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EGYÜTTMŰKÖDÉS BARANYA MEGYÉBEN

ROMÁN LÁSZLÓNÉ 

Bevezető gondolatok az együttműködésről

A könyvtári tvr., de különösen a IV. Könyvtárügyi Konferencia óta a könyvtárak 
együttműködéséről beszélni szinte szakmai közhely. A különböző szakmai tanácskozások 
tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy jól értjük ennek a követelménynek elvi 
alapjait, azt, hogy a könyvtári ellátást rendszerként felfogni annyi, mint ennek egyik szük
ségszerű elemeként a könyvtárak együttműködését feltételezni és elfogadni. Egyetértünk 
az együttműködés szorgalmazásának kevésbé „emelkedett”, gazdasági-célszerűségi elvei
vel és érveivel is, mert nem nehéz belátni, hogy a felesleges párhuzamosságok, a túlzott 
szervezeti szétaprózottság — még a jelenleginél sokkal jobb gazdasági helyzetben is -  
szükségtelen, luxus.

Ehhez az elvi egyetértéshez képest lassúnak tűnik az együttműködés gyakorlati 
szervezése, megvalósulása, akár annak elkerülhetetlen „felülről jövő” szabályozása, akár 
a könyvtárak „alulról jövő” kezdeményezései felől vizsgáljuk a változást. Pedig a könyv
tári tvr. megjelenése óta hat év, a konferencia óta is idestova másfél év telt el. Ez hosszú 
idő, gyorsabb tempóra lenne szükség.

Az 5/1978. KM sz. rendelet megjelenése után — már így írt erről Futala Tibor: 
„Nem odázhatjuk el sokáig a területi és szakterületi körök megalakítását és működésük 
megkezdését sem. Erre annál is inkább szükség van, mivel az új tvr. és ez a mostani mi
niszteri rendelet szükségképpen minden olyan korábbi jogszabályt hatályon kívül helye
zett, amely eddig a területi és szakterületi együttműködési kezdeményezéseket szabályoz
ta.”1 Az is igaz, hogy ugyanebben a cikkben arra ösztönzi a könyvtárakat, hogy ne vár
janak külön startjelre, újabb szigorú jogszabályra, hanem lássanak hozzá az együttműkö
dési körök szervezéséhez, a szükséges gyűjtőköri és szolgáltatási munkamegosztás ki
alakításához. Az MKE XII. Vándorgyűlésén Vályi Gábor,2 az OKT elnöke — érthető 
szenvedélyességgel — 1 ostorozta azt a szemléletet, amely az együttműködés hiányáért 
külső tényezőket tesz felelőssé, illetve amely felülről várja azoknak a problémáknak a 
megoldását is, amely pedig az együttműködésre hivatottak szemléletén, gyakorlati kész
ségén múlik.

Érthető tehát, hogy nagy érdeklődés és várakozás kíséri az Országos Könyvtárügyi 
Tanács és tagozatai e tárgykörben indított vizsgálódásait, amelytől a szakmai közvéle
mény az együttműködés jelenlegi helyzetének és akadályainak tényszerű feltárását, de 
még inkább az együttműködés lehetséges formáinak és módszereinek kimunkálását reméli.
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A magam részéről a kívánatosnál lassúbb ütem egyik okának azt tartom, hogy a 
könyvtári jogszabályok a területi és szakterületi együttműködési körök megalakításáról 
szólva nem hangsúlyozzák kellőképpen az alacsonyabb szintű, kisebb körre kiterjedő for
mákat. Az 5/1978-as KM rendelet nem hagy kétséget afelől, hogy a területi együttmű
ködési körök szervezése a korábban megállapított tervezési-gazdasági régiók szerint, a 
szakterületi pedig — természetesen — vertikálisan képzelhető. Bár a kétféle együttmű
ködés, optimális működést feltételezve, találkozhat: a régió „beépülhet” a szakterületi 
vertikumba, a területi együttműködés pedig regionális-szakterületi együttműködést is ma
gában foglalhat, de a jelenlegi helyzetben, amikor sok kérdés még elvileg is tisztázatlan 
és nagyon sok feltétel hiányzik, ez legfeljebb a könyvtárak együttműködésének távolabbi 
célja lehet.

