeket, a könyvtárak elgondolásait, 
a támogatási formákat, és közösen az Országos Horvát Önkormányzattal kidolgozni 
egy olyan modellt, amelyben ezek a tényezők összhangban vannak, és megfelelnek a 
korszerű követelményeknek is. 

A báziskönyvtárak a megyékben olyan információs központokká válhatnának, 
ahol egy adott kisebbség jutna azon a helyen friss információkhoz, ahol az élethez 
szükséges egyéb adatok, ismeretek is könnyen hozzáférhetők. 

A megváltozott viszonyokra fel kellene készíteni a könyvtárosokat is. Meg kellene 
oldani a szervezett továbbképzést, az anyaországgal való kapcsolatot, a horvát nyelvű 
szakirodalomhoz való hozzáférés és tapasztalatcsere lehetőségét. 

Remélem, hogy ebben az információra éhes változó világban mi is meg tudunk 
változni, és nemcsak regisztráljuk az elhangzottakat, hanem a következő konferen
cián már pozitív eredményről tudunk beszámolni. Megoldódik a fenntartó, a működ
tető kérdése, így majd lesz, aki lobbizzon érdekünkben, és a mottóul felhasznált Ka-
rinthy-idézet érvényét veszti. 

Kovács Sándorné 
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Az egyéni külföldi tanulmányutak támogatásának 
rendje a Magyar Könyvtárosok Egyesületében 
A szakmai színvonal emelése 
Az MKE egyik fő célja - alapszabálya szerint - a tagság szakmai színvonalának emelése. Az 

elnökség álláspontja szerint e cél elérésének egyik fontos módja, hogy az egyesületi tagság minél 
nagyobb része közvetlen tapasztalatok alapján is megismerkedjék más országok könyvtári gyakor -
latával. 

Kétségtelen, hogy a legtöbb haszonnal a nálunk fejlettebb könyvtárügyek tanulmányozása jár, 
tanulságos lehet azonban a fejlődésben hátrább álló országok gyakorlatának a megismerése is. Ez 
utóbbi vonatkozásban nem szabad megfeledkeznünk arról a kollegiális kötelezettségünkről sem, 
amely relatív fejlettségünkből fakad. 

Különös felelősség hárul ránk abban a tekintetben, hogy a tanulmányutak segítségével is ápol
nunk kell a szomszéd országok könyvtárügyével kapcsolatainkat, kiemelten a magyarok lakta te
rületek könyvtáraival. 

Minden külföldi út tapasztalatok, ismeretek szerzésével jár, ezért lényegében még az ún. hi
vatalos utak is tanulmányútnak minősíthetők, bár az MKE (esetleg a hazai könyvtárügy) hivatalos 
kapcsolatainak az ápolását célzó utazások terén célszerű más eljárási rendet követni, mint a szoros 
értelemben vett tanulmányutak esetében. 

Hivatalos utak 
A nemzetközi szervezetekben (elsősorban az IFLA és szervezetei, EBLIDA) való tagságunkból 

és kötelezettségeinkből eredő utak feltétlen elsőbbséget élveznek anyagi lehetőségeink szabta határok 
között. Az MKE-nek képviseltetnie kell magát egy személlyel, aki lehetőleg az elnök vagy akadályoz
tatása esetén az elnökség egyik tagja, (szükség szerint az MKE valaki tekintélyes tagja) az IFLA köz
gyűlésén. Ezen túlmenően az éves költségvetés alakulásától függően kerülhet sor további utazásokra. 
Anyagi helyzetünk nem engedi meg, hogy olyan kötelezettségeket vállaljunk nemzetközi szerveze
tekben vagy munkacsoportokban, amelyek akár évi egy kötelező utaztatással is járnának. Követendő 
irányelv, hogy részvételünk általában levelező alapon történik, s lehetőségeink függvényében eseten
ként vállaljuk a szükséges utazások teljes vagy részbeni támogatását. 

A külföldi partnerszervezetek által rendezett nemzetközi vagy nemzeti konferenciákon, szemi
náriumokon, egyéb rendezvényeken való részvétel igen fontos a magyar könyvtárügy nemzetközi 
kapcsolatainak erősítése szemszögéből, ezért lehetőség szerint támogatni kell az utazásokat. A rész
vétel általában szakmailag indokolt, a problémát tulajdonképpen a finanszírozási korlátok jelentik. A 
következő változatok lehetségesek: 

a) A meghívó fél fedezi az utazási és tartózkodási költségeket, s személyre szóló meghívót küld. 
Ez esetben az elnökségnek nincs más dolga, mint tudomásul venni a meghívás tényét, s ha úgy ítéli 
meg, az illetőt az MKE hivatalos képviseletével ruházza fel, s ennek megfelelően instruálja. 

b) A meghívó fél fedezi az utazási és tartózkodási költségeket, de az elnökségre bízza a sze
mély kiválasztását. Ilyenkor az elnökség a következő szempontokat mérlegelve hozza meg dön
tését: szakmai felkészültség, nyelvtudás, fellépés, egyesületi tevékenység. Mérlegelendő szempont 
egyfelől az, hogy a kiválasztott tag rendelkezik-e megfelelő helyismerettel és személyi kapcsola
tokkal, másfelől azonban az, hogy a tagság fiatal korosztályai is szerezzék meg a nemzetközi sze
replés rutinját, építsék ki külföldi kapcsolataikat. 

c) A meghívó fél csak részben vagy egyáltalán nem fedezi a részvétel költségeit. Az elfogadás 
részben az MKE anyagi lehetőségeitől, részben más szervek támogatásától, részben a kiutazó sze
mélyes áldozatvállalásától függ. c/1) Ha a meghívás személyre szól, s az illető nem kéri az MKE 
anyagi támogatását, az elnökség nem szólhat bele az elfogadásába; kérésre azonban adhat ajánló 
levelet az utazónak, c/2) Ha a meghívás személyre szól, s az illető kéri az MKE anyagi támogatását, 
a kérelmet az elnökség bírálja el. c/3) Ha nem személyre szól a meghívás, az elnökségnek annál 
nagyobb befolyása van a személy kiválasztására, mennél nagyobb részt vállal a költségek fedeze
téből. - A kiválasztás szempontjai megfelelnek az előző, b) pontban felsoroltaknak, de talán na
gyobb hangsúlyt kap az, hogy lehetőleg bővüljön a nemzetközi könyvtári életbe bekapcsolódó ta
gok köre. Az ilyen meghívások között az előnysorrend a következő: 1. szomszéd országok, 2. 
szakmai haszon, 3. Európa. Az elnökség azt szorgalmazza, hogy a tanulmányutak költségei három 



forrásból tevődjenek össze: az MKE hozzájárulása, más szervek támogatása, a pályázó önrésze. E 
három forrás aránya témánként és személyenként változhat. 

Tanulmányutak 
A kifejezetten tanulmányút jellegű külföldi utazások, ösztöndíjak, stb. esetében az elnökséget 

kizárólag erkölcsi felelősség terheli, ha csak véleményt kérnek a jelöltről, vagy ajánlást a pályázat
hoz, vagy közreműködést az elbírálásban (pl. a British Council, a Fulbright-ösztöndíj bizottság). 
Mondani sem kell, hogy az elnökségnek szigorú, pontosabban nemzetközi mércét kell alkalmaznia 
véleménye kialakításakor. 

Igazán aktív, céltudatos politizálásra az elnökség által kezdeményezett vagy döntési hatáskö
rébe utalt, részben vagy teljes egészében egyesületi forrásokból finanszírozott külföldi tanul
mányutak esetében van mód. Az elnökség idevágó gyakorlatát az alábbi megfontolások alapján 
kívánja kifejteni: 

1. Az éves költségvetésben állandó - bár a lehetőségektől függően változó nagyságrendű -
összeget irányoz elő a külföldi ösztöndíjas utak támogatására. 

2. A megállapított keretet részben az elnökség saját kezdeményezésű pályázatai, részben más 
szervek által meghirdetett pályázatok, részben a tagoktól beérkezett kérelmek alapján használja fel. 

3. Az elnökség évente pályázatot hirdet, mely témakörökben, milyen országokba irányuló ta
nulmányutakat, mely konferenciákon, szemináriumokon, stb. való részvételt támogat, illetve milyen 
keretek között és feltételek mellett lehet kérni az MKE támogatását a pályázó által kezdeménye
zett, illetve harmadik fél által meghirdetett tanulmányutakhoz. A szomszéd országokba és a fejlett 
könyvtárüggyel rendelkező európai országokba irányuló tanulmányutak előnyben részesülnek a 
támogatás odaítélésekor. 

4. Az elnökség saját éves pályázatát általában évente egyszer írja ki. Lehetőség szerint a saját 
kiírásra beérkezett pályázatokkal együtt kell dönteni a más szervekhez benyújtott és a saját kez
deményezésű pályázatok támogatásáról is. 

5. Az elnökség által kiírt pályázatokra a megszabott határidőre kell benyújtani a pályázato
kat, míg a más szervek által meghirdetett vagy saját kezdeményezésű pályázatokhoz igényelt tá
mogatásra vonatkozó kérelmeket bármikor. A pályázatokat a titkárságra kell benyújtani, s a titkár 
terjeszti elő őket az elnökségnek. 

6. Csak az MKE tagja vehet részt az elnökség által kiírt pályázaton vagy kaphat egyesületi támo
gatást más szerv által meghirdetett vagy saját kezdeményezésű tanulmányúthoz. Legalább kétéves 
egyesületi tagság a követelmény a támogatás elnyeréséhez. 

7. A benyújtott pályázatokhoz csatolni kell valamelyik szervezetnek az ajánlását, amelynél a 
pályázó regisztráltatta magát; munkahelyi ajánlás nem szükséges. Ugyancsak csatolni kell a tanul
mányutat támogató szervek, szervezetek, intézmények kötelezettségvállalási nyilatkozatát. (Ez 
utóbbi feltételes formában is történhet: a támogatás folyósítását mások ígérvényeinek a realizáló
dásától teszi függővé.) 

8. A támogatás elnyerésének előfeltétele a pályázathoz megkívánt nyelvtudás. A tanul
mányutakra pályázók között a 35 éven aluliak előnyben részesüljenek. Előnyt jelent az is, ha a 
pályázó aktívan vesz részt az MKE életében, és szakterületén eredményeket tud felmutatni. 

9. Az elnökség azon van, hogy a tanulmányutak költségei három forrásból tevődjenek össze: 
az MKE hozzájárulása, más szervek támogatása, a pályázó önrésze. E három forrás aránya témán
ként és személyenként változhat. 

10. Az elnökség ad hoc bizottságot alakíthat saját kebeléből vagy az MKE tagságából a pályá
zatok előzetes véleményezésére, de fenntartja magának a támogatás odaítélésének jogát. 

11. A tanulmányútról minden esetben jelentést kell benyújtani a visszaérkezéstől számított hat 
héten belül. A jelentést az elnökség ezzel megbízott tagja minősíti. A jelentés benyújtásának el
mulasztása, illetve a szakmailag elfogadhatatlan jelentés esetén az illető öt évig nem kaphat újabb 
tanulmányúti támogatást. 

12. Az MKE szervezetei saját hatáskörükben ugyancsak kiírhatnak tanulmányúti pályázato
kat, anyagi segítséget nyújthatnak a náluk regisztrált tagok tanulmányútjaihoz, kiegészítve az el
nökségtől vagy más szervektől kapott támogatásokat. 

13. Az egyéni tanulmányutakra előirányzott költségvetési tételből nem finanszírozhatók a 
csoportos tanulmányutak. Ezek költségeit a szervezetek vagy az elnökség külön forrásból fedezi. 

A 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

elnöksége 



EXTRA HUNGÁRIÁM 

Beszámoló 
az Amerikai Könyvtáregyesület (ALA) 

konferenciájáról 
Washington D.C. 1998. június 25-július 2. 

Globalizáció és helyi kezdeményezések 
A konferencia jelmondatát (Global Reach - Local Touch) nehéz lefordítani, de 

azt fejezi ki, hogy az amerikai könyvtáraknak is nyitottá kell válniuk a világ felé 
amellett, hogy megőrzik helyi sajátosságaikat, eredményeiket, azt a kis másságot, 
ami megkülönbözteti őket a többiektől. 

Olyan előadók szerepeltek itt, mint Christine DesChamps, az IFLA elnöknője, és 
olyan személyiségeket ismerhettünk meg, mint Esther Sibanyoni, aki Dél-Afrikában 
az Év Asszonya címet nyerte el. Nem volt érdektelen az sem, hogy Latin-Amerika 
könyvtárinak helyzetéről nem akárki, hanem egy egyetemi könyvtáros számolt be a 
mexikói Jesus Lau személyében. 

A konferencia nemzetköziségét kiemelendő született meg az a program, amely az 
eddigieknél jóval több könyvtáros részvételét tette lehetővé Közép- és Kelet-Euró
pából. Ennek keretében e sorok írói közül Koltay Klára és Koltay Tibor az ALA tá
mogatásával, a Soros Alapítvány és a Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Insti
tute) pályázatának nyerteseként vehetett részt a konferencián. Külön köszönet illeti 
meg a Kongresszusi Könyvtár két munkatársát: Basa Enikőt, aki Deák Nórát és Kol
tay Klárát; valamint Horchler Gábort, aki Koltay Tibort látta vendégül. 

A nemzetközi kitekintés részét képezte a nyugat-európai digitalizálási projekte
ket, nevezetesen a franciaországi, a hollandiai és németországi helyzetképet bemu
tató program is. Németországban a Deutsche Forschungsgemeinschaft támogatásá
val folyik ez a munka, amelynek előterében - a kulturális örökség feldolgozására 
koncentráló programokkal szemben - a kutatás és oktatás szempontjából fontos 
anyagokhoz való közvetlen, a sokat használt szakirodalomhoz való többszörös hoz
záférés és a nehezen hozzáférhető anyagok digitális szolgáltatása áll. 

Ugyancsak a globális információforrások témájához kapcsolódott a World Wide 
Web-en található források értékelésével foglalkozó program, amelyet a szervezők ál
tal nem várt rendkívüli érdeklődés kísért. Az érdeklődők befogadására egy 300 fős 
terem alig-alig bizonyult elégségesnek. Ide igazán érdemes volt elmenni, mert az elő
adók nemcsak élénk vitát folytattak a témáról, de nagyban támaszkodtak a közönség 
aktív részvételére is. Nemcsak könyvtárosok, hanem kommunikációt oktató tanár vé
leményét hallhattunk a kiválasztott néhány Web-oldalról, amelyek egyaránt szolgál
tak jó és rossz példaként. Láthattuk például, hogy milyen zavaró, ha a kék háttérből 
alig látszanak ki a betűk, ha a szöveg nem ér véget egy-egy képernyővel. Felhívták a 
figyelmünket arra, hogy a más forrásokhoz való kapcsolódást hagyományosan kék 
színnel és aláhúzással jelölik, és hogy az ettől való eltérés szintén zavaró lehet. A hang-
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súly a források megjelenésének értékelésén volt, de röviden szó esett a tartalom érté
kelésének (egyébként sokkal jobban kidolgozott) szempontjairól is. Ez utóbbi szem
pontoknak immáron egész gyűjteménye található a http://lib.nmsu.edu/  
staff/susabeck/evalcrit.html címen. Hasonló kritériumokat találunk a Tudományos 
és Műszaki Tájékoztatás c. folyóirat 1997. évi 11. számában az Internet hírek rovat
ban. Horváth Péter fordítása megtalálható a http://www.omikk.hu/omikk/magyar/  
2szolgal/digkonyv/HAROMT/inhir/711 .htm címen is. 

