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A 2002. év kiemelkedõ eseménye az Országos Széchényi Könyvtár,
a nemzeti könyvtár alapításának 200. évfordulója. Öröm és büszke-
ség, hogy a nemzeti gyûjteményünk � megegyezve a hasonló európai
gyûjteményekkel � már ennyi idõs. Jelzi ez a könyvtárak fejlõdésé-
nek azt a kontinuitását, ami átível jó és rossz történelmi korszakokat,
elveszített és megnyert harcokat és azokból gyõztesen, gyarapodva
kerül ki. Jelzi a szakma egyszeriségét és mindenkori fontosságát. A
kétszáz év mellett a megyei könyvtárak alapításának 50. évét is
ünnepeljük. A politikai szándék szülte megyei központi könyvtárak
mára a területi információszolgáltatás és dokumentumellátás megha-
tározó, központi szerepkörû intézményeivé váltak.

A köszöntõk után arról szeretnék beszélni, hogy 2002-ben mi
várható azokon a területeken, amelyeket a stratégiai fejlesztési ter-
vünkben kiemelt területként kezelünk, illetve mi történt az elmúlt
évben, aminek a következményei ebben az évben lesznek érezhetõk.

Három olyan területet emelek ki, amelyeken a legtöbb változás
történt.

Elsõként nézzük a jogi szabályozást. Vannak olyan, a 2001. év
második felében hozott jogszabályok, amelyeknek tudhatóan jelentõs
következményei lesznek. Ilyen a 2001. évi LXII., a szomszédos álla-
mokban élõ magyarokról szóló törvény. A Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári osztálya elképzelése a kezdetektõl az
volt, hogy minden olyan lehetõséget és jogot biztosítsunk a szomszé-
dos államokban élõ magyaroknak, amit a Magyarországon élõknek
is biztosítunk. Bizonyára nem lepõdnek meg azon, hogy a törvény 4.
§-ában, a nyilvános könyvtári szolgáltatások alapszolgáltatásainak
felsorolásakor azt látják ebben az új törvényben, amit a könyvtári
törvénybõl már nagyon jól ismernek. A hazai könyvtári törvény azon
rendelkezését, amely a nyilvános könyvtárak alapszolgáltatásairól szól
� 56. § (1), (2) �, kiterjesztettük a határon túl élõ magyarokra. A
könyvtári törvényben az alapszolgáltatás a könyvtárlátogatáshoz kap-
csolódik. Ezek azok a szolgáltatások, amelyeket a magyar állampol-
gárok beíratkozási díj nélkül vehetnek igénybe.

Az elmúlt év decemberében a minisztérium elkészítette a 23/
2001. (VII. 5.) NKÖM rendeletet, amely a törvényt értelmezi. A
rendeletben megismételtük, hogy azok a kedvezmények érvényesek
a határon túli magyarokra, amelyeket a határon belüli honpolgárok
élveznek. Melyek ezek a kedvezmények?

(Folytatás a 2. oldalon.)

* Elhangzott január 23-án az Országos Széchényi Könyvtárban, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség Tudományos és Szakkönyvtári Tagozatának
ülésén.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az elsõ paragrafus a diákokról szól, ez a di-

ákigazolvánnyal járó, általunk jól ismert, 50%-
os kedvezmény. A harmadik paragrafus arról a
bizonyos kitüntetett kedvezményrõl szól, amely
szerint a közgyûjteményekben dolgozókat együtt
kezeljük, tehát például a muzeológus térítés nél-
kül látogathatja a könyvtárat, a könyvtáros a mú-
zeumot. A negyedikre külön felhívom a figyel-
müket. E szerint a fenntartó egyéb kedvezmé-
nyeket is adhat. Mondhatja például, hogy náluk
még a másolás is ingyen van bárki számára, de
amennyiben azt a kedvezményt megadja a hazai
állampolgároknak, pontosan ugyanaz kell hogy
érvényes legyen a határon túli magyarokra is.