Addig is tenni kell a realitásokból, a mai lehetőségekből kiindulva. Úgy gondolom 
az együttműködés szervezésében egyelőre szerényebb határok között kellene gondolkod
nunk, kisebb lépésekben kellene előrehaladnunk. Nem kellene egyenesen megcéloznunk 
a régiót, csak az annál kisebb területi egységeket: várost és megyét, hiszen ezt a lehetősé
get is nyitva tartja a 17/1976. (VI.7.)sz. minisztertanácsi rendelet (ld. 5. § .(2) és (5) bek) 
A helyi és a megyei együttműködési körök keretet adhatnak mind a területi, mind a szak- 
területi ellátásnak az adott földrajzi egységben. A területi ellátás szervezése érdekében, 
bevonva az együttműködésbe — hálózati hovatartozásra való tekintet nélkül — minden 
nagykönyvtárat, a szakterületi ellátás érdekében pedig a szakterület dokumentumait 
gyűjtő kisebb, nem nyilvános (vállalati, intézményi) könyvtárakat is. A részt vevő könyv
tárak köre természetesen -  a terület sajátosságaitól (gazdasági szerkezet, művelődési in
tézményekkel való ellátottság, könyvtári helyzet, stb.) függ. Az együttműködésben való 
aktív részvételt az állomány, a szolgáltatások, az anyagi és egyéb feltételek határozzák 
meg végső soron. Egy bizonyos: az együttműködés nem uniformizálható, ennélfogva a 
jövőbeni szabályozásnak (ha egyáltalán szükség van jogi rendezésre!) sem kellene részlete
zőnek lennie, mert az -  ebben a helyzetben -  csak visszafoghatja az együttműködés 
gyakorlati megvalósítását.Baranya megyében — vagy akár Dél-Dunántúlon — szükségszerű
en nem lesz ugyanolyan az együttműködés, mint más megyében vagy régióban, hiszen a 
területen több felsőoktatási intézményhez kapcsolt könyvtár, tudományos kutatóintézeti 
könyvtár is található, amelyek közül például a POTE Központi Könyvtára már jelenleg 
is a régió központi szakkönyvtáraként működik.

Summa summarum: reálisabbnak gondolom tehát az együttműködés szervezésének 
azt a módszerét, ha „alulról fölfelé” kezdünk el építkezni, az alapoknál kezdjük és nem 
a közép vagy felső szinteken. Reálisabbnak tartom, ha előbb egy-egy nagyvárosban, 
megyében létrehozzuk a terület könyvtárainak gyűjtőköri és szolgáltatási munkamegosz
tását. És amikor ez a megyei-területi ellátórendszer már működőképes, illetve működik, 
akkor lépünk tovább -  az addigra elvileg-módszertanilag jól kimunkált -  regionális-te
rületi együttműködés irányába. Ez a fajta „építkezés” a természetes erővonalakat követi, 
míg a régió ma még tervezési-gazdasági körzetként sem nevezhető élő realitásnak.

A szervezésnek ez a menete és az együttműködésnek ez a formája nem zárja ki az 
egyéb, az adott terület földrajzi határain túlmutató együttműködést (például egy-egy 
könyvtárnak az országos szakterületi együttműködésbe való bekapcsolódását, vagy
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regionális feladatok vállalását), és nem semmisíti meg az eddig kialakult formákat sem. 
Ellenkezőleg, az együttműködésnek ez ma olyan szervezeti kerete lehet, amely minden 
más alapon szerveződő együttműködést is integrálni tud.

Mindezt szükségesnek tartottam előrebocsátani, mielőtt a pécsi könyvtárak együtt
működéséről, annak jelenlegi helyzetéről és eddigi eredményeiről szólnék.