A fent említett neves személyiségeken kívül olyan elismert szaktekintélyek fejtet
ték ki véleményüket és tapasztalataikat a szakma globalizálódásáról (a program címe 
„Tippek a kiválóságra" a csúcson volt), mint Pamela Andre, az amerikai Nemzeti 
Mezőgazdasági Könyvtár igazgatónője, Robert Wedgeworth, volt IFLA-elnök és 
David Vaisey, az oxfordi Bodleian Könyvtár nyugalmazott igazgatója. Mindannyian 
hangsúlyozták a nemzetközi együttműködés szükségességét és fontosságát saját szű
kebb területükön, hozzátéve, hogy van még teendő az információhoz való széles körű 
hozzáférés, a szabványosítás, a szerzői és intellektuális tulajdonjogok, az elektro
nikus dokumentumok archiválása, a képzés és továbbképzés terén (lásd Robert Wed
geworth: A global perspective on the libary and information agenda. In: American 
Libraries, June/July 1998. pp. 60-64). 

Egy egész napos, kétrészes előadás-sorozat gyakorlati példákkal is szolgált arra, 
hogy a változó politikai, gazdasági és technikai környezetben miként próbálják meg 
kielégíteni az olvasók igényeit a világ különböző részein (A könyvtárhasználók ki
szolgálásának új módjai: globális áttekintés). Jean-Frederic Jauslin, a Svájci Nemzeti 
Könyvtár igazgatója például egy többnyelvű tárgyszójegyzék előállításának izgalmas 
munkálatairól számolt be, mely 4 nemzeti könyvtár együttműködésével jön létre. 
Chris Hagar, a newcastle-i egyetem Robinson Könyvtárának munkatársa pedig az 
angol és ausztrál olvasói igényeket, elvárásokat és szokásokat mérte fel és hasonlítot
ta össze. A többi előadás szövege ezekkel együtt a címen olvasható. Az ALA Nem
zetközi Kapcsolatok Bizottsága és a Nemzetközi Kapcsolatok Kerekasztala honlap
ján egyébként hasznos információkhoz juthatunk szakmai csereprogramokról, test
vérkapcsolatok létesítéséről, stb. 

Egy egész napos előkonferencia, majd egy ennek eredményeit összefoglaló szek
cióülés foglalkozott azokkal a nemzetközi szintű harmonizációs projektekkel, ame
lyek megoldást keresnek a globalizáció által előtérbe kerülő leíró és tárgyi katalogizá
lási problémákra: az Anglo-American Cataloging Rules 2 (AACR2) fejlesztésének 
kérdéseivel foglalkozó 1997. évi konferencia eredményeivel (http://www.nlc.bnc.ca/  
pubs/nlnews/1997/june97e/2906e-03.htm]), a USMARC, CANMARC és UKMARC 
harmonizációjával, az UNICODE-dal és az IFLA katalogizálási szekciójában folyó 
munkával, amelynek egyik jelentős eredménye a bibliográfiai rekorddal szembeni 
funkcionális követelményekkelfoglalkozódolgozat.(httpy/www.ifla.org/ifla/rV/ifla60/ 
60tilb.htm). 

Internet 2 
A felsőoktatás jövőjét nagyban meg fogja határozni az Internet 2 projekt, amely 

minden eddiginél nagyobb teljesítményű és eddig nem látott alkalmazásokat lehetővé 
tevő hálózatot kíván létrehozni a kutatóintézetek és egyetemek számára. Az Internet 
2 kérdése tehát nem véletlenül szerepelt az ALA konferencia napirendjén. Egyik leg-
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érdekesebb talán az az előadás volt, amely a Virginia University Internet 2 projektjét 
mutatta be (http://www.people.virginia.edu/~tms/LITA). Itt nemcsak a hálózati tech
nológia számunkra elképzelhetetlen paramétereiről és árairól kaphatunk képet, ha
nem a lehetőségeket tartalommal kitöltő tanszéki, intézeti munkálatokról, multimé
diás oktatócsomagok és multimédiás eszközöket igénylő képi kutatási adatbázisok 
létrehozásáról is. (Institute for Advanced Technology in the Humanities 
[http://www.iath.virginia.edu], Teaching and Technology Initiative [http://cti.itc.vir-
ginia.edu/tti]). 

Digitalizálás, képi adatbázisok 
A konferenciához szorosan kapcsolódtak a Kongresszusi Könyvtár rendezvényei. 

Ezek sok mindent tettek lehetővé, többek között azt is, hogy megismerhessük a 
könyvtár tevékenységét, melyet a digitális könyvtárak fejlesztése és megvalósítása 
terén tesz. 

Az 1986 óta folyó, öt évre tervezett és összesen 60 millió USD költségvetésű mun
kában a Kongresszusi Könyvtár saját nyomtatott és nem-nyomtatott anyagából di
gitalizálják és teszik a hálózaton elérhetővé az amerikai történelmi és kulturális for
rásanyag kezdeti magját. A költségvetés egyharmadát adja a Kongresszus. 

Jelenleg 38 gyűjtemény érhető el az Amerikai Emlékezet (American Memory) 
Web-oldalain (httpy/lcweb2Joc.gov/ammem/ammamhome.html), köztük politikai be
szédekhangfelvételei az 1920-as évekből, mozifilmek, mintegy 30 000 fotó és persze 
szöveges dokumentumok. Megoldották, hogy a fotónegatívok láthatóak legyenek, ha 
nem állt rendelkezésre pozitív. Van egy ún. Gyakran Keresett Képek oldala (Fre
quently Requested Images), amelyre azokat a képeket tették, melyekről feltételezhe
tő, hogy egy tipikus amerikait érdekelnének. Térképek is kerültek ide, és igyekszenek 
a történelemtanárokat is segíteni, akiknek mintaórákat állítanak össze az Amerikai 
Emlékezet anyagainak felhasználásával. 

Az Egyesült Államok nemzeti könyvtáraként működő intézmény egyébként rend
kívül sok más hasznos szolgáltatást kínál a WWW-n. Említsük meg közülük a THO-
MAS-adatbázist, amelynek segítségével a Kongresszus dokumentumaihoz és az 
egész érvényes joganyaghoz mindenki ingyenesen hozzáférhet, és az információ-
visszakereséséhez is csak egy kicsit kell értenie (http://thomas.loc.gov). Ugyancsak 
figyelemre méltók a könyvtárnak az irányba tett kísérletei, hogy a könyvek bib
liográfiai digitalizált rekordjait tartalomjegyzékekkel egészítsék ki. 

A Kongresszusi Könyvtár digitális könyvtárával való ismerkedést a Digitális 
Könyvtári Bemutató Központ (Digital Library Vistors Center) segíti, ahol általános, 
továbbá egyes témákkal részletesebben is foglalkozó előadásokon, bemutatókon ve
hetnek részt az érdeklődők. 

Érdemes meglátogatni a könyvtár virtuális kiállításait is a http://lcweb.loc.gov/ex-
hibits címen. 

A National Geographie Society 109 éves történelme során összegyűlt 11 milliós 
fotógyűjteményét is megtekinthettük. Képet kaptunk az óriási képanyag nyilvántar
tási és állagmegóvási problémáiról, amelyekre az egyik válasz a gyűjtemény legjavá
ból válogatott 500 ezres digitális archívum kialakítása volt. A digitalizált képek 
mindegyikéhez tartozó leírás nemcsak bibliográfiai információkat tárol, hanem leg
alább 5-6 tárgyszót, egy rövid leírást és minden képpel kapcsolatos copyright infor-

32 

http://www.people.virginia.edu/~tms/LITA
http://www.iath.virginia.edu
http://cti.itc.virginia.edu/tti
http://cti.itc.virginia.edu/tti
http://ginia.edu/tti%5d).
http://thomas.loc.gov
http://lcweb.loc.gov/exhibits
http://lcweb.loc.gov/exhibits


mációt is. Ez az adatbázis nélkülözhetetlen eszközzé vált az egyes tájak, természeti 
jelenségek, növények, állatok hitelesen datálható, ugyanakkor művészi igényességű 
képei után kutatók számára. 

Tárgyszavak a Web-korszakban 
A tárgyszavazással és általában az egységes besorolási adatokkal több bizottság, 

szekció foglalkozott. Bármilyen aspektusát helyezték is előtérbe a kérdésnek, érzé
kelhető volt, hogy az igazi kihívás a régi, bevált tárgyszavazási, osztályozási módsze
rekkel szemben a Web-korszak igénye az uniformitásra: arra, hogy bármely adatbá
zisban kóborol az ember, mindenütt jól ismert jelzetekkel, tárgyszavakkal találkoz
zon, hogy egy-egy tárgyi keresés a Web-en ugyanúgy sok adatbázison futhasson át, 
mint azt a Web-böngésző szoftverek egyéb szolgáltatásai esetében már megszoktuk. 

Az egyik szekció a mindenki számára használható, általánosan elterjeszthető tár
gyi feltárási rendszert kereste. A hagyományos rendszerek közül már csak eddigi el
terjedtségük okán is a két „jelölt", a Dewey Tizedes osztályozás és a Library of Cong
ress tárgyszórendszere volt. Előnyeik és hátrányaik taglalása mellett a Dewey-t fej
lesztő OCLC és a Library of Congress tárgyszókészletét kezelő Libary of Congress 
beszámolt arról, hogy milyen irányban halad a fejlesztésük és az új igényekhez való 
alkalmazásuk. Vizsgálat alá került a Yahoo által alkalmazott tárgyi kategóriarend
szer, amelyet már születésekor arra terveztek, hogy szabadon követhesse a Web ru
galmasságát. Akadtak szkeptikusok, akik a meglevő rendszerek hiányosságait taglal
ták, és olyanok (Pauline Altherton Cochrane), akik a megoldást egy automatikus kap
csolómechanizmus kidolgozásában látták, amely szabad, a használó számára magától 
értetődőnek tűnő közlekedést biztosít a különböző tárgyi rendszerekkel dolgozó adat
bázisok között. 

A Metadata and authority control címet viselő előadáscsokor tovarjrjTmcgoldasi 
lehetőségeket ajánlott olyan folyamatban lévő programok ismertetésével, mint a kü
lönböző metaadat-struktúrák megfeleltetésén alapuló több adatbázisnak egységes 
felületet kínáló Solinet projekt (http://www.solinet.net/), az Internet-forrásokat a 
Library of Congress osztályozási rendszere segítségével klasszifikáló Cyberstacks 
(http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/homepage.html) vagy a tárgyi fel
tárást osztályozási rendszerek helyett önszervező térképekre bízó kísérletek 
(http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/Projects.htm). 

Mit is csinálnak az olvasók? 
Az automatizálás különböző aspektusaival küzdő könyvtáraink számára figyelmet 

érdemlő lehet azoknak a szekcióknak a sokasága is, amelyek a gépesített könyvtári 
környezetben mozgó, csetlő-botló vagy öntudatosan eligazodó olvasók szokásainak 
feltérképezését tűzték ki célul. Az ilyen tematikájú előadásoknak már a mennyisége 
is figyelmeztet arra, hogy milyen fontos területről van itt szó. Az érdekes metodikai 
tippeket is adó vizsgálatok, amelyek a JSTORE adatbázis használati statisztikájától, 
a latin-amerikai hallgatók on-line katalógusokhoz fűződő viszonyán át (Diana Nahl, 
University of Havaii) a telnet és a Web interfészek kedveltsegenek összehasonlító 
elemzéséig (Stephen J. Bell, Philadelphia College of Textiles and Science) sok minden
re kiterjedtek, azt bizonyították, hogy az olvasók tekintet nélkül nemzetiségükre, az 
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általuk képviselt tudományágra vagy az egyetemi hierarchiában elfoglalt helyükre, a 
megbízhatószolgáltatást,ajónyomtatásilehetőségeket,az egyszer már jólmegismert 
interfészt kedvelik még akkor is, ha az a nehézkesebb. (Pl. a telnet, szemben a felhasz
nálóbarátnak tekinthető Web-bel.) 

Szakmai fejlődés 
A folyamatos szakmai fejlődés és a technikai újdonságok elsajátításának szüksé

gessége szintén több előadás témája volt, különös tekintettel arra, hogy ez milyen ha
tással van a szervezetek életére (pl. A jövő mozgatórugója: az új szemléletű szervezeti 
gondolkodás és hiper-tanulás; valamint Szervezetek változása egy technikai kihívá
sokkal teli korban: a tanulást elősegítő környezet megteremtése). Ezeknek az előadá
soknak az volt a lényege és kicsengése, hogy a változásoknak és kihívásoknak legin
kább úgy lehet megfelelni, ha a szervezetek hatékonyságát egy folyamatos tanulásra, 
továbbképzésre buzdító környezet létrehozásával segítjük elő. A George Mason 
Egyetemen működő Center for the New Engineer például (http://cne.gmu.edu/cne/ 
sense21 .html) kidolgozott egy Sense 21 nevű programot, mely az új szemléletű elmé
letet próbálja meg átültetni a gyakorlatba. 

A fenti mozaikszerű beszámolónál szisztematikusabb áttekintést adni szinte le
hetetlen erről a konferenciáról. Méreteinek érzékeltetéséül csak annyit, hogy a közel 
25 ezer regisztrált résztvevőjéből 11 ezren magát a konferenciát és a hozzá kapcso
lódó (igen nagy méretű) kiállítást tekintették meg. A résztvevők között 80 ország kö
zel 300 külföldi képviselője foglalt helyet, akik részére egyébként külön eligazítást 
tartottak a szervezők az egyesület felépítéséről, a konferencia programjairól, a város 
nevezetességeiről, rengeteg hasznos ötlettel és tippel szolgálva. 

Sokszor bizony nehéz volt a választás a 2300 különböző előadás és megbeszélés 
között, ráadásul a konferencia-helyszínekre nem mindig volt egyszerű időben oda
érni még a különbuszokkal sem! Ki-ki érdeklődése és vérmérséklete szerint cseme
gézhetett a témák, előadók, helyszínek kínálatából. így ez a beszámoló is inkább csak 
ízelítő, és a teljesség igénye nélkül készült, kiemelve a számunkra és a szakma számá
ra érdeklődésre számot tartó eseményeket és témákat. 