A magyar igazolványt egyébként úgy készí-
tették el, hogy a kultúrára vonatkozó kedvezmény
nem szerepel benne, ezért készül majd egy kis
külön igazolvány (hasonlóan a diákigazolvány-
hoz), amellyel igazolni tudják majd, hogy hol
dolgoznak, könyvtárosok-e vagy muzeológusok.
A tárca ilyet készít majd a közgyûjteményekben
dolgozó magyar állampolgárok számára is, így
meg fognak szûnni az igazolással kapcsolatos,
ma még tapasztalható anomáliák. Tehát ennyit
kell tudni a határon túli magyaroknak szóló ked-
vezményekrõl és a jogszabályról.

A következõ törvény, amelyrõl tudnunk kell,
a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség
védelmérõl. Ez azért izgalmas, mert a könyvtári
muzeális dokumentumok helyzetét rendezi, és
mert egy kicsit változtatott a 1997. évi CXL.
törvény egyes részein, de egy szót sem változta-
tott a könyvtári részen. Elõször is megváltoztatta
a kulturális törvényünk címét. Miután a kulturá-
lis javakról szóló rész onnan kikerült és bekerült
a LXIV. törvénybe, ez a kifejezés a kulturális
törvény címébõl is kimaradt.

Minket két területen érint az új törvény, és ez
azon intézmények számára fontos, amelyekben
muzeális dokumentumokat õriznek. Hogy mit
tekintünk muzeális dokumentumnak, azt az 1/
1967. (VI. 18.) MM rendelet határozta meg. (Itt
is látszik a könyvtári kontinuitás, ami akkor
muzeális dokumentum volt, az most is az, leg-
feljebb a kör bõvül.) A törvény egyrészt arról
rendelkezik, hogy a könyvtári gyûjteményekben
õrzött muzeális dokumentumok védettnek minõ-
sülnek, másrészt magáról a védettségi eljárásról.
A törvény 91. §-a a kormány számára ad további
felhatalmazást jogszabályok alkotására, a 93. §

pedig a kulturális örökség minisztere számára.
Az NKÖM rendeletben fogja szabályozni a ke-
zelés és a nyilvántartás módját. Ennek a jogsza-
bálynak az elõkészítése igen körültekintõ mun-
kát igényel. A megfelelõ elõkészítés érdekében
mûködik egy munkabizottság a könyvtári osz-
tály mellett, melynek tagjai az Országos Széche-
nyi Könyvtárból, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtárából, egyházi gyûjteményekbõl stb.,
tehát azokból a gyûjteményekbõl kerültek ki,
amelyekben muzeális dokumentumokat õriznek,
és akik amellett, hogy napi rendszerességgel
foglalkoznak ilyen dokumentumokkal, kiváló
szakmai ismeretekkel is rendelkeznek. A minisz-
térium jogalkotási terve szerint ez a jogszabály
az elsõ félév során születik meg. A szakmai
szervezetek már véleményezték is egy elõzetes
tervezetét.

Egy következõ, mindannyiunkat érintõ terü-
let: a szakfelügyelet. A könyvtári szakfelügye-
letrõl szóló jogszabály megjelenése után � 14/
2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet � és a szakfel-
ügyelet tényleges megindítása után azt várjuk,
hogy kiderüljön, mi történt a könyvtárügyben és
mi történt egy-egy könyvtárban az új jogi szabá-
lyozás, az új fejlesztések hatályba lépése óta. Sok
feladat áll ezzel kapcsolatban is mindannyiunk
elõtt.

Kérdéseken keresztül ismertetem a szakfel-
ügyelet néhány jellemzõ vonását.

Mire fog vonatkozni a szakfelügyelet az elsõ
idõszakban? Azokra a nyilvános könyvtári fel-
adatként és alapfeladatként megfogalmazott te-
vékenységekre, amelyekrõl a törvény és a köve-
tõ jogszabályok rendelkeznek. Elõször azt fog-
juk megvizsgálni, hogy a nyilvános könyvtári
követelmények miképpen érvényesülnek. A nyil-
vános könyvtári jegyzékben ma számon tartott
1851 könyvtár ténylegesen teljesíti-e a jogszabá-
lyi követelményeket?

