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K Ö N Y V T Á R A IN K  A  RESTRIK CIÓ  É V E IB E N ,
V A N -E  K IÚ T A  K Ö ZM Ű V ELŐ D ÉSI K Ö N Y V T Á R A K  SZÁ M Á R A ?

ARATÓ ATTILA

Átvészeljük-e? Kérdés a Figyelő szerkesztőségétől. Átvészelj ük-e? Kérdezi a társa
dalom mindannyiunktól. Szerencsére a szerzőnek csak a szerkesztőség kérdésére kell vála
szolnia és a hibás, bizonytalan válasznak nincs nagy kockázata. A könyvtárügynek, a köz- 
művelődési könyvtáraknak, s nekünk könyvtárosoknak tevékenységünkkel a gyakorlatban 
kell választ — járható utat — találni lehetőleg kevés úttévesztéssel a jövőbe. Ennek a vá
lasznak már lényegesen nagyobb a kockázata, mivel az úttévesztések és a hibák árát nem 
csak a könyvtárak, hanem az egész társadalom fizeti meg.

A könyvtárak állapota mindig megfelelt az adott társadalom fejlettségének és érték
rendjének. A magyar könyvtárügy állapotát is meghatározza az ország helyzete — jövőjét 
a jelenleg zajló gazdasági és társadalmi folyamatok sorsa. Ebből azonban nem következik, 
hogy mivel a kocka elvettetett nincs más dolgunk mint figyelni melyik szám lesz felül 
— azaz szerencsénk lesz-e? Hitünk szerint a magyar könyvtárügynek is van önmozgása, 
múltja — jelene és remélem rajtunk is múló jövője. A könyvtárak szerves részei a társada
lomnak, mint ilyenek az információs forradalom időszakában különösen fontos szerepük 
van, lehet egy ország gazdasági, társadalmi arculatának formálódásában, teljesítőképessé
gének alakulásában. Ezeket az evidenciákat leírva máris válaszolhatnánk a kezdő kérdésre. 
Persze, hogy átvészeljük! Egy olyan intézményrendszernek, amelyik közel egyidős az írás
beliséggel, amelynek hazánkban is sok százados múltja és a jelenben tagadhatatlan ered
ményei vannak — jövője is lesz, -  még a Gutenberg Galaxis „válságának” időszakában is. 
íme az egyszerű és támadhatatlan válasz!

A baj csak az, hogy nem ez az igazi kérdés amit feltesz nekünk könyvtárosoknak a 
társadalom, hanem az, hogy hogyan vészeljük át? Mit kell nekünk tenni? Mi függ tőlünk 
a tekintetben, hogy a társadalmi válság időszakából a magyar könyvtári rendszer a pozitív 
társadalmi folyamatok erjesztőjeként, megújúlva és megerősödve kerüljön ki.

Az átalakulás napjainkban társadalmi életünk, gazdaságunk, politikai intézmény- 
rendszerünk minden „szereplőjétől” elsősorban a következőkre vár feleletet: hogyan érté
keljük a múltunkat? Mit tartunk megőrzendőnek, mit elvetendőnek? Milyen célt tűzzünk 
magunk elé?

Ma már történelmi tanúlság, hogy olyan célmeghatározás amit egy „mindentudó” 
szervezet, egy „mindenre igaz és érvényes választ adó elmélet” birtokában megadhat szá
munkra — nem létezik. Ezért a fárasztóbb utat kell járnunk — a válaszokat, az utakat és 
az eszközöket nekünk kell megtalálnunk. Ogy tűnik utat tört magának az a felismerés, 
hogy a válságból — legkisebb veszteséggel -  csak előre haladva, cselekvő innovatív maga
tartással lehet kijutni. Biztató, hogy ez a folyamat a magyar könyvtári rendszerben -  ha
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nagyon különböző mértékben is —, de megindult az egyes könyvtárak és az irányítás 
szintjén is.