Deák Nóra-Koltay Klára-Koltay Tibor 
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Mozaikképek Amszterdamból 
IFLA-konferencia, 1998 

Az Open Society Network Library Program és a Soros Alapítvány - Magyaror
szág támogatásával részt vettem a Könyvtárosegyesületek és Intézmények Nemzet
közi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions, 
IFLA) 64., amszterdami konferenciáján ez év augusztusában. Pályázatomban vállal
tam, hogy a tapasztalatokról a szaksajtóban beszámolok. Most főként a konferencia 
előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos benyomásaimat írom le. 

Az évente megrendezett IFLA-konferencia a nemzetközi könyvtáros-társadalom 
legnagyobb rendezvénye, valódi világkonferencia - idén 2900 résztvevője volt. Ma
gyarországról a felettébb magas részvételi díj (ezt egyébként igyekeznek mindig 350 
dollár körül tartani) ellenére viszonylag népes delegáció vett részt (bár a delegáció 
talán rossz szó, azt az időt idézi, amikor régiónk országainak egyes kérdésekben 
egyeztetniük kellett egy-egy IFLA konferencia előtt). Tizenhét magyar kollégának 
volt szerencséje eljutni az IFLA 64. éves konferenciájára, részben az egyesület (1 fő), 
az IKSZ (1 fő), részben az IFLA magyarországi testületi tagjai (OMIKK, OGYK, 
KSH, OSZK) és más intézmények képviseletében és támogatásával, az MKM kikül
dötteként, saját kezdeményezésre, valamint előadói minőségben. 

Mint ismeretes, az elmúlt év végén a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is megkísé
relte Budapestre hozni a 2003. évi EFLA-konferenciát. Először szándéknyüatkozatot 
nyújtottunk be, majd mikor sikerrel jártunk, részletesebben kidolgozott szervezési
pénzügyi ajánlatot állítottunk össze, melyhez csatolhattuk a nagykönyvtárak vezető
inek támogató nyilatkozatát és számos közéleti személyiség, kulturális és idegenfor
galmi szakember ajánlólevelét. Nagy örömünkre egészen a döntőig eljutottunk. Idén 
tavasszal kiderült, hogy két város - és két könyvtárosegyesület - esélyes a rendezési 
jog elnyerésére: Budapest és Berlin, az MKE és a Német Könyvtárosegyesületek Szö
vetségi Egyesülése (BDB). Az MKE hírlevelében már beszámoltam a két pályázati for
dulóról, majd a végső döntést megelőző helyszíni szemléről. Amikor az amszterdami 
konferencián való részvételt megpályáztam, azt készültem a Könyv, Könyvtár, Könyv
tárosban megírni, mi vár majdan a magyar szervezőkre, hogy lélekben megkezdjük a 
közös felkészülést a 2003. évi konferencia megrendezésére. Ebben az egész könyv
tárostársadalomnak közre kellett volna ugyanis működnie. Azért írok minderről fel
tételes módban, mert a pályázatot Berlin és a BDB nyerte. Az amszterdami IFLA-kon
ferencia záróülésén hirdették ki ezt - és irigységgel vegyes megkönnyebbüléssel vet
tük tudomásul a döntést. A konferencia során egyébként az MKE elnökét és titkárát 
fogadta és személyesen tájékoztatta a döntésről az IFLA elnöke, főtitkára és az előké
szítő bizottságnak a júniusi budapesti látogatáson járt két tagja. Sajnos a budapesti 
megrendezés alapvető akadályát jelentette, hogy a városban nincs több ezer főt befo
gadó, megfelelő konferenciaközpont. Elismerően nyilatkoztak viszont pályázatunk
ról és javasolták, hogy a 2005. vagy 2006. évre ismét pályázzon az egyesület. Ha jól 
számolom, a pályázat benyújtása 2000-ben vagy 2001 -ben lesz aktuális. 
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A 2003. évi IFLA konferencia sorsától függetlenül is árgus szemekkel figyeltem a 
szervezési megoldásokat. Elméletben ugyanis már mindent nagyon jól tudtam a kon
ferencia lebonyolításáról, bár magam még soha nem jártam IFLA-konf erencián. Ab
ban a szerencsés helyzetben voltam viszont, hogy könyvből dolgozhattam, az IFLA-
konf erenciákat ugyanis szigorú forgatókönyv szerint készítik elő és bonyolítják le, 
amelyet conference manual-nek, konferenciaszervezési kézikönyvnek neveznek. Er
re a forgatókönyvre nagyon nagy szükség is van, lévén, hogy minden évben más város 
a konferencia házigazdája, ráadásul a világ legkülönbözőbb pontjain. Négy vándor
gyűlés szervezésében vettem eddig részt, úgy érzem - bár más a nagyságrend - egy 
hasonló silabusznak mi is nagy hasznát vehetnénk. 

Az IFLA konferenciaszervezési kézikönyve, amelybe rendszeresen beépítik az 
újabb tapasztalatokat, 80 sűrűn teleírt oldalon foglalja össze azokat a követelménye
ket, amelyeket a fogadó országnak teljesítenie kell: a konferenciaközponttal, a tech
nikával, a tájékoztató kiadványokkal, a hirdetésekkel, a társadalmi és kulturális prog
ramokkal, a szállásokkal, a nemzeti szervezőbizottsággal, az önkéntesekkel, a pénz
ügyi politikával és a határidőkkel, stb. kapcsolatban. Az IFLA konferenciaszervezési 
kézikönyvének egyik forrása a résztvevők között kiosztott értékelő kérdőív. Azok kö
zül, akik ezt Amszterdamban leadták, ketten sorsolással regisztrációt nyertek az 
1999-es bangkoki IFLA-konf erenciára. A kérdőíven benyomásainkat a kiváló és nem 
megfelelő között ötfokú skálán kellett rangsorolni, kezdve az előadásoktól, a szolgál
tatások különböző területein és a könyvtárlátogatásokon át az Internet-kávéház mű
ködéséig. A kérdőíveket a koppenhágai könyvtárosfőiskola diákjai értékelik majd; a 
tanulságokat nyilván viszontlátjuk a kézikönyv újabb kiadásának előírásaiban. 

Az egyesület titkáraként igyekeztem figyelemmel kísérni a hungarika-vonatkozá
sokat, azaz a magyar kollégák szereplését. Gazdag Tiborné és Nagy Anikó a Hírlapok 
Kelet-Európában című szekcióban szerepelt előadással (magyar címe: A magyar saj
tó az utóbbi tíz évben, 1987-1997); Haraszti Pálné előadását (A könyvtári bizottsá
gok szerepe a parlamenti könyvtárakban) a parlamenti könyvtárosok szekcióülésén 
fogadtak el közlésre; Kastaly Beatrix az állományvédelmi szekció ülésén tartott elő
adást (A tartós papír és a törékeny papír problémái Magyarországon), Szántó Péter 
pedig a szaklapok problémáit boncolgatta (A könyvtár- és tájékoztatástudományi fo
lyóiratok problémái - egy magyar szerkesztő nézőpontjából). Jelenleg több magyar 
kolléga vesz részt aktívan az IFLA divízióinak, szekcióinak vagy kerekasztalainak 
munkájában. Sajnos, legtöbben csak megfigyelői vagy levelező státusszal rendelkez
nek, főként a rendszeres kiutazáshoz szükséges anyagiak hiányában. A legmagasabb 
posztra az utóbbi éveket tekintve Kastaly Beatrix jutott, ő az utóbbi két évben az Ál
lományvédelmi és Konzerválási Szekció elnökeként működött. 

A konferencia résztvevőit a borsos részvételi díj fejében már előzetesen is infor
mációkkal bombázták. Az előkészületek állásáról a konferencián is naponta megje
lenő IFLA Express első két száma tájékoztatott. Megérkezéskor ki-ki megkapta az 
előadások (a paper-ek) legjavát, CD-n is. Ez az összeállítás az IFLANET unplugged 
címet viseli, és az IFLANET webhelyének egy bizonyos időpontban készült pillanat
képét tartalmazza, olyan információkkal, mint az IFLA tevékenységi köre, tisztség
viselői, a tagok címtára, szponzorok, kiadványok és konferenciai anyagok. Az IFLA-
paperek egyébként már sok éve megtalálhatók a Könyvtártudományi Szakkönyvtár
ban, ez a könyvtár ugyanis a világ néhány IFLA clearing house-ának, azaz letéti 
gyűjteményének egyike. 
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A szakmai programokról itt csak annyit, hogy a konferenciát megelőző pénteki el
őzetes bizottsági és egyéb, a tisztségviselőknek szervezett összejöveteleket is számítva 
a záróülésig összesen 208 kisebb-nagyobb ülésre (műhelyre, plenáris előadásra, stb.) 
került sor, nemegyszer tizenkét párhuzamos ülés közül lehetett választani. Egy másik 
cikkben szeretnék bővebb áttekintést adni - személyes benyomásaim és a publikált 
előadások alapján - a konferencia szakmai keresztmetszetéről, azaz arról, hogy mi
lyen kérdések állnak az érdeklődés középpontjában, hogyan tükröződnek ezek az el
őadások témaválasztásában és magukban az előadásokban, és mit tesz az IFLA a nem
zetközi szakmai közéletben, a szakmai problémák megoldásáért. 

A RAI konferenciaközpont ideális helyszíne volt az amszterdami IFLA-konf eren-
ciának. Gond nélkül befogadta a közel háromezer embert, akár szakmai ülésekről, 
akár társas programokról volt szó. Az üléseken túlmenően helyet adott egy hatalmas 
információtechnológiai, könyvtáribútor- és dokumentumkiállításnak, amelyen ösz-
szesen legalább száz cég állított ki hatalmas standokon, komolyan véve azt a lehetősé
get, hogy itt találkoznak a világ könyvtárosai. Egymást érték a bemutatók, prezentá
ciók, sőt a tanulni vágyókat vendégül is látták a lunch and learn programokon. A kiál
lítók között szerepelt néhány nagy könyvtárosegyesület is, és persze az IFLA, a 
különböző eljövendő IFLA-konferenciák standjaival (jó, ha előjegyezzük: 1999 -
Bangkok, 2000 - Jeruzsálem, 2001 - Edinburgh, 2002 - Boston, 2003 - Berlin). A ki
állítás leglátogatottabb sarka az Internet-kávéház volt, ahol vagy tizenöt számítógé
pen lehetett elektronikusan levelezni, ugyanis a konferencia idejére mindannyian 
kaptunk saját elektronikus postafiókot. 

A holland szervezőbizottságban számos ismerős nevet és arcot láttunk: köztük 
volt Piet Schoots, a rotterdami városi könyvtár nyugalmazott igazgatója (korábban 
egyébként az IFLA Végrehajtó Tanácsának tagja) és Adrian Staats, aki a BOB-
CATSSS-szimpóziumok rendszeres szereplője és résztvevője volt. Kiváló munkát vé
geztek, több mint száz önkéntes segített nekik az előkészületekben és magán a kon
ferencián. Ők szervezték és bonyolították le a könyvtárlátogatásokat is, amelyekből 
igazán bő volt a kínálat: rotterdami, hágai, amszterdami könyvtárak, az NBLC 
(amely könyvtárellátó, könyvtári intézet és könyvtárosegyesület egy intézményben) 
szerepeltek benne, összesen tizenhét túra, ezek mindegyikére több busz indult. 

A konferencia kezdetét megelőző napon került sor az IFLA-konferencián részt
vevő újoncok (newcomers) köszöntésére és tájékoztatására, amelyen az IFLA tiszt
ségviselői szerepeltek. Szóltak az IFLA tevékenységéről, felépítéséről és kiadványai
ról, a konferencia kínálta lehetőségekről a személyes kapcsolatok kiépítésére, és kap
tunk néhány hasznos ötletet arra nézve, hogyan tekintsük át a hatalmas előadásözönt, 
hogyan lássunk-halljunk minél többet a rendezvényen. 

A nyitó ülésen díszes ruhába öltözött fegyveresek vonultak a színpadra, hogy ott 
Rembrandt Éjjeli őrjáratává álljanak össze egy élőképben. Piet Schoots, aki az ülést 
levezette, meg is jegyezte, hogy most már nem is kell elmennünk a Rijksmuseumba... 
És ez csak egy volt a holland kollégák sok ötlete közül, amelyekkel a programokat 
színesítették. A nyitó ülés végén színes pamutgombolyagokat dobáltak a színpadról 
és a széksorok mellől a nézőtérre, amelyekkel két perc alatt szinte teljesen behálóztak 
mindenkit, majd együttműködésünket demonstrálva vissza kellett gombolyítanunk 
a sok-sok fonalat. Sikerült... Amikor kiszabadultunk, megkezdődhetett a nyitó foga
dás! De volt még diszkó fiataloknak és idősebbeknek a fárasztó könyvtárlátogatások 
után, holland kulturális est a hajózási múzeumban és az interaktív tudományos mú-
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zeumban, és szombaton a (kézikönyv szerint) szokásos fél- vagy egynapos kirándulás 
szebbnél szebb helyekre. 

Az IFLA rendszeres és alkalmi szponzorai is kitettek magukért. A Saur cég állta 
a például nyitó fogadás költségeit, az EBSCO szponzorálta a résztvevők jegyzékét 
tartalmazó füzet előállítását, az OCLC jóvoltából öt napig ingyen utazhattunk a vá
rosban, az IFLANET CD-ROM költségeit a SilverPlatter cég fedezte, az IFLA Exp
ress kiadását a Xerox támogatta, hogy csak néhányukat említsük. A konferencia ki
adványaiban meg is kapták méltó helyüket és az őket illető köszönetet. 

Én itt mondok köszönetet szponzoraimnak, az OSI-NLP-nek és a Soros Alapít
vány-Magyarországnak. 

Hegyközi Ilona 

Névfelvételi ünnepség 
a Csorba Győző Megyei Könyvtárban 

A legdélibb dél-dunántúli megye nemrég még Baranya Megyei Könyvtárnak ne
vezett bibliotékája szeptember 30-án ünnepi rendezvényt tartott abból az alkalom
ból, hogy felvette egykori munkatársa, a Kossuth-díjas költő, Csorba Győző nevét. 
Az ünnepség keretében arról is megemlékeztek, hogy 55 évvel ezelőtt, 1943. október 
l-jén hozták létre az akkori városatyák Pécs város Közművelődési Könyvtárát, 
melyben jogelődjét tisztelheti az immáron Csorba Győző Megyei Könyvtárnak ne
vezett intézmény. Az egykori és mai könyvtárat nem csupán a „megörökölt" épület-
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rész, a mai intézmény kereken 200 éves magja köti össze, és nem is csak a rendkívül 
értékes állományi örökség. Összeköti a névadó Csorba Győző (1916-1995) személye 
is, hiszen ő volt az, aki Weöres Sándor rövid igazgatói működése után - vezetőként -
megszervezte és útjára indította a jogelőd városi könyvtárat, majd a jogutód megyei 
könyvtár munkatársaként, igazgatóhelyetteseként tevékenykedett tovább nyugdíjba 
vonulását követően is, úgyszólván a haláláig. Egykori munkahelyén ma emlékszoba 
őrzi emlékét. 