Az együttműködés kialakulása Baranya megyében

Az együttműködés történetéről egyrészt azért kell beszélnünk, hogy bizonyítsuk 
— mint másutt — Baranya megyében is eleven hagyományai vannak a könyvtárak együtt
működésének és az együttműködés története ugyanazokat az ár—apály ciklusokat mutat
ja, mint amelyek általában is megfigyelhetők. Másrészt azért, hogy összehasonlítást te
hessen az olvasó a múlt és a jelen között, és megítélhesse, hogy korszerűsödött-e az 
együttműködés, azaz : jelenlegi formájában, módszerében és céljában megfelel-e a könyv
tári ellátás — jogszabályban is rögzített — korszerű elveinek. A múlt és a jelen egybevetése 
alapján azt kell mondanunk, hogy a fenti cím kissé megtévesztő, mert az együttműködés 
a múltban csak annyiban volt „megyeinek” nevezhető, amennyiben abban megyei háló
zati központi könyvtárak is részt vettek. A jelenlegi együttműködésben ez már nem 
csupán szervezeti elem, hanem igazgatási elem is és cél is.

Az együttműködés kezdete az 1963-as 64-es évekre tehető. Inspirációt ehhez az 
MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása adott.3 Ebben a két 
évben tulajdonképpen csak „ismerkedtek” egymással, egymás gyűjteményeivel, szol
gáltatásaival a könyvtárak. A megalakított együttműködési bizottság összegyűjtötte a 
könyvtárak adatait, megvizsgálta az együttműködés lehetőségeit, elkészítette a szervezeti 
és működési szabályzatát és felterjesztette a minisztériumnak. A szabályzatra válasz 
nem érkezett ugyan, de ez — szerencsére — nem vette el a könyvtárak kedvét az együtt
működéstől.

1965-től 1968-ig az együttműködés három említésre érdemes eredményt hozott: 
elkészült a pécsi könyvtárak közös folyóirat-lelőhelyjegyzéke; a pécsi folyóirat- és hír
lapolvasó ; a könyvtárakat és szolgáltatásaikat ismertető közös kiadvány. Ezen kívül 
elsősorban információs funkciót töltött be a bizottság (az MKE, az egyes könyvtárak és 
a Népművelési Tanács munkájának ismertetése), közös rendezvényeket és kiállításo
kat szervezett.

1968-tól kb. 1974-ig terjedő időszak a bizottság működésében, a könyvtárak 
együttműködésében tartalmi gazdagodást hozott. Feltehetően ebben az ismeretes — azóta 
már hatályon kívül helyezett -  gyűjtőköri utasítás4 is szerepet játszott. Foglalkozott 
a gyűjtőkörök egyeztetésének kérdésével és konkrét kísérlet történt a pedagógia és a 
pszichológia szakterületén a gyűjtés összehangolására. Sajnos, valóságos gyűjtőköri 
együttműködés nem alakult ki, a szolgáltatásokban történő együttműködés pedig szóba 
sem kerülhetett. Maradt a járt út: közös rendezvények, információs előadások és a folyó
iratok új lelőhelyjegyzékének elkészítése és kiadása. A működési repertoárt azonban 
bővítette, hogy erre az időre esett a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia, a leendő
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új könyvtári törvény és a könyvtárak középtávú fejlesztési tervének előkészítése, ami 
mind fontos szakmai témákat kínált az együttműködésben részt vevő könyvtáregyüttes 
számára.

1975-től 1980 októberéig a bizottság nem ülésezett, gyakorlatilag tehát nem léte
zett, bár formálisan senki sem mondta ki megszűnését, feloszlatását. Az is igaz, hogy ez 
alatt az idő alatt, kb. 1978-tól a „bilaterális” kapcsolatokban többször megfogalmazó
dott az óhaj a bizottságnak mint az együttműködés szervezeti keretének felújítására. 
A könyvtári alapjogszabályoknak és minden bizonnyal a nehezebbé váló gazdasági hely
zetnek is köszönhető, hogy 1980. október 6-án a könyvtárak és a fenntartók képviselői
nek részvételével sor került a bizottság újjáalakítására. Azóta -  az időközben bekövet
kezett közigazgatási változásokat figyelembe véve — Baranya megyei Könyvtárközi 
Bizottság néven működik.

A Baranya megyei Könyvtárközi Bizottság

A bizottság elnevezésében a „könyvtárközi” kifejezés a hagyományokat őrzi, 
korszerűbb lett volna talán, ha az „együttműködés” vagy „együttműködési kör” kifeje
zést foglaljuk bele az elnevezésbe. Ez azonban sokadrangú kérdés, és az „átkeresztelés” 
bármikor elvégezhető.