A gyorsan romló feltételek miatt könyvtáraink kezdeti bizonytalansága nem rekedt 
meg a siránkozásnál, sérelmeink lobogtatásánál, hanem egyre inkább a helyzet reáUs fel
mérésére, lehetőségeink számbavételére irányul. Mintha szűnőben lenne az egymásra mu
togatás, formálódik egy sajátos feladat- és munkamegosztás, amely céljait tekintve a jelen 
meghaladására, a problémák leküzdésére törekszik.

Rég ismert tanulság, hogy a szükségből erényt is lehet kovácsolni. Mintha ez lenne 
az eredője egyre több könyvtárunk innovatív magatartásának.

Következtetéseink biztosabb alapra helyezése megkívánja, hogy gyors mérleget von
junk. A mérleg egyik serpenyőjében a kétségbevonhatatlan eredmények, másikban könyv
tárügyünk régen meglévő gyengéi, megoldatlan problémái sorakoznak fel, amelyeket csak 
kiéleztek, pregnánsabbá tettek a restrikció és a forráscsökkenés évei, s a kultúra és műve
lődés számára kedvezőtlen össztársadalmi folyamatok. Könyvtáraink helyzetét vizsgálva 
tehát nem szabad egyedül a mai állapotokat hibáztatnunk; sokkal inkább az elmúlt más
fé l-két évtized mulasztásait, amelyben a külső és belső tényezők elválaszthatatlanul ösz- 
szefonódnak. A társadalom és a művelődés hibás értékrendje, a maradékelv alkalmazása, 
a kívánatos szintű feltételek hiánya, az irányítás következetlenségei egyrészt, másrészt a 
mi gyengeségeink, a rendszerfejlesztés elhanyagolása, a források és a szervezet elaprózott
sága, funkcionális és szervezeti megmerevedés, elkényelmesedés egyaránt tagadhatatlanul 
az okok között szerepelnek.

Azt azért úgy hiszem — nem szakmai elfogultság kimondani, hogy a jelen állapot ki
alakulásában -  a könyvtári rendszer hiányainak és elmaradottságának kialakulásában
— nem a szakmán belüU okok játszották a fő szerepet. Ezt azért kell egyértelműen kimon
dani, mert egy korszerűbb, hatékonyabb könyvtári és információs rendszerhez eljutni
— csak az elmaradáshoz vezető okok fontossági sorrendjének megfelelő „orvoslással” 
lehet.

A társadalomnak, a gazdaságnak, egyszóval az országnak van szüksége — égetően és 
elodázhatatlanul — egy hatékony és korszerű könyvtári és információs rendszerre és csak 
az országnak van lehetősége az ehhez szükséges erőforrások megteremtésére. A felzárkó
záshoz nem csupán anyagiakra, hanem a társadalmi (kormányzati és művelődésen belüli) 
értékrend váltakozására van szükség.

Helyesebbnek érezzük azonban, ha a továbbiakban „házunk táján sepregetünk”. 
Elsősorban azért, mert itt vannak igazi lehetőségeink a cselekvésre, s ezen keresztül a tár
sadalmi folyamatok számunkra kedvező befolyásolására.

Az előzőekben a kedvező változásokról volt szó, amelyek kibontakozóban vannak a 
magyar könyvtárügyben. Melyek hát ezek? Mindenekelőtt van reáUs helyzetértékelésünk 
és ezen alapuló programunk. A helyzetértékelést illetően a Művelődési Minisztérium által 
a szakma részvételével összeállított ,A  magyar könyvtárügy helyzete és fejlesztésének 
feladataiГ  című dokumentumra gondolunk amelyet megtárgyalt az MSZMP KB Agitációs 
és Propaganda Bizottsága, majd az Országgyűlés KultúráUs Bizottsága. E testületek vitája 
és állásfoglalása alapján a legfontosabb tennivalókat -  véleményünk szerint — jól összegzi 
a Művelődési Minisztérium intézkedési terve a magyar könyvtárügy fejlesztésére.
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Az a több mint negyedszázados tapasztalat amit a pályán magunkénak mondha
tunk, kissé lehűti az előző bekezdés optimizmusát, a múlt ördöge suttogja: máskor is volt 
a szakmának helyzetértékelése és programja, lásd az országos könyvtárügyi konferenciák 
határozatait. A legfontosabbak késve, hiányosan vagy nem valósultak meg. Mi a garancia, 
hogy most másképpen lesz? Mire észrevettük már le is írtuk: mi vagyunk a garancia... 
Nem tűnik meggyőzőnek ... a suttogás folytatódik; nincs rá garancia!