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással kezdődött a Központi Temetőben, majd 
a Megyei Könyvtár rendezvénytermében folytatódott, mely kicsinek bizonyult a 
szép számban megjelentek számára. Hála a szép időnek és a rendezvényterem kertre 
nyíló ajtajának, sokan odakintről követhették az eseményeket: Pomogáts Bélának, a 
Magyar írószövetség elnökének, Bertók László József József Attila-díjas költőnek, 
Tüskés Tibor József Attila-díjas írónak és Surján Miklós címzetes igazgatónak a kö
szöntőjét, akik más és más nézőpontból emékeztek Csorba Győzőre, de azzal a közös 
meggyőződéssel, hogy a névválasztás helyességéhez nem fér kétség: Baranya könyv
tára büszke lehet névadójára. 

A köszöntőket irodalmi-zenei műsor kötötte csokorba, majd a névfelvételt hiva
talosan is megpecsételte az új Alapító Okirat átadása, melyet Kalányos Katalin 
könyvtárigazgató vett át dr. Kurucsai Csabától, a Baranya Megyei Önkormányzat 
alelnökétől. Ezt követően dr. Román Lászlóné, aki 1978-tól 1990-ig igazgatta a Me
gyei Könyvtárat, tekintett vissza az intézmény múltjának legfontosabb eseményeire. 
Végül több egykori munkatársával együtt ő is átvehette „A Megyei Könyvtárért" 
emlékplakettet, mely a névfelvétel ünnepi alkalmára is emlékeztet. 

Boda Miklós 
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- MŰHELYKÉRDÉSEK = 

Helyismereti tevékenység Heves megye 
közművelődési könyvtáraiban 

A következő kis összegzés egy helyismereti és egy módszertani könyvtáros kíváncsisá
gának eredménye. A megye valamennyi közművelődési könyvtárába elküldtünk egy kér
dőívet, melyből igyekeztünk valamiféle átfogó képet kapni arról, vajon folytatnak-e, s ha 
igen, milyen intenzitással helyismereti jellegű tevékenységet megyénk könyvtárosai. Tá
jékoztatást kaptunk a helyismereti gyűjtemények nagyságáról, a dokumentumféleségek 
típusáról, a helyismereti gyűjtőkörről, valamint a feldolgozás módjaira, mélységére, a 
gyűj temények használói körére, a helyismereti tevékenység aktív közhasznú információs 
tevékenységgé való alakítására vonatkozó távlati, jövőbeli elképzelésekről. 

I. Történeti áttekintés 
A helytörténeti kutatások Magyarországon a múlt század második felében kerül

tek az érdeklődés előterébe. Abból a patriotizmusból születtek, amely a szabadság
harc leverése után a nemzeti kultúra felvirágoztatását kívánta minden szempontból 
előmozdítani. Annak a mozgalomnak volt édes gyermeke, amely létrehozta a vidéki 
múzeumokat mint a helytörténeti kutatás intézményeit, s mellettük könyvtárakat léte
sített részben a tudományos kutatás, részben a közművelődés céljaira. Ezek az intéz
mények kezdték meg a helytörténeti anyag tárgyi, írott és nyomtatott emlékeinek 
gyűjtését, és vetették meg a mai helyismereti gyűjtemények alapjait. E gyűjtemények 
közigazgatási intézmények, kulturális egyesületek, társaságok, magánosok könyvado
mányaiból, ill. hagyatékaiból keletkeztek. 

A könyvtár és a múzeum együttélése idején a helytörténeti gyűjtés súlypontja a 
múzeumra mint olyan intézményre esett, amelynek fő feladata a táj történeti anya
gának gyűjtése. A könyvtárnak és a múzeumnak ez a szimbiózisa az idők folyamán - a 
mindkét intézmény életében bekövetkezett változás következtében - nem volt fenn
tartható. Nagy könyvtáraink közül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a vidéki egye
temi könyvtárak foglalkoztak tájanyag-gyűjtéssel. A FSZEK Budapest Gyűjtemé
nye a század eleje óta áll fenn mint a fővárosra vonatkozó anyag központi és egyben 
az ország legrégebbi helyismereti gyűjteménye. 

A helyismereti munka fellendülésének kezdete országosan az 1960-as évek első 
felére esett. Az 1964-ben megjelent művelődésügyi miniszteri utasítás tette kötele
zővé a megyei könyvtárak számára a helyismereti anyag gyűjtését, helyismereti gyű j -
temények létrehozását. Ez a jogosultság ekkor már egy érvényes gyakorlatot legali
zált a megyei könyvtárakban. Nálunk, a Bródy Sándor Könyvtárban is szinte a könyvtár 
alapításától kezdve, 1952 óta folyik a helyismereti dokumentumok tervszerű gyűjté-

1 Rácz Aranka: A megyei könyvtárak tájismereti anyaga = Magyar Könyvszemle. LXXI. 
évf. 1955. 3. sz. 178. p. 
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se, gyarapítása. A hálózati központ mintájára Heves megye városaiban is megindult 
a helyi igények kielégítését szolgáló állománygyűjtő, feltáró, szolgáltató munka. 

Bényei Miklós módszertani útmutatója, a helyismereti könyvtárosok első tankönyve 
segítségével a helyismereti-helytörténeti munkára elhivatott városi, sőt idővel községi 
könyvtárosok is szép, jól funkcionáló helyismereti gyűjteményeket hoztak létre. 

Most, a 2000. év küszöbén egy fényképet, tényképet szerettünk volna kapni az im
már közel félévszázados közművelődési könyvtárak helyismereti tevékenységéről 
Heves megyében. 

II. A helyismereti munka személyi és tárgyi feltételei 
Heves az ország kisebb megyéi közé tartozik. A települések száma - viszonylag 

egyenletes elosztásban - 118, ebből 7 város. A mai közművelődési könyvtárak csírái 
az 1950-es évek népkönyvtári, hálózatteremtő tevékenységének eredményeként jöt
tek létre. Minden település, a legkisebb is megkapta a maga könyvtári szolgálati he
lyét, a városokban a központi könyvtárak köré fiókkönyvtárak szerveződtek. A taná
csi könyvtári hálózat kiépítése Heves megyében 1959 végére fejeződött be. 

Heves megye könyvtárai 1 9 9 1 - 1 9 9 7 
1. táblázat 

Működési mutatók 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Könyvtárak száma 129 128 126 125 125 126 125 

ebből községi könyv
tár 113 111 110 109 109 110 109 

100 m2 feletti alap
területű könyvtár 37 35 34 32 31 29 33 

Heti 13 óránál több 
nyitvatartási idővel 70 64 64 60 56 42 50 

Heti 4 és több napos 
nyitva tartás 42 40 37 37 32 49 56 

Főfoglalkozású könyv
tárosok 127 128 128 120 113 118 113 

A könyvtári állomány változásai 

Könyvtári állomány
egységek száma 1 405 649 1 422 871 1 433 899 1 424 036 1 430 938 1 464 893 1 479 865 

- gyarapodás 39 275 39 473 29 233 35 854 26 713 31146 31566 

- törlés 33182 22 251 17 346 38 545 19811 18 091 16 594 

Állománygyarapításra 
fordított összeg 6 218 337 9 793 438 9 903 398 12 219 571 13 974 521 17 376 149 22 457 000 

A könyvtárhasználat adatai 

Beiratkozott olvasók 
száma 55 209 50 838 47 938 48153 48 582 49 058 46 967 

A táblázat folytatódik! 

2 Bényei Miklós: Helyismereti munka a B típusú könyvtárakban. Bp. 1974. 71 p. 
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Az 1. táblázat folytatása 

Működési mutatók 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Látogatók száma 551 548 542 662 568 298 577 509 583 446 573 565 582 824 

Kölcsönzött könyvtári 
egységek száma 1 117 851 1121 602 1171 143 126 326 127 515 1127 314 1 227 234 

Könyvtárközi kölcsönzés 

- adott 420 567 378 569 589 262 235 

- kapott 885 1043 828 864 107 853 661 

Heves megyében az 1997. évi statisztikai jelentés szerint jelenleg 114 nyilvános, 
általános gyűjtőkörű könyvtár működik összesen 130 szolgáltatóhelyen. A települési 
könyvtárak közül 62 önálló intézmény, 13 általános művelődési központ, 17 kettős 
funkciójú, 22 klubkönyvtár. Tartozik még 11 fiókkönyvtár is az anyaintézmények
hez. A fenntartói jogokat gyakorló szerv 112 könyvtár esetében az önkormányzat, 
egynél egyéb költségvetési szerv, egynél pedig alapítvány. További egy községben 
szakszervezeti könyvtár látja el az ott élőket, három pedig más településsel közösen 
tart fenn könyvtárat. A könyvtári ellátás tehát az egész megyét lefedi. Sajnos, hat 
községi könyvtár anyagi okok miatt szünetel, egy fiókkönyvtár megszűnt. 

1997-ben Heves megyében a népesség 14,3%-a volt beiratkozott olvasó valamelyik 
könyvtárban. Ez a 327 299 lakosból 46 967 főt jelent. Átlagban egy olvasó 25 doku
mentumot kölcsönzött. A megye gyűjteményeinek összdokumentumaiból (könyv, hang
lemez, hangkazetta, audiovizuális anyag, stb.) a megye minden lakosára 4,5 dokumen
tum, a könyvtári tagokra 31 db jutott. 

Heves megye könyvtárosainak százalékos megoszlása 
végzettségük tekintetében: 

Szakirányú felsőfokú végzettség 34% 
Középfokú+középfokú könyvtárosi szakképesítés 22% 
Középfokú iskolai végzettség 19% 
Nem szakirányú felsőfokú 18% 
Nem szakirányú felsőfokú+középfokú 4% 

Egyéb iskolai végzettség 3% 

Megyénkben 1997-ben könyvtárosi munkakörben 192 főt alkalmaztak, ebből tel
jes munkaidőben 113 dolgozott. A főfoglalkozású teljes munkaidőben dolgozó 
könyvtárosok közül 56 fő rendelkezett felsőfokú könyvtárosi végzettséggel. Rész
munkaidőben 5, megbízási díjasként 4 szakirányú felsőfokú végzettségű könyvtáros 
dolgozott könyvtárainkban. A nem szakirányú felsőfokú (általában pedagógusi) vég
zettséggel rendelkezők száma teljes munkaidőben: 5, részmunkaidőben: 14, megbí
zási díjasként: 15 fő volt. Középfokú könyvtárosi végzettséggel a teljes munkaidőben 
dolgozók közül 42, a részmunkaidőben foglalkoztatottak közül 5, a megbízási díjas
ként alkalmazottak közül 4 fő rendelkezett. 
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A helyismereti gyűjteményeket kezelő könyvtárosok 
százalékos megoszlása végzettség szerint: 

Szakirányú felsőfokú 58% 
Középfokú+középfokú könyvtárosi 21% 
Nem szakirányú felsőfokú 16% 
Középfokú iskolai végzettség 5% 

Heves megyében összesen 18 kolléga végez teljes vagy részmunkaidőben, ill. alka
lomszerűen helyismereti tevékenységet. Az ezeket a gyűjteményeket kezelő könyv
tárosoknak tehát 58%-a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik (2 egyetemi 
és 9 főiskolai). A 3 nem szakirányú végzettséggel rendelkező kolléga közül 1, vala
mint a középfokú iskolai végzettségű kolléganő jelenleg végzi a könyvtár szakot. 

A Heves megyei közművelődési könyvtárakban az intézmények 97%-ában találha
tó helytörténeti, helyismereti jellegű dokumentum. Ezek mindegyike még nem nevez
hető helyismereti gyűjteménynek, hiszen sok esetben csak néhány ilyen dokumentu
mot találhatunk a könyvtárban. A legjellemzőbbek az egy-egy település történetéről 
készült monográfiák, az ott élt/élő neves személyiségekről/tői kiadott művek, helyi új
ságok összegyűjtött számai, a helységről írt szakdolgozatok, képeslapok, Heves megye 
helyismereti bibliográfiája. Már néhány helyismereti dokumentum léte és megléte is 
bizonyítja, hogy az emberek érdeklődnek településük története iránt, s ez az érdeklő
dés egyre erősebb tendenciát mutat. 

Városok 
Heves megyében a megyeszékhely, Eger 1990-től megyei jogú város. Gyöngyös 

1334-től, Hatvan 1945-től, Heves 1984-től, Füzesabony és Pétervására 1989-től, Lő
rinci 1992-től város. A megye lakónépességének 44 %-a élt az 1996. év végén a hét 
városban. A lakónépesség száma alapján a három régebbi városunk - Eger, Gyön
gyös, Hatvan - a közepes nagyságú, Füzesabony, Heves, Lőrinci és Pétervására a ki
sebb városok csoportjába sorolható. (Ez utóbbi az ország városai közül a harmadik 
legkisebb lélekszámú város.) 

Heves megyében a megyei könyvtáron kívül hat városi könyvtár működik. A megyei 
könyvtár helyismereti részlegének vizsgálatát kihagytuk. Éppen megyei funkció
jából eredően a helyismereti munka más jellegű, s az állomány arányai sem teszik 
lehetővé az összehasonlítást a városi könyvtárak helyismereti tevékenységével, ál
lományával. A kérdőívünkre kapott válaszok tükrözik az egyes könyvtárakban folyó 
helyismereti munka mélységét. 

* * * 
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A hét város könyvtárainak főbb adatai: 
2. számú táblázat 

Helység népesség ossz. ál
lomány 

beiratko
zott olvasó látogató olvasói arány 

% 
ellátottság 

(áll. egység /lakos) 

Füzesabony 7 986 52 434 1530 18 757 19 6,56 

Gyöngyös 33 807 99 167 3274 43 917 9 2,93 

Hatvan 23 927 143 074 3385 52 085 14 5,97 

Heves 11 450 55 907 1195 12 243 10 4,88 

Lőrinci 5 968 30 929 917 7 421 15 5,18 

Pétervására 2 450 14 059 445 6 148 18 5,73 

1. Helyismereti tevékenység 
Helyismereti gyűjteménnyel mindegyik város könyvtára rendelkezik. Pétervásá

ra és Lőrinci kivételével a gyűjtemény különálló helyiségben van elhelyezve, önálló 
gyűjtőköri leírással rendelkezik, a helyismereti tevékenységet egy-egy főállásban 
dolgozó kolléga végzi. A két legkisebb városban a helyismereti anyag irodában, illetve 
raktárban került elhelyezésre. A helyismereti tevékenységet egy-egy fő munkaidejé
nek egy részében, alkalomszerűen végzi; gyűjtőköri szabályzatuk nincs, de a gyűjtési 
szempontok a községekhez hasonlóan jól körvonalazhatóak. A helyi nyomdák, ki
adók műveit gyűjtik. 

2. Dokumentumtípusok 
Könyv 6, folyóirat 6, hangzóanyag 5, audiovizuális dokumentumok közül film 3, 

video 5; fotó 5, mikrofilm 3, sajtókivágat 7, aprónyomtatványok 6, kéziratok 5, egyéb 
dokumentumok 5 városi könyvtárban találhatóak. Egyéb dokumentumként szerepel 
a gyűjteményekben: CD-ROM, képeslap, metszet, szakdolgozat, festmény, grafika, 
emlékplakett, „Gyöngyös" feliratú reklámtárgyak, képviselőtestületi ülések jegyző
könyvei, címer, térkép. 