Ami a bizottság szervezetét illeti, teljesen újszerű elem, hogy a megye művelődés- 
ügyének irányításáért, a nem tanácsi és nem állami művelődési intézmények működésének 
koordinálásáért felelős megyei szakigazgatási szerv, a Megyei Tanács művelődésügyi 
osztálya szakbizottságaként tevékenykedik. Ez a körülmény természetesen gazdagította 
a bizottság funkcióit és megnövelte lehetséges feladatait is. Ugyanakkor biztosítja a 
működéshez a tanács elvi, gyakorlati-szervezési és anyagi segítségét is.

A bizottság megalakulásának deklarálása után első lépés a szervezeti és működési 
szabályzat* kidolgozása és az 1981. évi munkaterv elkészítése volt.

Az együttműködés egyik nagy területe a gyűjtőkörök egyeztetése és a rendelések 
koordinálása. Ez utóbbi könnyebben megoldható a folyóiratrendelések esetében, így mi is 
ezzel kezdtük. A POTE Központi Könyvtárának szerkesztésében és a megyei tanács 
anyagi támogatásával kiadásra került „A pécsi könyvtárak kurrens folyóirat-lelőhely
jegyzéke”, majd 1982-ben — a pécsi Városi Tanács támogatásával — a változások jegyzéke 
is, amelyből már látható, hogy az alapjegyzék nem csupán az információs eszköz szerepét 
töltötte be, hanem a rendelések ésszerű összehangolását is szolgálta. Tervünk szerint 
ebben az irányban szeretnénk továbblépni.

Nagy vállalkozás a könyvtárak gyűjtőkörének összehangolása. Ez a téma több ízben 
szerepelt már a bizottság üléseinek napirendjén. Először a jelenlegi gyűjtőköröket és a 
tényleges gyűjtést kellett számba venni. Ennek a munkának módszertani megvitatása 
után a Megyei Könyvtár vállalta a felmérést, a felmérés tapasztalatainak összegezését, 
dokumentálását, majd a továbbiakban a párhuzamosságok és a gyűjtési fehér foltok ki

*A szervezeti és működési szabályzat az OSZK-KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárában 4 -6998  
leltári számon hozzáférhető.
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szűrését. Jelenleg — a bizottság legutolsó ülésén történt megegyezés alapján -- az egyes 
könyvtárak év végéig döntenek arról, hogy mely területeken mondanak le a párhuzamos 
gyűjtésről teljesen vagy bizonyos megkötésekkel, illetve hogy a helyileg (városban, megyé
ben) érdemes szakterületeken melyik könyvtár és milyen terjedelmű gyűjtésre vállalkozik 
a jövőben.

Készül — és reméljük ez évben kiadásra kerülhet — a nagy könyvtárakat, a hálóza
tokat és a könyvtárak szolgáltatásait ismertető közös kiadvány. A kiadványban szereplő 
adatok körének, a kiadvány lehetséges szerkezetének meghatározása után az adatgyűjtést 
és a szerkesztés munkáját a JPTE Központi Könyvtár vállalta. Az együttműködésben 
részt vevő minden könyvtár jövő évi költségvetéséből lehetősége szerint hozzájárul a ki
advány nyomdaköltségeihez.

A területi ellátásra törekvő együttműködésnek igazi értelmet az ad, ha a szolgál
tatásokra is kiterjed. Ezért a bizottság ez év májusában — a JPTE Tanárképző Karának 
könyvtárvezetője tanácsára — napirendre tűzte a könyvtári együttműködés lehetséges 
területeinek, és az egyes szolgáltatások központosítása lehetőségeinek megvizsgálását. 
A vitában rengeteg ötlet hangzott el, olyanok is, amelyek megvalósítása jó lenne ugyan, 
de anyagi helyzetünk még együttesen sem teszi lehetővé. Talán nem lesz érdektelen annak 
közlése, hogy a bizottság -  első lépésként -  milyen döntéseket hozott.