Ideje befejeznünk a nem teljesen veszélytelen gondolati játékot. Minek is keresünk 
mindig garanciákat? Inkább higgyünk a cselekvés erejében s a pozitív társadalmi folya
matok visszafordíthatatlanságában. Észre kell vennünk az egyre több könyvtár részéről 
tapasztalható innovatív magatartást; az együttgondolkodás fokozódását a szakmai viták
ban, a különböző konferenciákon. Utalhatunk a MKE szekszárdi vándorgyűlésére, a szak
lapjaink tartalmára, az írások színvonalára s a híranyagból is tükröződő megújulást, sok
színűséget mutató gyakorlati kezdeményezésekre.

A továbbiakban a közművelődési könyvtárak számára legfontosabbnak ítélt kérdé
sekhez kapcsolódunk.

Számítógépesítés

Papp István íija: „A számítástechnika alkalmazásának általános elterjedésétől függ, 
hogy könyvtárügyünk,benne a közművelődési könyvtárügy megreked-e aXX. század első fe
lének szintjén, vagy pedig beléphet a XXI. századba/51 Valóban ez a kulcskérdése az 
egész magyar könyvtárügy megújulásának! A cél és feladatmeghatározás azonban már ö t -  
tíz éve adott volt könyvtárügyünk fejlesztési programját illetően, mégis inkább az egyes 
intézmények, mintsem a rendszer szintjén születtek eredmények. Ugyané cikkben írja 
Papp István „ha továbbra is arra várnak az egyes könyvtárak, hogy majd egy minden te
kintetben megfelelő integrált számítógépes rendszert kapnak valamely központból, elma
radásuk csak tovább fokozódik55. Igen, valószínűleg ez így is van, de érdemes elgondol
koznunk azon, hogy miért nem érvényesültek az egységesítés ésszerű követelményei a szá
mítógépesítés során és miért kell lemondanunk a továbbiakban is erről? Engedtessék meg, 
hogy most magamtól idézzek egy kicsit hosszabban. 1983. januáijában írtam:2 „A számí
tógépes technika értelmes és gazdaságos alkalmazása tehát a magyar könyvtárügy egész 
rendszerének tudatos átformálását igényli. Feltételezi a könyvtári munkafolyamatok, a 
hagyományos munkaszervezet átértékelését és átalakítását. Ki kell dolgozni a számítógé
pesítés különböző szintjeinek intézményi modelljeit, nemcsak a munkafolyamatok gépesí
tését tekintve, hanem annak szervezeti, személyzeti, képzési vonzatait is. Aligha kell hang
súlyoznunk, az idejekorán elvégzett tervezés szükségességét, ismerve gépesítési lehetősé
geinket, a felkészülés időigényességét és az elvégzendő feladatok bonyolultságát. A mielőbb 
elkészítendő, átgondolt, teljes körű program intézménytípusonkénti modellezése lehetővé 
tenné az egységes, egymáshoz jól illeszkedő gépi rendszerek beszerzését, esetleg hazai 
gyártásuk megszervezését, vagy szociaUsta országból való megvásárlását. Megszüntethetné 
azt a veszélyes és pazarló gyakorlatot, amelyet Vajda Gábor fogalmazott meg Intelligens 
terminál alkalmazása a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszerében című írá
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sában”3 ... ahány nagyobb könyvtár, annyi önmagában szép, de együttműködésre képte
len gépi rendszer jön létre ... ”

„A fejlesztési terv végrehajtása során természetesen elsőbbséget kell kapni a megva
lósítás logikai sorrendjének megfelelően a központi szolgáltatásoknak és a velük össze
függő feladatoknak, s a rendszer aktív elemeinek. De már ekkor meg kell kezdeni az in
tézmények széles körének felkészítését a számítógépes szolgáltatások fogadására, majd a 
munkamegosztásban való szervezett részvételre.