Lőrinci egyedül sajtókivágatok meglétét jelezte. A korábbi jó helyismereti munka 
háttérbe szorulására, a gyűjtemény körvonalainak elmosódására a magyarázatot itt 
az utóbbi év sorozatos könyvtárosváltásaiban találtuk meg. 

3. Az elhelyezés kérdése 
A gyűjtemény elhelyezése még a külön helyismereti részleggel rendelkező könyv

tárakban is dokumentumtípustól függő. A hangzóanyagot a zenei részlegben helye
zik el, egy esetben a videót is. Helyismereti jellegű könyvek az olvasóteremben is ta
lálhatók. Külön helyiséggel nem rendelkező könyvtárakban csak ott. A katalógusok 
elhelyezése a dokumentumokat követi. 

4. Sajtófigyelés 
• Sajtófigyelést mindegyik városi könyvtárban végeznek, egy-egy személy mel

lékfeladatként. Füzesabonyban az 1970-es évektől alkalomszerűen, 1995-től 
folyamatosan, havi feldolgozással; Hatvanban 1977-től, Hevesen 1987-től, Lő
rinciben 1979-től, Pétervásárán 1984-től. A sajtóban megjelenő anyag feldol-
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gozása, figyelése saját feldolgozással, ill. a Bródy Sándor Könyvtártól kapott 
anyag alapján készül. A két megyei lapot, a helyi lapot/lapokat mindenhol rend
szeresen figyelik, Füzesabonyban alkalomszerűen az országos sajtót is, Hatvan
ban és Gyöngyösön még további 15-15 lapot, Pétervásárán alkalomszerűen 20 
periodikumot. 

• A feldolgozás katalóguscédulákon történik, számítógépes feldolgozás egyelőre 
még egyik helyen sincs. A két legkisebb könyvtárban a cikkekről bibliográfiai 
leírás nem készül, önfeltáró rendszerben raktározzák a kivágatokat, a feltárás 
szempontja az időrend. 

• A helyi személyek által írt cikkeket négy helyen teljességgel próbálják gyűjteni. 
Ahol szelektálnak, a szempont a cikk tartalmi, információs értéke, ill. a szerző 
ismertsége. A helyi személyekre vonatkozó cikkeket teljességgel gyűjtik. 

• Füzesabonyban és Hevesen önálló, csak a sajtófigyelés anyagát tartalmazó ka
talógussal rendelkeznek, a többi könyvtárban közös a többi helyismereti anyag
gal. A készített katalógusokban szerző, cím és tárgyszó (Hatvan, Heves), cím 
(Füzesabony), valamint ETO (Gyöngyös) alapján lehet visszakeresni. 

• Helyi személyiségek katalógusa két helyen található. Forrásai: folyóiratok, 
könyvek, meghívók, írott és elektronikus sajtó, személyes közlések. Hatvanban 
200, Gyöngyösön 130 személyt tartalmaz jelenleg. A felvett adatok: műveik, 
róluk szóló irodalom, személyi adatok, foglalkozás, kötődés a városhoz. 

A helyismereti anyag megoszlása dokumentumtípusok szerint 
a városi könyvtárakban: 

Gyöngyös 

5. Az állomány használata 

Hatvan 

• egyéb 
H kéziratok 
H aprónyomtatványok 
D vizuális anyag 
• hangzóanyag 
ü folyóirat 
B könyv 

Pétervására 

5.1. Kölcsönzés: az állományrész különleges értéke, védettsége miatt elsősorban 
csak prézens, olvasótermi használatot biztosítanak. Gyöngyösön a könyvekből, fo
lyóiratokból, hangzóanyagból, sajtókivágatokból, aprónyomtatványokból és a kéz
iratokból másolatban szolgáltatnak. 

45 



5.2. Használói típusok: közép- és főiskolások, helytörténészek, érdeklődő állam
polgárok (pl. helyi rendeletek iránt), pedagógusok, idősebb korosztály. A helyi köz
igazgatás csupán egy könyvtár esetében nem támaszkodik erre a forrásra. 

A két legkisebb város kivételével mindenhol folytatnak valamilyen propaganda 
tevékenységet a gyűjtemény hasznosítására. 

6. Intézményi együttműködés 
A helyismereti tevékenységben más intézményekkel három városi könyvtár mű

ködik együtt. Az együttműködésben részt vevő intézményekként a következőket je
lölték meg: Bródy Sándor Könyvtár (mint megyei könyvtár: sajtófigyelés, helyisme
reti anyagok közvetítése, Heves megyei bibliográfia, stb. kapcsán), Hatvány Lajos 
Múzeum, Hatvani Galéria, Művelődési Központ, oktatási intézmények, a gyöngyösi 
Mátra Múzeum, Füzesabonyi Múzeum és Kiállítóhely. Az intézményen kívüli együtt
működés helyismereti kutatókkal valósul meg. A helyismereti gyűjtemény anyagáról 
szintén három helyen készítenek kiadványokat: pl.: Rátkai István: Füzesabony törté
nete, Helyi alkotókör válogatott írásai; a Gyöngyösi Műsorban évi egy-két alkalom
mal az újdonságokról, ugyanitt 1990-től 50, ill. 100 éve történt címmel sajtószemle a 
korabeli újságok alapján, városi szintű helyismereti vetélkedők, bibliográfia készítés, 
forgatókönyvek; Hatvani lexikon, Olvasótábori szöveggyűjtemény. 

7. Jövőbeli elképzelések 
A két legkisebb város kivételével mindenhol tervezik az eddigi helyismereti gyűj

teményfunkcióbővítését, aktív közhasznú információs szolgáltatás kialakítását. Hat
vanban és Hevesen már tervezik a bevezetését a FSZEK Közhasznú Információs 
Adatbázisát mintául vevő helyi adatokkal kibővített közhasznú információs szolgál
tatásnak. Füzesabonyban már meglévő adatbázisuk frissítése, kiegészítése, bővítése 
van folyamatban. Gyöngyösön csatlakozni kívánnak az „Intelligens Város" elnevezé
sű kábelhálózathoz, amelyben a helyi intézmények, szolgáltatók vesznek részt. 

Községek 

1. Helyismereti tevékenység 
Kérdőíves mintavételünk alapja az volt, hogy rendelkezik-e a községi könyvtár 

helyismereti gyűjteménnyé szerveződött anyaggal. A követelményeknek 11 községi 
könyvtár felelt meg. 

A l i község könyvtárainak főbb adatai: 
3. számú táblázat 

Helység Népesség Ossz. 
állomány 

Beiratkozott 
olvasó Látogató Olvasói arány 

% 
Ellátottság 

(áll. egység/la
kos) 

Abasár 3115 9 497 404 6332 13 3,04 

Adács 2916 13 018 611 4297 21 4,46 

Apc 2708 13 772 293 3402 11 5,08 
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A 3. számú táblázat folytatása 

Helység Népesség Ossz. 
állomány 

Beiratkozott 
olvasó Látogató Olvasói arány 

% 
Ellátottság 

(áll. egység/la
kos) 

Besenyőtelek 2962 18 079 514 11 622 17 6,10 

Boldog 3091 13 279 348 2 419 11 4,29 

Hort 3873 20499 837 7 449 22 5,29 

Kisköre 3150 14 764 338 4 231 11 4,68 

Kompolt 2099 7 235 321 9 297 15 3,44 

Kömlő 1888 14 243 367 3 257 19 7,54 

Párád 2263 11038 339 3 725 15 4,87 

Poroszló 3064 17 726 504 12 090 16 5,78 

A l i községben egy-egy fő végzi a helyismereti tevékenységet munkaidejének egy 
részében, alkalomszerűen. 

2. Gyűjtőköri szabályzatuk nincs, de a gyűjtési szempontok viszonylag homogé
nek, jól körvonalazhatóak. Egyértelműnek tartott a helyi nyomdatermékek gyűjtése. 
A helyismereti könyvtárosok által sokat vitatott helyi szerzők és helyi személyek kér
désében fele-fele arányban tartják fontosnak és tudják megvalósítani a beszerzést, 
gyűjtést és feltárást. 

3. Dokumentumféleségek és a helyismereti állomány nagyságának mutatói 

A helyismereti anyag megoszlása 
dokumentumtípusok szerint a községi könyvtárakban 

Könyv 31 
Aprónyomtatványok 28 
Folyóirat 23 
Hangzóanyag 7 
Video 6 
Kéziratok 3 
Egyéb 2 

A táblázat csak az állomány egészében is megjelenő, állomány-nyilvántartásba 
vett dokumentumokat tartalmazza. Nem kerültek bele így a fel nem dolgozott de 
megőrzött, esetenként tékázott vagy kötött helyi és megyei folyóiratok évfolyamai, 
az 580 fotó és a 7474 sajtókivágat. Ezek a dokumentumok nem szerepelnek sem az 
egyedi, sem az összesített állomány-nyilvántartásban, sem a katalógusokban. 

Egyéb dokumentumként még szerepelnek: különféle vendégkönyvek, (kiállítások, 
színielőadások) önkormányzati ülések jegyzőkönyvei, helyi térképek, helyi jellegű 
szakdolgozatok, a községről készült képeslapok. 
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4. Az állomány elhelyezése 

zárt szekrényben olvasói térben raktárban irodában 

1 7 2 2 

A helyismereti állományt a legtöbb helyen olvasói térben, kézikönyvtárban hoz
záférhetően helyezték el. 

5. A feltárás kérdései 
5.1. Katalógusok 

Cédulakatalógus Számítógépes 

nincs van 
(könyv) 

van 
könyv+vizuális anyag, video) 

könyv, 
építés alatt 

könyv, 
hangzó anyag 

4 5 1 1 1 

5.2. Cikkfeltárás 
Sajtófigyelést a l l -bői 8 könyvtáros végez alkalomszerűen, az adminisztrációs na

pokon. A cikkekről bibliográfiai leírást nem készítenek, önfeltáró rendszerben raktá
rozzák a kivágatokát. A feltárás szempontja az időrend: évek szerint dossziékban ke
reshetőek vissza a cikkek. 

A községek többsége később kapcsolódott be a sajtófigyelésbe, mint a városok. 
Horton már 1975-ben vegezteksajtof igyelést; Adácson, Poroszlón az 1980-as, a többi 
községben az 1990-es évektől gyűjtik a cikkeket. Abasáron az 1960-as évekig vissza
menőleg fénymásolatban szerezte be a kolléganő a helyi vonatkozású cikkeket. 

6. Az állomány használata 
6.1. Kölcsönzés: az állomány különleges értéke, védettsége miatt elsősorban csak 

prézens, olvasótermi használatot biztosítanak. Nagyobb állománnyal rendelkező 
könyvtárak esetében a helyismereti duplum dokumentumokat kölcsönzik is (3 he
lyen). Két helyen a fénymásolt, belső állománygyarapításra készült dokumentumo
kat kölcsönzik. 

6.2. Használói típusok: szám szerinti kimutatással - értelemszerűen - egyik 
könyvtár sem rendelkezik, de korosztály és foglalkozás szerint meglehetősen jól elkülö
nült e gyűjteményrész felhasználói köre. A lakóhelyük iránt érdeklődő általános és 
középiskolások, pályamunkákat, felsőoktatási intézmények szakdolgozatokat író hall
gatói, a település érdeklődő felnőtt polgárai: az önkormányzati tisztségviselők, peda
gógusok, papok, amatőr helytörténetírók, falukutatók, szűkebb pátriájuk iránt ér
deklődő nyugdíjasok. Szabályt erősítő kivételként a nem helyben élő, de a település, 
a tájegység néprajzát, szociológiáját feldolgozni szándékozó kutatók is egyre gyak
rabban keresik fel a nyilvános községi könyvtárakat. 

Sajnálatos tapasztalat, hogy a helyi önkormányzati hivatalok munkatársai még 
nem fedezték fel a könyvtárak helyi információkat gyűjtő-szolgáltató tevékenységének 
fontosságát. Csupán két esetben, helyi lap és kiadvány szerkesztésnél használták a 
könyvtár helyismereti gyűjteményét. 
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A gyűjtemény népszerűsítésére a könyvtári hirdetőtáblát, a helyi írott és elektro
nikus sajtót hat település könyvtárosa veszi igénybe. 

7. Intézményi együttműködés 
A könyvtárosok a helyi kulturális intézményekkel (művelődési ház, iskola, múze

um), civil és egyházi szervezetekkel, a közeli városi könyvtárakkal, a megyei könyv
tárral és levéltárral, művelődési központokkal tartanak szoros, ill. alkalmi kapcsola
tot. Ez az együttműködés megnyilvánul közös kiadványok szerkesztésében (helyi új
ság, katalógusok, prospektusok készítése). A helyi köz- és kulturális élet eseményeit 
többnyire valamelyik társintézménnyel közösen rögzítik (fotó, video). Napjainkban a 
civil szerveződések erősödésével az emberek szívesebben vesznek részt helyismereti 
jellegű rendezvényeken: vetélkedőkön, népdal- és néptánctalálkozókon, környezet
és községszépítő megmozdulásokon. 

8. Jövőbeli elképzelések 
Örvendetes tény, hogy a könyvtárosok az átalakult, megnövekedett használói igé

nyeknek megfelelően akarják a helyismereti szolgáltatások körét bővíteni. A helyis
mereti információk közhasznú információkká alakítása is felmerült. Szeretnénk fel
hívni a figyelmet három különösen biztató és érdekes válaszra: 

Adács: Tervezzük fejleszteni és számítógépes adatbázist építeni az alábbi közhasz
nú információkból: vonat- és buszmenetrendek, szakrendelések, az iskolai sportcent
rum és a művelődési ház programjai, belépők árai, gazdajegyző fogadóórái, a Földhi
vatal és az APEH ügyfélszolgálati ideje, képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei; 

Hort: A háborúban elesettek névsora, helyi kereskedelem, telefonszámok, mun
kahelyek, orvosi, önkormányzati információk szolgáltatása már folyamatosan elér
hető. 

Kömlő: Szeretnénk bekapcsolódni a TELEHÁZ-akcióba. Ennek gépi feltételei 
sajnos még hiányoznak, de több pályázatunk van folyamatban. Reméljük, hogy a kö
vetkező évben pályázati és önkormányzati segítséggel mindenki irodájává is válhat a 
könyvtár. 