— Lépéseket teszünk közös -  lehetőleg a város területén lévő — tárolóraktár ki
alakítására. Ehhez kérjük a fenntartó tanácsok támogatását is. A raktár bérleti 
díját a könyvtárak közösen fedezzék;

— 1983-tól évi két alkalommal megjelentetjük az „Új külföldi könyvek a pécsi 
könyvtárakban” c. gyarapodási jegyzéket, ugyancsak közös finanszírozással;

— a közművelődési könyvtárak vállalkoztak arra, hogy segítenek az egyetemi és 
főiskolai könyvtáraknak a kötelező és ajánlott irodalom biztosításában. Ennek 
módszerét is meghatároztuk: a) a felsőoktatási intézmények könyvtárai meg
küldik az irodalomjegyzéket a közművelődési könyvtáraknak; b) egyeztetjük a 
rendeléseket; c) a felsőoktatási könyvtárak esetenkénti értesítése alapján a köz- 
művelődési könyvtárak az állományukban lévő raktári példányokat az olvasó
teremben (vagy a helybenhasználatra alkalmas más helyiségben) helyezik el, és 
tájékoztatják erről az érdekelt könyvtárakat, hogy a hallgatókat az adott iro
dalomért oda irányíthassák;

— a könyvtárakban készült -  10 tételen felüli — irodalomjegyzékeket, bibliográfiá
kat egymásnak folyamatosan megküldik;

— a megőrzésre nem kerülő folyóiratokról évenként jegyzéket készítenek és egy
másnak válogatásra megküldik. A hiányok pótlása érdekében minden év márciu
sában megküldik egymásnak a keresett folyóiratszámok jegyzékét;

— az MKE bevonásával -  a könyvtári munka aktuális kérdéseiről közös szakmai 
tanácskozásokat szerveznek. Törekedni fognak a továbbképzések, illetve azok 
programjának egyeztetésére is;

— a pedagógia és a pszichológia területén központi katalógust állítanak fel. 1982. 
július 1-től minden könyvtár egy-egy katalóguscédulát küld a pedagógiai és 
pszichológiai új szerzeményekről a JPTE Tanárképző Kara Könyvtárának.
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A korábban beszerzett állományról a cédulákat folyamatosan kell küldeni, úgy 
hogy a katalógust 1983 végéig teljessé lehessen tenni. (Azóta e feladatra a JPTE 
Tanárképző Karának vezetősége egy négyórás munkaerőt biztosított.)

Úgy gondolom, a fenti felsorolás is jelzi, hogy az együttműködés jó irányba halad, 
és ha az ilyenfajta területi együttműködés gépezete olajozottan működik majd, tovább
léphetünk néhány könyvtári feladat és szolgáltatás megyei szintű megszervezésével, majd 
a régió megyei könyvtárainak megegyezése alapján kijelölhetjük a regionális feladat- ül. 
szerepköröket.

A bizottságban részt vevő könyvtárak egyöntetű véleménye szerint az együttműkö
dés már eddig is fontos — a folyóiratrendelések esetében forintra is kiszámítható — 
eredményeket hozott. Az a haszna pedig, hogy a könyvtárak folyamatosan tájékozód
nak egymás és az egész megye könyvtárügyéről, konkrétan nem mérhető, de azt gondo
lom, hogy messze nem elhanyagolható előny.

JEGYZETEK

1. FUTALA Tibor: Jegyzetek az 5/1978. (XII. 12.) KM számú rendelethez. = Könyvtáros. 29. 
1979. 2.sz. 60.p.

2. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve 1981. Bp. Népműv. Prop. Iroda. 1982. 
34—40.p.

3. Az 1964/65. évad főbb népművelési feladatai. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizott
ságának állásfoglalása. = Népművelés. 11. 1964. 8.sz. 3 -6 .p .

4. 131/1968. (M.K.11.) MM számú utasítás a tudományos és szakkönyvtárak gyűjtőköréről, 
valamint a szakirodalom beszerzésében való együttműködésükről. = Művelődésügyi Közlöny. 
12.1968.ll.sz. 185-192.P.
valamint
110/1972. (M.K.5.) MM számú utasítás a 131/1968. (M .K .ll.) MM számú utasítás kiegészí
téséről. = Művelődésügyi Közlöny. 16.1972. 5.s z .115-119 .p.

Könyvtári Figyelő 29(1983)1