A szakma ki tudja dolgozni a kor követelményeit és hazai könyvtárügyünk lehetősé
geit reálisan figyelembe vevő átfogó számítógépes programját, de ennek megvalósítása a 
hazai könyvtárfejlesztés eddigi gyakorlatára alapozva lehetetlen.

A különböző főhatóságok és könyvtárfenntartók belátásától és hozzáállásától függ
ne, nemcsak a feltételek biztosítása, de a program puszta elfogadása is; — ezért csak álla
milag garantált fejlesztési tervként realizálható.”

Lényegében most is ez a véleményem! Az állami garancia elmaradt, a dilemma meg
maradt, a kérdés ugyanaz. Különböző szinten gépesített könyvtárakból, hogyan lesz kor
szerű, hatékony és gazdaságos országos és nemzetközi viszonylatban is kompatibilis rend
szer?

Nemcsak az államilag garantált fejlesztés hiányzott, hanem a megkívánható szakmai 
koordináció is. Nem volt aki ezt a feladatot felvállalja, sem az MM, sem az OSZK, sem 
más. Ha mindenben igaza van is Papp Istvánnak, megállapításai nem cáfolják hanem ép
penséggel -  logikailag igénylik egy országos koordinációs szervezet kiépítését a magyar 
könyvtárügy számítógépes rendszerének életrehívása érdekében.

Megindult -  jelentős anyagi ráfordítással -  az OSZK saját számítógépre alapozott 
könyvtártechnológiai fejlesztési programjának megvalósítása, amely a központi szolgálta
tások döntő részére ki fog terjedni, így valamennyi könyvtárhálózat érdekelt eredményes 
működésében és abban, hogy az OSZK adatbázisára rákapcsolódhasson. Az akadémiai 
számítógépes hálózat kiépítése nagyléptekkel halad előre. Megújulnak az ágazati nagy
könyvtárak számítógépes rendszerei. Első lépéseiket teszik a nagy közművelődési könyv
tárak is. Mindezeknek őszintén örülhetünk! De megengedhetjük-e azt a luxust, hogy 
mindezen számítógépes rendszerek kapcsolódását utólag oldjuk meg? — ha egyáltalán 
megoldható lesz. Kívánatos lenne, hogy az állandó koordináció szervezeti kereteit maguk 
az érdekelt könyvtárak alakítsák ki. A rendszer szempontjából ez nem azonos az egyköz- 
pontúság követelésével, annak az ideje már valószínűleg lejárt. De koordináltan lényegesen 
jobbak lennének az anyagi ráfordítások lehetőségei korszerű nagy teljesítményű számító- 
géprendszerek beszerzésére. A koordináció irányába tett ígéretes lépésnek tekinthetjük, 
hogy a MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetének az Akadémiai 
Könyvtárnak és a Széchényi Könyvtárnak részvételével megalakult a K+F Infrastructúra 
K ft у és azt, hogy a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Gazdasági Tár
saságot, (GT) hoztak létre tevékenységük és érdekeik összehangolása, valamint anyagi esz
közeik hatékonyabb felhasználása érdekében. A GT tervei között első helyen a komplex 
számítógépesítés szerepel. Mire e sorok megjelennek, talán a GT jogi engedélyezésének a 
procedúrája is befejeződik és elkezdhetjük közös dolgaink rendezését.
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Források csökkenése — új források keresése

Könyvtáraink jelentős része az állami pénzügyi források csökkenését kétféle módon 
próbálja ellensúlyozni. Takarékossággal illetve új források keresésével.

A közművelődési könyvtárak helyzete, a tartalékok mértéke és az új források fel
tárása szempontjából igen különböző. A kisközségek és általában a községek könyvtárai
nak — az alacsony szintű költségvetés és az eladható szolgáltatások hiánya s a helyi 
társadalom szociális és struktúrális helyzete, igénybeli differenciálatlansága — nem nyújt 
érdemi lehetőséget az állami források pótlására. Itt már a jelenlegi szint is ellátásromlást 
jelent és a jövőt veszélyezteti.