III. Összegzés 
„Minden közművelődési könyvtár egyben információs központ is a saját székhe

lyére vonatkozó témákban. A könyvtár törekedjék a helységre vonatkozó nyomtatott 
dokumentumok átfogó gyűjteményének megőrzésére.. ."3 - fogalmazódott meg az 
IFLA közművelődési könyvtárai számára készült irányelveiben. Jogszabályok ugyan 
sohasem intézkedtek a városi és a községi közművelődési könyvtárak helyismereti 
feladatairól, a felmérésünk is bizonyítja, képesek ezt a „szakkönyvtári teendőt"4 el
látni. A helyismereti tevékenység formája, a munka mélysége, a szolgáltatások szín
vonala természetesen az adott könyvtár működési feltételeitől, valamint a humán 
erőforrásoktól függ. A település földrajzi elhelyezkedése, infrastrukturális környe
zeti adottságai is befolyásolják a helyismereti gyűjtemények működését. Az elszige-

3 Az IFLA irányelvei a közművelődési könyvtárak számára. Bp. 1987. 20. p. 
4 Bényei Miklós: Helyismereti tevékenység könyvtárakban. Nyíregyháza. 1994. 22-23. p. 
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telt, közlekedését tekintve leginkább hátrányos helyzetű községek inkább töreked
nek egy korszerű, a lakosság szélesebb rétegeit kielégítő információs központ kiépí
tésére, működtetésére. A nagyobb, jól funkcionáló városi, ill. nagyközségi könyv
tárak vonzáskörzetében dolgozó könyvtárosok szívesebben fordulnak a közeli, náluk 
jobb kondíciókkal rendelkező gyűjtemények felé. A korábbi hierarchián alapuló há
lózati kapcsolatokat megyénkben egyre inkább a szakmai együttműködés váltja fel. 
A nyilvános könyvtárak csak úgy nem válnak csupán kölcsönzőhellyé, ha igénylik és 
képesek is befogadni a nagyobb könyvtárak szolgáltatásait. Nagyon fontos a techni
kai háttér megteremtése is, ehhez a pályázatok folyamatos figyelése. A könyvtárközi 
kölcsönzés segíti a helyi olvasószolgálati munkát; a helyismereti bibliográfia tételeit 
beépítik a katalógusaikba; a Kapcsolat illetve a Módszertani füzetek című Heves me
gyei kiadványok szakmai fórumai a könyvtárakban folyó munkának. Főfoglalkozású 
könyvtárosok részére minden évben megszervezett három napos továbbképzésein
ken is hangzanak el előadások helyismereti vonatkozásban. 

A helyismereti tevékenység személyi feltételeit számba véve megállapítható, hogy 
a helyi hagyományok, a helyi vezetés, a könyvtáros személyisége milyen lényegesen 
befolyásolja a gyűjtemények működését. Ez annyira igaz, hogy azokban a könyv
tárakban, ahol egy-egy lelkes könyvtáros elismerésre méltó helyismereti munkát 
folytatott, nyugdíjba menetele vagy a könyvtárosi munkakörből történő kikerülése 
után ez megszakadt. Kaptunk nem egy olyan visszajelzést, miszerint a községi könyv
tárost érdekelné ez a könyvtári munkaterület, de „nem is tudja, hogyan fogjon hoz
zá. ..". A válaszokból kiderült az is, hogy a már meglévő gyűjteményekben a legtöbb 
problémát a tárolás mellett a feldolgozás okozza, elsősorban a cikkek esetében. A leg
jobb megoldás a számítógépes feldolgozás lenne, így több szempontból is visszake
reshetőek lennének a felvitt adatok. Ennek sajnos a legtöbb könyvtárban nincs meg 
sem a technikai, sem a személyi háttere. 

A Bródy Sándor Könyvtár módszertani osztálya - figyelembe véve ezt az igényt -
tervez az „új generáció" számára egy elméleti-gyakorlati helyismereti továbbkép
zést. Remélhetőleg egyre több, a községi könyvtárainkban dolgozó kolléga kapcsoló
dik be a helyismereti tevékenységbe. 

Guszmanné Nagy Ágnes 
Bodó Boglárka Rita 
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KÖNYV 

Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti 
helységnévlexikon* 

A Bihar megyei Belényesen 1914-ben született szerző a romániai Cluj-Kolozsvá
rott, a Ferdinánd Tudományegyetemen végezte jogi tanulmányait 1936-ban. Még en
nek előtte azonban végzős középiskolásként 1932-ben Nagyváradon ma már ritka
ságnak számító irodalmi folyóiratot alapít és szerkeszt Az Út címen. Ebben olyan ki
váló munkatársaknak ad teret, mint Dsida Jenő, Gálái (Göbl) László, Horváth Imre, 
Ruffy Péter és mások. 1938-ban áttelepült Magyarországra, Újkécskére, ahol szociá
lis titkár lett. Itteni tapasztalatairól a Turul Szövetség Hajnalodik c , Kecskeméten ki
adott nemzetpolitikai szemléjében számol be, amelynek 1940-4l-ben szerkesztőbi
zottsági tagja is volt. Közben újabb két diplomát szerzett: előbb közigazgatás-tudo
mányit a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen, majd a jogtudományit (honosítja) a 
budapesti Ferenc József Tudományegyetemen. Erdély visszatérését megjósolja a 
Hajnalodik 1940. évi januári számában, majd ő is visszatér Nagyváradra postatiszt
viselőnek. 1950 után már ismét Budapesten él, és a Közoktatásügyi Minisztériumban 
dolgozik mint előadó. Másodállásban a Román Nagykövetségen tolmács, fordító és 
magyarnyelv tanár. 1958-tól 1972-ig (nyugdíjazásáig) a Fővárosi, majd a Pest Megyei 
Levéltár munkatársa, ahol jog- és helytörténeti kutatómunkát végez, s készül élete fő 
műve, a címben megnevezett helységnévlexikon szerkesztésére és kiadására. 

A kiadványnak tehát mintegy négy évtizedre visszanyúló előtörténete van. Az 50-
es évek végén a Pest Megyei Levéltárban kezdett intenzíven foglalkozni a szerző e 
műfajjal mint bejelentett kutatási témával. Első, több mint 1200 gépelt lapra és egy 
46 szelvényből álló térképmellékletre kiterjedő 4+1 (térkép) kötetes kéziratos válto
zata az 1723-1944-es éveket foglalja magába. (Egy példánya az OSZK retrospektív 
bibliográfiai osztályán van letétben.) Mivel magas kiadási költségei miatt nem talált 
anyagi támogatóra és kiadóra, elkészítette egy rövidített változatát is 856 levél ter
jedelemben, amelynek egy-egy xerox levonata az Országos Levéltár Könyvtárában 
és az Országos Széchényi Könyvtár ref erensz-segédkönyvtárában volt elhelyezve az 
1970-es évek második felében. Harmadik, még tömörebb változata már megjelent 
A/4-es méretű, elég halvány sokszorosításban, térképmelléklettel, 1000 példányban. 
Ennek jelentősen bővített és formailag jobbított változata a Közgazdasági Egyetem 
tanácstermében 1997 végén bemutatott s most ismertetendő 2. [javított, bővített] ki
adás. (A teljes példányszámot nem árulja el a kiadvány, csak azt tudjuk meg, hogy 
belőle 100 példány számozott bőrkötésben készült.) Szerkesztője Vértesi László, ki
adója a budapesti Egeler Kft. volt. 

* Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 1723-1918 között; továbbá a későbbi ál
lamkeretekbe osztott területek részletes adataival kiegészítve, általában 1989-ig. Bp., 1989, TIT 
ny. 905 p. 20térk mell. 
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Az 1. kötetet Habsburg Ottó előszava vezeti be, amely szerint „egyedülálló feldol
gozást tart kezében az olvasó. Eddig ilyen alapossággal még nem állt rendelkezésünk
re hazánk közjogi adatait feltáró szakmunka." Ezt követi J. Gaudemet-nek, a Nem
zetközi Jog- és Intézménytörténeti Szövetség elnökének az első kiadásból átvett, a 
munkát melegen méltató francia nyelvű előszava. 

Magyarország állami és területi igazgatásának kialakulása címmel a szerző írt egy, 
az első kiadásban közöltnél tárgyidejét és terjedelmét tekintve egyaránt bővebb, a 
függelék résszel együtt közel 160 oldalas bevezető tanulmányt. Ebben elöljáróban 
elhelyezi a Kárpát-medencét a Duna-tájban mint geopolitikai egységben, röviden 
összefoglalva ókori és középkori történetét. Majd I. részében ^Mohács előtti Magyar
ország történetét ismerteti. Első fejezetében a honfoglalástól Vajk-Istvánig. A követ
kezőkben a Magyar Királyság fél évezredes államigazgatási fejlődésének bemutatá
sa következik hét fejezetben. Ezek sorát a Magyar Királyság Mohács előtti közjogi 
alkatrészeinek (vármegyék, székek, kerületek) betűrendes és lexikális tömörségű fel
sorolása zárja Aba vármegyétől Zólyom vármegyéig. Ezt követi a Magyar Királyság 
hűbér- és más ideiglenes területeinek hasonló bemutatása. Majd a korszak főbb sar
kalatos alaptörvényeit foglalja össze (az Árpád-ház családfájának táblázatával), vé
gül pedig a krónika-irodalom rövid ismertetésével zárul ez a rész. A Magyarország 
Mohács után c. II. fő részben előbb az oszmán-török uralmat ismerteti röviden, majd 
egy fejezetet szentel a magyar alkotmányos küzdelmeknek a Habsburg-házzal való 
közjogi államkapcsolat kialakítása során. Ezt követően áttekinti államigazgatásunk 
területi megszervezését 1723-tól a közigazgatás 1876. évi reformjáig, majd a köz
igazgatás területi beosztásának alakulását 1867-től 1944-ig, a továbbiakban pedig a 
törvénykezési szervezet kialakulását és területi beosztásának változásait 1869-től 
1944-ig. (Ez utóbbi 3 fejezet - az 1723-1944 közötti időszakról - az első kiadásban 
is megtalálható volt.) Végül ismét új vagy a korábbi kiadást kibővítő fejezetek követ
keznek: Magyarország népességének alakulása (szövegesen a honfoglalástól 1686-ig, 
statisztikusán a trianoni területre átszámítva 1870-től 1997-ig!); A magyar állam 
közigazgatási területi szervezete és egységeinek nemzetiségenkénti népességme
goszlása 1910-ben. 1. Magyarország: a) Vármegyei törvényhatóságok, b) Törvényha
tósági joggal felruházott városok, c) Fiume város és kerülete statisztikai táblázatai. 
2. Horvát-szlavón társországok (ez utóbbi új fejezet!): a) Vármegyei törvényhatósá
gok, b) Városi törvényhatóságok statisztikai táblázataival; A Magyar Királyság köz
jogi alkatrészei 1910-ben (a 63 vármegye betűrendes ismertetése: terület, népesség, 
történet); Fiume város és kerülete; A volt hűbérterületekről: a Siói Bánságtól a Jajcai 
Bánságig időrendben, felsorolásszerűen+Horvátország és Szlavónia. Ezt a fő részt 57 
ábra és táblázat teszi még szemléletesebbé. Végül 75 tételes jegyzetapparátus zárja. 
(Némelyik jegyzet külön kis tanulmány!) 

A Függelék I-től X-ig számozott olyan kisebb-nagyobb tanulmányokat tartalmaz, 
amelyek lazábban kapcsolódnak a fő rész témaköreihez. Közülük az V. számú -Az 
1876: XXXIII. te. bírálataként - Magyarország racionálisabb közigazgatási területi 
beosztása és a IX. számú, Erdélyi határőrvidék c. felsorolás kivételek. Ezek szerepel
nek az 1. kiadásban is, ugyancsak függelékként. Mindkettőt szerencsésebb lett volna 
beilleszteni a fő részbe a megfelelő kronológiai helyen. Az Erdélyi határőrvidék c. 
fejezet egyébként is csak részletes felsorolása a két székely és két oláh gyalogezred, 
valamint a székely huszárezred szervezeti tagolódásának, székhelyeinek. Ezek törté
netéről csak a lexikális részben olvashatunk Erdélyi Határőrvidék, Határőrvidék, 
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Székely Határőrvidék cím alatt. Meglehetősen rejtetten és röviden (kódjel, megne
vezés) megtalálhatók még az l/a és II. sz. területköri táblázatban is. Az I. fejezet Tri
anon és az államközi jog címmel a szerző 1938. évi doktori értekezésének kiegészí
tett, egyben tömörített változata. E fejezeten belül összefoglalja a békés szerződés
revíziók elfogadott eseteit is. AII. fejezete trianoni „béke" utáni főhatalmi területi 
változások évtizedei című eszmefuttatás érdemi része az 1938-1941 közötti terület
visszacsatolások számszerű eredményeit írja le, s mint ilyen a Területkörök c. táblá
zatos rész VII. felsorolásához kapcsolódik, tehát a bevezető tanulmány 2. részének 
egy fejezete lehetett volna. AIII. fejezete vármegye szerepe címmel történeti alapo
zású elméleti (a szerző szavai szerint: „akadémikusán jogtörténeti jellegű") elmélke
dés. AIV. fejezet -A magyar állam népességének egyházai - történeti sorrendben 
mutatja be az egyes világfelekezetek és egyházszervezetük kialakulását a római ka
tolikustól az unitáriusig. (Táblázattal is szemlélteti az állam népességének vallási 
megoszlását 1910-ben.) A VI. és VII. fejezetek (A Kárpáti táj országainak elhelyez
kedése európai topográfiánkban; A nemzet és településeinek pusztulása az ezeréves 
államterület feldarabolódásáig) tartalma igen rövid és ellentmondásos. Érdemi ré
szük beépíthető lett volna a bevezető tanulmány 2. részébe. A X. fejezet Magyaror
szág társadalmának irodalmi és közélete a reformkortól az országvesztésig mozaik
szerű, néhol adomázó stílusú előadás a nyelvkérdésről, a magyar irodalom nagyjairól 
Aranytól Szabó Dezsőig, a hazai nemzetiségek nyelvi-irodalmi törekvéseiről. Ösz-
szegzésében hazánk politikai és közigazgatás-történetéből okulva arra a következte
tésre jut, hogy „.. .még az első világégés után legvalószerűbb lett volna ha az ásatag 
magyar közéleti szemléletű, nemkülönben az agresszivitásban még retrográdabb 
nemzetiségi követelődzések helyett valamennyi felmerülő kérdést abból az alapállás
ból kiindulva rendezik, miszerint a »terület-népesség főhatalom« alkotmányjogi 
együtteséből »Magyarország« (a Magyar Szent Korona országai, illetve a Magyar 
Állam) helyett mint egyik f őfaktort magát a Kárpát-medencét emelik államszövet
ségi rangra CONFOEDERATIO KARPATICA (esetleg CONFOEDERATIO AD-
RIATICO-CARPATICA) állam megnevezéssel; elősegítve e páratlan geopolitikai 
egységű és helyzeti energiájú térség (európai szubrégió) népmozaikának szintézisét, 
valamennyi intézményével, adott gazdasági, közlekedési és közművelődési hálózatá
val együtt." (168. p.) 

Az I. kötetben szorosan az előbbi szöveges részhez kapcsolódnak a Kódszámtáb
lák és a Területkörök c. egymással összefüggő táblázatos részek. A Kódszámtáblák 
alcíme szerint: Magyarország 1910-ben még együtt volt 12.542 helysége 1723 (1773)-
1983 közötti köz- (állam-)igazgatási és törvénykezési hovatartozásának kimutatása -
kódrendszer alapján. Először az A) Vármegyei törvényhatóságok táblázata található 
a vármegyék, azokon belül a járások, végül az egyes települések betűrendjében. A 
közigazgatási beosztást az I-VHI. sz. függőleges kronológiai metszetben (területkör
ben) jelzi. Ezek bázisidőpontjai: I: 1773, II: 1806, III: 1858, IV: 1876, V: 1910, VI: 
1930, VII: 1943, VIII: 1980(!) A táblázat ezen a ponton helytelenül az 1983-as évet 
írja ki. A területkörök felsorolásában van ugyan az 1980-as után 1983. évi közigaz
gatási beosztás is (az Elnöki Tanács 23/1983. sz. határozata alapján), ez azonban a 
járások megszüntetése miatt nem volt beépíthető a kódszámtáblák kronológiai sorá
ba. (A területkörök felsorolásában nem is kap önálló számot.) A kódszámtáblák tör
vénykezési beosztásának kronológiai metszetei: IX: 1872, X: 1891, XI: 1930, XII: 
1943. - Másodikként a B) Törvényhatósági joggal felruházott városok kódszám táblá-
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zata található (Budapesttől Nagyváradig 13 város). Harmadikként C) Fiume város
nak és kerületének mint corpus separatumnak az adatait közli, végül D) a Horvát
szlavón társországok 8 vármegyére és 4 thj. városra vonatkozó táblázata zárja a sort. 

A Területköröknék az A) Közigazgatási beosztások I-VJJI. sz. felsorolása és a B) 
Törvénykezési beosztások IX-XII. felsorolása a kódszámtáblák megfelelő időrendi 
rovatait tölti meg konkrét tartalommal. Sőtki is egészíti azt (a VIII. felsoroláshoz kap
csolódóan) a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 23/1983. sz. határozatával 
létrejött közigazgatási beosztásával, amely a járások megszüntetésével kétszintűvé 
tette a közigazgatást. A területkörök közigazgatási beosztási részéhez további kiegé
szítések a Románia, Jugoszlávia, Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország magyarlak
ta területeit évszámok és kommentár nélkül felsoroló táblázatok, végül a Szovjetunió 
kárpátaljai területéről 1989-ből több táblázat is, sőt ezek után még a tartalomjegy
zékben sem jelölt kétnyelvű összeállítás a Budapesti Közlöny 1939. évi 199. számából 
a Kárpátaljai terület körjegyzői beosztásáról, legvégül egy kétnyelvű (ukrán-magyar) 
helységnév-azonosító szótár Botlik József és Dupka György Magyarlakta települések 
ezredéve Kárpátalján (Ungvár-Bp. 1993) c. könyvéből. A B) Törvénykezési beosztá
sok XIII. táblázata - A Magyar Népköztársaság bíróságainak és ügyészségeinek terü
leti beosztása - ráadás, mert a kódszámtáblákban ez a rovat már nem szerepel. (Ez a 
táblázat évjelzés nélküli, hozzávetőleg az 1980-as évek elejének állapotát tükrözi.) -
A korábbi kiadásban szereplő kis szakigazgatási fejezetek szerencsésen beolvadtak a 
lexikális részbe, a 2. kötetbe. -A vasútépítési táblák változatlanul megmaradtak, s 
egy évjelzés nélküli új térképpel ki is egészültek. 

A 2. kötetet teljes egészében a Betűrendes (lexikális) rész tölti ki, az elsőnél csak
nem kétszer nagyobb terjedelemben (491-1452. p.). A felhasználók szélesebb köre 
számára bizonyára ez lesz a leghasználtabb, legkedveltebb alkotórésze a munkának. 
Tartalmazza az 1. kötet táblázatos részében előfordult összes a) közigazgatási nevet 
és ezek változatait (kerület, vármegyék, városok, falvak, külterületi lakott helyek), a 
települések postával, távbeszélővel, távírdával, vasúti megállóval való ellátottságát; 
b) földrajzi objektumok (tájak, hegyek, folyók, patakok, tavak, stb. nevét; a közigaz
gatási egységekben található, a hivatalos helységnévtárainak egy részében előfordult 
formában, c) hatóságok, gazdasági szervek és egyesületek nevét (HGE. rövidítés után 
a közigazgatási nevek cikkeiben és külön a településre való utalások formájában); d) 
tárgyi-etnikai cikkek tárgyszavait: pl. csángók, csendőrség, cukorgyár (és utalással a 
gyárakra), háziiparok, kórházak, stb. (A nagyobb tárgyi cikkek további tárgyi tago-
lásúak, de vannak földrajzi-közigazgatási tagolásúak is - pl. vármegyék, postaszol
gálat); e) diZUtalókdX, amelyek nagy számát külön is meg kell említeni, lehetővé teszik 
ugyanis, hogy valamennyi névváltozatról meg lehessen találni a kitüntetett nevet, 
amely közigazgatási neveknél általában az 1910-es tárgyév helységnévtárban elfoga
dott hivatalos név. Túlzottnak, a terjedelmet fölöslegesen növelőnek és a keresést ne-
hezítőnek tartjuk viszont a c) pontban jelölt hatóságok, gazdasági szervek és egyesü
letek nevének utalóit. Ezek tipográfiája sem szerencsés: a névváltozat van félkövérrel 
kiemelve nem a kitüntetett név. (Szerencsésebb lett volna az utalókat általában kur
rens betűvel szedni és nyíllal utalni a kitüntetett névre.) 

Az egyes közigazgatási egységeket ismertető cikkek felépítése: Név (félkövérrel 
szedett kisbetűvel vagy verzállal, attól függően, hogy Magyarországon maradtak-é 
vagy elcsatolták; ez utóbbiaké új hivatalos nevükön nagybetűs formában); vármegye, 
járás, kódszám (az 1. köt. táblázatáé), kötőjel után a térképszelvény száma, területe 
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kh-ban; a lakosság száma (1910-es adat) és nemzetiségi összetétele (a népnév rövidí
tésével); névváltozatai (a mai hivatalos idegen név verzállal); külterületi lakott helyek 
(majorok, tanyák); postahivatal (postamesterség, -ügynökség); távbeszélő, távírda, 
vasúti távírda, pénzügyőrség, vasútállomás (megléte rövidítésekkel). H[atöságok]: 
rövid név+alapítási év; G[azdasági] szervek: Rt-k, szövetkezetek, takarékpénztárak 
stb., - ritkán alapítási évvel; E[gyéb szervek]: egyesületek, társulatok, intézmények. 
Csillag jel után a település rövid közigazgatási története, közjogi változásai találha
tók (jogszabályokra való hivatkozással). Igen sok csoportos utalót alkalmaz az azonos 
utótagú nevekről az utótagnál (pl. Dorf, Falu, Falva, stb.). 

A lexikon az 1. kötetben elhelyezett nagy számú kisebb és elmosódott nyomású tér
kép mellett külön térképmellékletet is tartalmaz, de ezúttal nem az egyik kötet borító
jának tasakjában, hanem önálló füzet formájában. Az ofszetpapírra másolt térkép
szelvények sajnos valamivel kisebbek a két kötet A/4-es méreténél. Az 1-19. számú 
1910. évi színes térképek szövege kevésbé olvasható, mint az e korból származó feke
te-fehér l - l 9/A sz. vasúti térképekéi, de még kevésbé áttekinthetők a vízrajzi és köz
igazgatási adatokat egyaránt tartalmazó színes térképek. (1-19. szelvény+2 - Ma
gyarország egészét ábrázoló - térkép.) 

A jobb és szebb külső formai megjelenés (jó minőségű papír, egészvászon kötés) 
mellett és a számítógépes szedés -tipográfia ellenére az új kiadásban több leírási hiba 
van: betűelírások, betűcserék, hiányok, a hosszú magánhangzók (í, ú, ű) ékezetei nem 
megbízhatók, a román és szláv nyelvű nevek sajátos ékezetei gyakran hiányoznak. 
Különösen vegyes a cirill betűs ukrán (rutén) nevek lírása: hol cirill betűkkel (beoszt
va a latin betűrendbe), hol rossz átírással (pl. Munkacevo - Munkács). 

Sajnos, szerkesztéstechnikai hibák is nehezítik a felhasználó dolgát. A legfonto
sabbakat említve ilyenek pl.: az Útmutató az 1. kötet végére került az eleje helyett; a 
Rövidítések jegyzéke („pontatlan" leírással) a kötet közepére a vége (esetleg mindkét 
kötet vége) helyett; Az államterület fekvése c. tipográfiailag fő fejezetnek jelölt 16 
soros körülhatárolás (a 2. kötet végén) a területkörök felsorolásai elé helyezendő lett 
volna (az 1. kötetben). A kötet belső térképeinek (ábráinak) egy része rossz helyre 
került, nehezen megtalálható. Az irodalomjegyzékek szintén eldugottak: a rövidíté
sek jegyzéke és a kódszámtáblák közé kerültek. A tartalomjegyzék hiányos, lapszá
melírások vannak benne. (A területkörök VIII. felsorolásából hiányzik a 419-434. 
lapok tartalma, az utolsó fejezet címének hiányos és hibás a leírása.) 

Afelhasznált és ajánlott szakirodalom fejezetei is könnyebben használhatók let
tek volna az 1. kötet végén, mint a közepén. Ennek szerkezetéről és tartalmáról csak 
röviden szólok. A Felhasznált irodalom c. rész két betűrendes fejezetre oszlik: 1. 
Könyvek, tanulmányok, folyóiratok, 2. Atlaszok, térképek. Az 1. fejezetben 7,5 hasá
bon át írja le betűrendben a monografikus, lexikális, adattári, helységnévtári irodal
mat, a jogszabályközlő periodikumokat és néhány fontos tanulmányt - félkövérrel 
emelve ki a legfontosabbakat. Kár, hogy a Területkörök VIII. felsorolása végén sze
replő táblázatok forrásainak leírásai nem találhatók meg itt. Ezekkel együtt 1993. évi 
az utolsó bibliográfiai adat s 1791. évi az első. Az Atlaszok, térképek c. 2. rész a leg
fontosabb, kiemelten szedett magyar térképek és atlaszok mellett főleg külföldieket 
tartalmaz. A legrégibbek a XVII. század végi holland atlaszok. A legújabb atlasz Ró
nai András Közép-Európa atlasza 1993-ból. - Az ajánlott szakirodalom főleg a kül
földnek szólhat, mert főleg német és még inkább francia nyelvű szakirodalmat ír le 
tanulmánygyűjteményekből, konferencia-anyagokból. Ebből a részből hiányolható 
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egy német nyelvű monográfia-sorozat, amely egyébként akár a felhasznált irodalom 
közé is bekerülhetett volna: Veröffentlichungen des Finnisch-ugrischen Seminars an 
der Universität München. Ser. A. Die historischen Ortsnamen von Ungarn 1- Mün
chen, 1973-, Universität. A eddig megjelent, illetve a hazai nagykönyvtárakban meg
található kötetei a történelmi Magyarország 20 megszűnt, vagy Trianon után részben 
vagy egészben elcsatolt vármegyéjét tartalmazza Szerem vármegyétől Bihar várme
gyéig. E kötetek a legkülönfélébb (nemzetiségi) nyelvű történeti helynéwáltozatok 
mellett megadják azok mai megfelelőit, a ma is élő településeknél a történeti névvál
tozatok időrendbe szedett listájával, forrásjelzésekkel, az Árpád-kortól 1910-ig. (Ez a 
tárgyidőrendi határ is mutatja, hogy meglehetősen merész és nehezen megoldható 
vállalkozás egyetlen információs rendszerben feltárni, közigazgatásilag, nyelvileg, 
szakirodalmilag követni a történelmi Magyarország Trianon utáni területváltozásait. 
Gyalay Mihály nagy adatárának jórészt ez okozza a szakmai nehézségeit és problé
máit.) Még egy szempontból fontos e monográfia-sorozat pozitív példája, de nem kell 
messze menni: Györf fy György (Árpád-kori és Csánky Dezső Hunyadiak-kori törté
nelmi földrajza, a Magyarország helytörténeti lexikona Mohács utáni időszakot tár
gyaló s eddig egyetlen megyére (Veszprém) kiterjedő kötete (IIa Bálint és Kovacsics 
József összeállításában) is mind megadja a településekre vonatkozó levéltári forrá
sokra és a szakirodalomra való hivatkozásokat. Talán e munka egy későbbi javított 
kiadásában is ez lehetne a követendő módszer a lexikális rész terjedelmének csökken
tésére, vagyis röviden (kódokkal) utalni az adott településnek az országos (pl. Bodor-
Gazda: Magyarország honismereti irodalma 1527-1944; Csomor T.: Magyarország. 
Honismereti bibliográfia) és a regionális helyismereti bibliográfia rendszerében való 
előfordulására. Természetesen mindezt a modern helységnévtárba nem való, annak 
terjedelmét túlfeszítő címtári adatok, de különösen azok utalóinak rovására kellene 
megvalósítani. Különben is vannak ma már - sőt az 1870-es évektől fogva - korszerű 
országos és regionális közigazgatási (tiszti) és egyéb szakcímtárak, amelyekből a 
HGE rövidítések után most regisztrált vállalatok, intézmények, egyesületek és ada
taik még teljesebben és pontosabban megtalálhatók. 

Tanulságként és összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy egy ilyen nagy volume
nű, nagy anyagi áldozatot és szakmai erőfeszítést kívánó munkát valójában ma is 
csak állami támogatással és a referensz-művek kiadásában jártas hivatásos kiadó 
(érdemi lektori jelentésekre támaszkodó) szakszerű tartalmi és technikai szerkesztői 
közreműködéssel szabadna kiadni. Az első kiadás előszavából tudjuk, hogy megvolt 
ez a szándék, sőt e kiadás címlapjának verzóján is olvasható, hogy három kiváló tudós 
(Berend T. Iván, Radó Sándor és Szászy István) eredetileg akadémiai kiadásra java
solta. Ennek ellenére a kiadvány nagy költségkihatása, majd az Akadémiai Kiadó át
szervezése és külföldi kézbe adása miatt ez nem valósult meg. Az első kiadást még 
támogatta ugyan a Művelődési Minisztérium és a Soros Alapítvány, de hivatásos ki
adója nem akadt. A 2. kiadás viszont már a szerzőhöz közel álló kft. által támogatott 
magánkiadás, annak fentebb leírt szakmai és technikai nehézségeivel, problémáival 
együtt. Csak remélni lehet, hogy egy további javított (a javasoltak szerint részben 
szűkített, részben bővített) változat az állami támogatáson kívül egy hivatásos kiadó 
érdeklődését is elnyeri. 

2. fáid., bőv.J kiad. 1-2. köt. + Térképköt. (Szerk Vértesi László.) Bp. 1997, Egeler Kft. 3 db. 