A nagyobb közművelődési könyvtárak lehetőségei sem egyformák. Mindegyiknek 
„helyzete” van és ez a helyzet külső környezet, belső feltételek tekintetében igen sokféle. 
A válsághelyzet és a restrikciós politika hatásainak kivédésére tehát nem lehet egységes re
ceptet adni. Ennek igazát bizonyítja a gyakorlat sokszínűsége is.

A piacgazdaság — különösen ha még nincs is — hatásaival és követelményeivel a kul
turális intézmények nem lehetnek tisztában, így a könyvtárak is sok dologgal próbálkoz
nak. (Adományok, alapítványok; könyvtári ingyenes szolgáltatások térítésessé tétele; be
iratkozási díjak szedése, emelése; nem könyvtári funkciók vállalása, kifejlesztése kifejezet
ten pénzszerzési céllal stb.) A tabló tehát igen színes.

A kényszer sokszor adott és ad ma is felmentést elvek alól. Elvekre mégis szükség 
van. Ha receptek nincsenek is, az alábbi elvi meggondolásokat mérlegre tenni talán érde
mes.

Minden ideiglenes szándékból bevezete tt önkorlátozás vagy lemondás véglegessé vál
hat, ugyanígy minden esetleges pénzforrás el is apadhat. E zért nem szabad olyan látszatot 
keltenünk , hogy az állami források csökkenése tartósan ellensúlyozható. Ez még a 80-as 
évek elejének Angliájában a Thatcher kormány közkiadásokat csökkentő politikájának 
időszakában, a nálunk lényegesen fejlettebb angol közművelődési könyvtáraknak sem si
került. Ők is minden utat végigjártak, olyanokat is, amivel mi most próbálkozunk a saját 
források növelése és az önkorlátozás terén. Nem sok eredménnyel. Az adózó állampolgá
rok világosan kifejezték, hogy nem kívánnak fizetni az addig ingyenes szolgáltatásokért, 
sem közvetlenül, sem a helyi adók emelésével. A vége az lett, hogy a kormány jelentősen 
növelte a könyvtárak központi költségvetési támogatását. Mindezt az angol parlament a 
demokratikus tradíció őrzése, valamint a könyvtári szolgáltatások fejlesztésének társa
dalmi szükségességét fel és elismerve tette. Talán mi is eljuthatunk egyszer idáig.

A fentiekkel összecseng Benjámin Juditnak 1987. december 9-én az Országgyűlés 
Kulturális Bizottságában elmondott hozzászólása.4 ... „gondolkodjunk el azon, hogy ed
dig az állam által felvállalt ellátások közül melyek azok, amelyeket továbbra is állami fela
datnak kell tekinteni és melyekért fizessen a jövőben a lakosság térítést. Ügy gondolom, 
hogy az állam által eddig vállalt feladatok egyoldalú áthárítása nem valósítható meg, mert 
ezek költségeit a bérek nem tartalmazzák, ezért az emberek nem tudnák megfizetni eze
ket.” Mi is így gondoljuk!

Magam részéről azokkal a kezdeményezésekkel tudok elsősorban egyetérteni, ame
lyek a saját tevékenységünk kritikus elemzése alapján születnek, és egybevágnak egész 
könyvtári rendszerünk megújulási törekvéseivel. Olyan adományok és alapítványok elfő-
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gadását, keresését helyeslem, amelyek nem járnak a könyvtárak demokratizmusának, nyi
tottságának beszűkülésével még azáltal sem, hogy egyes társadalmi csoportoknak külön
leges könyvtárhasználati jogokat, kivételes szolgáltatásokat biztosít. Elsősorban olyan új 
szolgáltatások térítéses nyújtását, amelyek társadalmilag szükségesek (ezt nem mindig 
könnyű megítélni) de az állam jelenleg nem biztosítja a fedezetet. Ne feledjük azonban, 
hogy minden új szolgáltatás — még új pénzforrások esetében is — ugyanarra a könyv
tári bázisra telepíthető — ezért legtöbbször valaminek az elhagyása árán valósítható 
csak meg.

Mi lesz, ha a szolgáltatások skálája a jövedelemszerző szolgáltatások irányába toló
dik el, és a rendelkezésünkre álló személyi erők egyre meghatározóbb részét (mennyiségi 
és minőségi tekintetben egyaránt) ezek kötik le. Mi marad az ingyenes, tehát általános, 
mindenkinek állampolgári, ráadásul adófizetői jogon járó szolgáltatásokból? Mivel a térí
téses szolgáltatások eleve szűkítik a használók körét a fizetőképes könyvtárhasználókra, 
nagyon lényeges kérdés hol vonjuk meg a határt! A könyvtár — ha ragaszkodunk a demok
rácia alapintézménye jelző igazságtartalmához -  nem lehet a tehetősek intézménye, nem 
tehet különbséget fizetőképesség alapján az állampolgárok között. Jogosan mondhatják 
sokan, hogy ez a probléma nem egészen valós, felnagyított, másrészt azt is, hogy eddig is 
tettünk különbséget ezen az alapon az állampolgárok között, valamint azt is, hogy ez a 
folyamat most általánosan jellemző, a társadalom anyagi differenciálódása megy végbe a 
piacgazdaság kibontakozásának logikája és mértéke szerint, s hogy ez a folyamat megál
líthatatlan. Mindez igaz, de mert az, foglalkoznunk kell vele, és nem mindennel kell azo
nosulnunk mert van! Persze a tények makacs dolgok, ezért ki sem kerülhetők. Magam úgy 
vélem, a különbségtételhez többféle megközelítésben juthatunk el. Ezek között vízválasz
tónak tartom a jövedelemszerző, illetve profitteremtő tevékenységhez nyújtott könyvtári 
szolgáltatások ellentételezését, és ugyanide sorolom a közületi szférát. Az állampolgári 
jogon nyújtott könyvtári ellátás körében kevéssé érzem korlátozásnak a beiratkozási dí
jak — differenciált — jelentősebb emelését. Persze ez sem veszélytelen.

Rendszerfejlesztés, ellátó rendszerek

Mindannyiunknak a korszerű magyar számítógépes könyvtári rendszer létrehozásá
nak szempontjából kellene gondolkodnunk, terveznünk és fejlesztenünk. A közművelődé
si könyvtárak jövőbeni szerepe, feladat és funkció vállalása is csak ennek keretében értel
mezhető.

A dokumentumbeszerzési források csökkenésének a megállítása a közeljövőben nem 
várható, ezért a beszerzést is aszerint lehetne ésszerűen alakítani, hogy ami fontos, az a 
rendszerben legyen meg, azon a ponton, ahol a rendszer egészében leginkább használható. 
Ez természetesen prioritások meghatározását és a források átcsoportosítását, no meg a 
túlzott megőrző és statisztikai szemléletről való tényleges lemondást egyaránt megkívánja.

Hálózati rendszer — ellátórendszer -  a kettő nem ugyanaz. Kívánatos az igazgatási, 
szervezeti, módszertani jellegű hálózatokat ellátórendszerekké változtatni, egymásra 
épülő szolgáltatások útján. Ez a folyamat már megindult, a kisközséges megyékben nincs 
is más járható útja a lakosság színvonalas könyvtári ellátásának.
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A legígéretesebbnek a nagy közművelődési könyvtárak (megyei könyvtárak és a 
FSZEK) Gazdasági Társaságának megalakulását látom. A GT társasági szerződése feladat- és 
tevékenységkörét így rögzíti: „ ...a  teljes könyvtári működés, működtetés korszerűsítése, 
új eljárások bevezetése, a könyvtárak közötti gazdasági együttműködés szervezése, a kö
zös beszerzés és hasznosítás. A tevékenységi körben meghatározott feladatok eredményes 
végzésére szervezi a tagok közötti hatékony információcserét, összehangolja a különböző 
fejlesztéseket, együttműködik más szervezetekkel, javaslatokat, ajánlásokat dolgoz ki, ta
pasztalatcseréket és tájékoztatókat szervez.”5

Reméljük a GT a jogi jóváhagyás után elkezdheti munkáját és hatékony tényezővé 
válik szakmai érdekeink képviseletében is, példát adva az önszerveződésre.