Kertész Gyula 
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Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Lezárva: 1998. október 27. 82. szám 
Megjelenik: általában 30 nap alatt A szervezeteknek és a központi testületi tagoknak ki
küldjük: a megjelenés után három napon belül 

Személyi hírek 
Mezei György osztrák kitüntetése - St. Pöltenben, az osztrák könyvtáros-

egyesület (VÖB) 25., jubileumi vándorgyűlésén a VÖB Dr. Josef Bick-érdemér-
mével tüntették ki Mezei Györgyöt, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak 
Egyesületének elnökét. 

Egyesületi élet 
Választások, 1998. - Lezárult a jelölések második szakasza, és a második sza

kaszt követően beérkeztek a jelöltség vállalását ismét megerősítő nyilatkozatok. 
Előzetesként itt közöljük, kik szerepelnek majd november 26-án a választandók 
listáján: az elnöki tisztségre 1 fő - Ambrus Zoltán; elnökségi tagságra 27 fő - Ba
logh Mihály, Barátné Hajdú Ágnes, Bényei Miklós, Biczák Péter, Bobokné Belá-
nyi Beáta, Boda Miklós, Geller Ferencné, Gócza Gyuláné, Haraszti Pálné, Her
mann István, Kiss Gábor, Kiss Jenő, Kocsis István, Koltay Tibor, Lévay Botondné, 
Mader Béla, Murányi Lajos, Nagy László, Rády Ferenc, Rátkai Erzsébet, Sonne-
vend Péter, Szántó Péter, Téglási Ágnes, Tóth Gyula, Tuba László, Vajda Erik, 
Varga Róbert, az ellenőrző bizottság elnökeként 1 fő - Ottovay László, ellenőrző 
bizottsági tagként 9 fő - Billédi Ferencné, Cserey Lászlóné, Csomor Tibor, Czupi 
Gyula, Elekes Eduárdné, Herczigné Mlakár Erzsébet, Kertész Károly, Szabó Im-
réné, Vayné Padár Éva. 

Küldöttközgyűlés - Javában zajlanak a beszámoló, vezetőségválasztó és kül
döttválasztó taggyűlések (a szeptember 20. és november 15. közötti időszakra tűz
tük ki őket). A taggyűléseken az elnökség igyekszik képviseltetni magát. A szer
vezetek vezetőségeinek az utóbbi két évről készült beszámolóit majd közreadjuk 
az egyesületi küldöttközgyűlés előtt, az MKE elnökének, főtitkárának, tanácsa 
elnökének és ellenőrző bizottsági elnökének beszámolójával egyetemben. Az új 
vezetőség tisztségviselőiről előreláthatólag következő hírlevelünkben adunk egy 
jegyzéket. A küldöttek számáról a szervezetek tájékoztatást kaptak, ahol a pótló
lag beérkezett tagdíjak és tagsági jegyzékek alapján szükséges volt, a küldöttek 
számát is korrigáltuk. A küldöttközgyűlés napirendjére tett javaslatokat legké
sőbb november 18-ig várjuk a titkárságra. 

Tanácsülés, 1998. október 22. - Az egyesület 1994 és 1998 között működött 
tanácsa - néhány, az új vezetőségekben megválasztott új tag részvételével - meg-
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tartotta utolsó ülését az OSZK-ban. A tanács néhány észrevétellel elfogadta Gel
ler Ferencné dr. elnök beszámolóját. Ezután Ottovay László tájékoztatta a tanács 
tagjait aktuális kérdésekről, többek között az alapszabály készülő módosításáról. 

Elnökségi hírek 
Követő rendeletek - Az elnökség kézhez kapta és véleményezte a Könyvtári 

Intézet jogállásáról és gazdálkodásáról készülő rendelet szövegét az alapító ok
irat tervével egyetemben; hasonlóképpen a nyilvános könyvtárak jegyzékéről ké
szülő rendelet tervezetét. 

Magyar Könyv Alapítvány - Az egyesület elnöksége felkérést kapott, hogy 
két személyt javasoljon az alapítvány kuratóriumába: Havas Katalint, a FSZEK 
tájékoztató könyvtárosát (aki az utóbbi két évben tagja volt a kuratóriumnak) és 
dr. Monostori Imrét, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár igazgatóját aján
lottuk az NKÖM Művészeti Főosztályának figyelmébe. 

Mi történt a szervezetekben? 
Hajdú-Bihar Megyei Szervezet (HBMSZ) - A HBMSZ október 17-én 

nosztalgiaest keretében ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. Geller Fe
rencné dr. bevezetője után két korábbi elnök, Kertész Gyuláné és Gomba Sza-
bolcsné dr. tartott hangulatos beszámolót a hőskorról. Az MKE elnökségét dr. 
Horváth Tibor és Ottovay László képviselte. Részt vett a rendezvényen Kondor 
Istvánné, a minisztérium Könyvtári Osztályának egykori vezetője is. 

Közkönyvtári Egylet - Somogy megyei Szervezet - A könyvtári ellátó
rendszerek jelenéről és jövőjéről tartottak konferenciát a kaposvári Megyei és 
Városi Könyvtárral közös szervezésben 1998. október 1-2-án. 

Társadalomtudományi Szekció (TTSZ) - Szeptember 27-én, vasárnap a 
TTSZ a Fejér Megyei Szervezettel közös emléktúrát szervezett a pákozdi csata 
150. évfordulója alkalmából. 

Tolna Megyei Szervezet (TMSZ) - Szeptember 29-én őszi továbbképzést 
tartottak az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban. Dobay Péter, a JPTE docense 
tartott előadást a könyvtárak előtt álló gazdasági, és ezzel szorosan összefüggő 
informatikai kihívásról. - Októberben keddenként személyiségfejlesztő tréning 
indul Szekszárdon a gyermekkönyvtárban. 

Pénzügyek, pályázatok 
NKA - Ismét változások lesznek az NKA könyvtári kollégiumában, az év vé

gén lejár Papp István és Illyés Katalin mandátuma. Az egyesület a tavalyi évhez 
hasonlóan felkérést kapott az NKA elnökétől arra, hogy bonyolítsa le a jelöléssel 
(egy tag) és a delegálással (egy tag) kapcsolatos egyeztetést a könyvtáros szakma 
társadalmi szervezetei között. 

Támogatás - Az OSZK-nak a könyvtárosképzés elindításának jubileumával 
kapcsolatos emlékülés (1998. dec. 7.) méltó megrendezéséhez 50 eFt támogatást 
ad az elnökség. 

Pályázatok mellékletei - Az idei év gondjai miatt az egyesület titkára ösz-
szefoglalta a szervezetek elnökei számára, hogy az elkövetkező pályázatokhoz 
milyen dokumentációt tud rendelkezésre bocsátani az egyesület titkársága (az 
önálló bírósági bejegyzéssel nem rendelkező - ún. származtatott jogi személy 
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státuszú - szervezetek számára), és melyekkel kell a szervezeteknek maguknak 
rendelkezniük, illetve melyeket kell maguknak beszerezniük. 

Képzés 
Hálózati tanfolyamok - A szervezetekhez szeptember végén eljuttattuk az 

idei őszi kínálatot, amely az egyesület által támogatott kezdő és a haladó Inter
net-tanfolyamok tudnivalóit tartalmazza. Emellett az INKA Alapítvány, amely 
tanfolyamainkat lebonyolítja, egyéb (kezdő és haladó szövegszerkesztő és táblá
zatkezelő, UNIX és JAVA) tanfolyamokat is hirdetett. 

EKSZ-tanf olyamsorozat - Az Elektronikus Könyvtári Szekció tanfolyamait 
szintén az INKA Alapítvány közreműködésével szervezi. Hat egynapos, egy-egy 
témának szentelt, szabadegyetem jellegű rendezvényt tartanak október közepe 
és november közepe között, az EKSZ és az NKA támogatásával. Az időpontok
ról, a tematikáról és a díjakról a hálózaton és a szervezeteken keresztül adtunk 
tájékoztatást. A http://www.zmne.hu címen megtalálható a tanfolyamok tájékoz
tatója és akit a későbbi rendezvények érdekelnek, annak még a jelentkezési lapot 
is érdemes letöltenie. 

Tanulmányutak támogatása - Az elnökség meghirdette az egyéni bel- és 
külföldi tanulmányutakhoz nyújtandó támogatásra szóló pályázatát (1998-ra és 
1999-re 500 eFt-ot nyertünk az NKA-tól erre a célra). A részletes hirdetmény a 
szaklapok októberi/novemberi számaiban olvasható. 

Nemzetközi kapcsolatok 
IFLA főtitkári állás - A jövő év január elsejétől megválik hivatalától Leo Voogt, 

az IFLA főtitkára, aki a holland Királyi Könyvkereskedelmi Egyesület ügyvezető 
igazgatója lesz. Az IFLA meghirdette a főtitkári állást. A pályázatoknak 1998. 
november 27-ig kell beérkezniük az IFLA hágai központjába. A pályázati kiírást 
a titkárság az IFLA levelezőlistájáról továbbítja a magyar levelezőlistákra és akár 
faxon, akár levélben szívesen megküldi az esetleges érdeklődőknek. 

ALA konferencia - 1999 júniusában New Orleansban lesz az ALA éves kon
ferenciája. Az egyesület elnöke és főtitkára meghívást kapott a rendezvényre, 
amelyhez számos prospektust mellékeltek egyesületünk tagjai számára. Havaiakinek 
van lehetősége a részvételre (az egyesületnek feltehetőleg nem lesz módja képvi
selőt delegálni), az mke@visio.c3.hu címen kérhet a prospektusból (illetve kap
hat egyéb információkat). Awww.ala.org/work/international/intlpprs/index.html  
címen találhatók az 1998-os konferencia anyagai. 

Frankfurti könyvvásár, 1999 - Az MKE felkérést kapott arra, hogy a jövő 
évi frankfurti könyvvásár keretében a könyvtárosklubban szervezze meg a magyar 
könyvtárügy bemutatkozását. Az előkészületekhez hamarosan megkapjuk az idei 
vendég, a svájci könyvtárügy szereplésével kapcsolatos dokumentációt és meg
kezdhetjük a megbeszéléseket a német szervezőkkel, a frankfurti állami és egye
temi könyvtári kollégákkal. Persze mielőbb lépéseket kell tennünk, hogy elő
teremtsük a szükséges anyagiakat is! 

Társegyesületek, rokon szervezetek 
MNE - Október 15-17-én Szombathelyen tartotta XV. vándorgyűlését a Ma

gyar Népművelők Egyesülete. 
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MOKSZ - November 16-17-én lesz a MOKSZ II. országos értekezlete a 
Szent István Kórház kultúrtermében. 

Előzetes rendezvénynaptár: 

Magyarországon: 
- 1998. november 26. Az MKE küldöttközgyűlése, OSZK, Budapest 
- 1998. december 7. Ünnepi ülés az első magyar könyvtárosképző tanfolyamra 

emlékezve. OSZK, Budapest 

Külföldön: 
- 1998. november 5-6. Electronic copyright and digital licensing: where are the pit

falls? International conference and workshop (AIB/EBLIDA/ECUP+/IC-
CU/OPIB), Róma, Olaszország 

- 1999. január 25-27. 7th International BOBCATSSS Symposium Learning 
society - learning organisation - lifelong learning, Bratislava, Szlovákia 

- 1999. április 9-12. Library China 99, Peking, Kína 
- 1999. május 23-26. CoLIS 3, Third International Conference on Conceptions 

of Library and Information Science: Digital libraries: interdisciplinary con
cepts, challenges and opportunities, Dubrovnik, Horvátország 

- 1999. augusztus 19-28.65. IFLA-közgyűlés Libraries as gateways to an enlightened 
world, Bangkok, Thaiföld 

Állást keres-kínál (1998. szeptember 25. után): 
Sajnos nem érkezett közlésre szánt állásajánlat, de az érdeklődőknek érdemes 

felkeresniük az egyesület titkárságát. 

Szerkeszti: Hegyközi Ilona 
Cím: MKE titkárság, 1054 Budapest, Hold u. 6. Tel./fax: 311-8634 
E-posta: MKE@MAIL.C3.HU vagy H11200MKE@ELLA.HU 
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Egyesületi támogatás 
egyéni bel- és külföldi tanulmányutakhoz 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége feladatának tekinti a könyv
tárosok továbbképzésének támogatását. Szerencsésen kapcsolódott ehhez a törekvé
séhez az NKA Könyvtári Kollégiumának pályázata, amelyen az egyesület 500 eFt-ot 
nyert az 1998/99-es évekre. Az elnökség ezt az összeget az MKE-tagok továbbkép
zésére szándékozik fordítani, oly módon, hogy támogatja bel- és külföldi tapasz
talatcsere-útjaikat. 

Az elnökség fontos szerepet szán e tanulmányutak esetében az egyéni kezdemé
nyezésnek, az egyéni szervezésnek. (Az egyesület titkára szívesen segít bel- és külföldi 
fogadó intézményt találni, ha valaki jót körülhatárolt témát már választott.) A jelent
kező dolga lesz, hogy felvegye a kapcsolatot a meglátogatandó intézménnyel, és be
szerezze a fogadókészséget igazoló levelet, gondoskodjon szállásáról és utazásáról. 
Az egyesület a felmerülő költségek közül elsősorban az útiköltséghez, a szállásdíjhoz, 
esetleg a tartózkodási költségekhez készül támogatást nyújtani. 

A kérelemben szerepeljen a pályázó neve, kora, munkahelye, munkaköre, értesí
tési címe, és hogy mely egyesületi szervezet(ek) tagja. A kérelem mellékleteként rövid 
tanulmányi és költségvetési tervet kérünk benyújtani (feltüntetve az egyéb forrásból 
megpályázott vagy már rendelkezésre álló összegeket); igazolni kell a kiválasztott in
tézmény fogadókészségét, és vállalni kell a tanulmányútról beszámoló (lehetőség sze
rint publikáció) elkészítését, a kiadásokról pedig a követelmények szerinti elszámolás 
összeállítását. 

Belföldi tanulmányutak: tíz könyvtáros nyerhet el 10-10 eFt-ot szállás-, utazási és 
tartózkodási költségéhez. 

Külföldi tanulmányutak: öt könyvtáros kaphat fejenként 75 eFt támogatást szál
lásdíjához, szerény hozzájárulást megélhetési költségeihez és utazási költségeihez. A 
szomszéd országokba tervezett, illetve a fejlett könyvtárüggyel rendelkező európai 
országokba irányuló tanulmányutak előnyben részesülnek. (Az elnökség az egyéni 
külföldi tanulmányutak támogatásának rendjére vonatkozó szabályokat a Könyvtári 
Levelező/lap 1998. májusi számában már közzétette, és megjelenteti a Könyv, Könyv
tár, Könyvtáros 1998. jelen számában is.) 

A kérelmeket az egyesület titkárságára (MKE, Budapest, Hold u. 6. 1054) folya
matosan lehet beküldeni. Az elbírálás első ízben 1998. december i5-ével, azt követő
en 1999. március 31 -ével, ma)á június 30-ával történik meg. A kérelmekről egy, az 
MKE elnöksége által kijelölendő ad hoc bizottság fog dönteni. 
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