Az országos könyvtári rendszer működőképessége szempontjából nélkülözhetetlen 
szerepe van a megyei könyvtáraknak -  a „nélkülözhetetlen” jelző itt nem önértékelés
ként szerepel, pusztán annak a ténynek a rögzítése, hogy mint az egész országban működő 
általános nyilvános könyvtárak hálózati központjai, tevékenységük átfogja az egész orszá
got. Feladatuk -  amit vállalnak is —, hogy közvetítsék az országos nagykönyvtárak szol
gáltatásait. Ez nemcsak a megyei könyvtárak érdeke, de a bárhol folyó oktatási, termelési, 
kutatási stb. tevékenység követelménye is! E nélkül a közvetítő szerep nélkül az „orszá
gos” jelző érvénye is fogyatkozást szenved.

A jelenlegi pénzszűke miatt a megyei könyvtárak egyre több szakkönyvtár informá
ciós kiadványait, szolgáltatásait kénytelenek lemondani. Ennek oka az is, hogy az áraik 
túlzottan megemelkedtek. A fenti érvek súlya, valamint annak a tevékenységnek a propa
ganda értéke, hogy a megyei könyvtárak tájékoztatni tudják a vidéken élő szakembereket 
az országos könyvtárak és információs intézmények tevékenységéről, szolgáltatásaikról, 
kiadványaikról; nem érné-e meg tizenkilenc példányt ingyenesen vagy kedvezményes 
áron megküldeni a megyei könyvtáraknak?

Személyi tényezők

Végül a legfontosabbról. Tény, hogy az elmúlt években a létszám növekedése nem 
járt együtt a személyi állomány minőségének, felkészültségének egyértelmű növekedésé
vel. Sőt a kiöregedés és a fluktuáció sok értékes nagy egyéniségtől és tehetséges fiataltól 
fosztotta meg könyvtárainkat.

Az okokról cikkek, felmérések, tanulmányok bőségesen vallanak. Ezeket nem is
métlem meg. A helyzet javítása, a pályaelhagyások megállítása érdekében kétségtelen, 
hogy szükség van jelentős béremelésre. Örvendetes, hogy ezért a szakszervezetek az eddi
ginél sokkal határozottabban fellépnek a kormánnyal szemben. A szakmának is fel kell 
használni minden eszközét ennek mielőbbi kikényszerítésére. A helyzet megfordításához 
mindez azonban nem elég. A társadalom és a tárca felelősségén túl, a kialakult helyzetért 
a közvetlen könyvtárfenntartók és a könyvtárvezetők vállán van a felelősség legnagyobb 
súlya. Ez utóbbiról: az egyszemélyes és a kislétszámú könyvtárak vezetői nem sokat te
hetnek, de a nagy létszámú intézmények vezetői annál többet. A munkaköröket sokkal 
inkább úgy kell kialakítani, hogy azok testreszabottak legyenek és biztosítsák a tehetsé-
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gek, az egyéni adottságok érvényre jutását. Bármennyire nehéz, lépnünk kell a munka- és 
érték szerinti erőteljesebb különbségtétel irányába is a bérek, jutalmak, címek, kedvezmé
nyek tekintetében. Ezek nehéz és népszerűtlen vezetői szerepek, de az intézményeken 
belüli légkör és szemlélet pozitív változásához vezethetnek, hajói és igazságosan, demok
ratikusan, nyíltan csináljuk!) Ha értékeink megbecsülését a szakmán belül nem tudjuk 
megoldani, ha a „húzó” embereknek nem lesz nagyobb becsülete és a szakma derékhadá
nak jó közérzete, a pályánk tovább szegényesedig Ezt pedig nem hagyhatjuk.
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