A szakfelügyelet értékel és ellenõriz. Az érté-
kelés egyrészt szakmai segítséget nyújt, másrészt
irányt mutat a fenntartó számára. Mindannyian
látni fogjuk, hogy hol vannak azok a hiányossá-
gok, amelyek miatt egy-egy intézmény nem tud-
ja teljesíteni az alapító okiratában felsorolt fel-
adatokat.

A jogszabály egyértelmûen rendelkezik arról,
hogy a szakfelügyeletet az NKÖM Közgyûjte-
ményi Fõosztály könyvtári osztálya irányítja, a
szakfelügyelet finanszírozási forrása is az NKÖM
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költségvetésében van. Sokszor elmondom, hogy
bár igaz az, hogy ezek a finanszírozási források
lehetnének nagyobbak is, mégis tény, hogy min-
den új, a rendszer megfelelõ mûködése érdeké-
ben végzendõ feladathoz forrást is rendelünk. A
szakfelügyelethez szükséges pénzügyi háttér
minden évben az NKÖM költségvetésében jele-
nik meg.

Kik végzik a szakfelügyeletet? Csak szakér-
tõk lehetnek szakfelügyelõk, azok, akik a mi-
nisztérium által meghirdetett szakfelügyeleti tan-
folyamot sikeresen elvégezték. Meggyõzõdésem,
hogy ez is hozzájárul ahhoz a színvonalemelés-
hez, amelyet mindannyian célként tûztünk ki,
akik ezen a területen dolgozunk. A szakfelügye-
letet vezetõ szakfelügyelõ és szakfelügyelõk
végzik.

Egyszerûbb a helyzet a megyék esetében. A
megyei könyvtárak már mindenütt kijelöltek egy
vezetõ szakfelügyelõt (ez gyakran az igazgató).
Egy-egy megye területén a szakfelügyelet szer-
vezése kevésbé bonyolult, mint a tudományos és
szakkönyvtárak, a felsõoktatási könyvtárak ese-
tében. Ez utóbbiaknál minden alkalommal eseti
megbízással fogunk majd kijelölni egy-egy ve-
zetõ szakfelügyelõt.

A vezetõ szakfelügyelõ mindig annak a könyv-
tártípusnak a szakértõje, ahol a szakfelügyeleti
vizsgálat folyik. Az nem fordulhat elõ, hogy
például egy egyetemi könyvtárban ne egyetemi
könyvtáros legyen a vezetõ szakfelügyelõ, hiszen
a cél az, hogy pontos szakmai képet kapjunk.

A jogszabály eleve kijelöl intézményeket a
szakfelügyeleti vizsgálatban való részvételre.
Ilyen a Könyvtári Intézet és a megyei könyvtá-
rak, az iskolai könyvtárak esetében az OPKM.

Az iskolai könyvtárakról szólva érdemes
megemlíteni az Oktatási Minisztérium által lét-
rehívott tárcaközi bizottságot, amelynek munká-
jában iskolai könyvtárosok, könyvtáros szakmai
szervezetek, az ágazati irányítás és az OM kép-
viselõi vesznek részt. Ez a bizottság már kidol-
gozta az iskolai könyvtárakra vonatkozó szak-
felügyelõi szempontrendszert.

A szakfelügyelet � többek között � a minõ-
ségmenedzsment egyik elemére, a szolgáltatások
mennyiségi és minõségi mutatói alapján kialakí-
tott szolgáltatási elõírások ellenõrzésére épül
majd. A tárca ennek megvalósíthatósága érdeké-
ben megbízta a Könyvtári Intézetet, hogy alakít-
son szakértõ bevonásával a különbözõ könyvtár-

típusok képviselõibõl teljesítménymérési munka-
csoportot, és koordinálja a könyvtárak teljesít-
ménymérési munkálatait. Ennek az az elsõdle-
ges célja tehát, hogy megtanulva egy új mód-
szert, olyan normatívákat alakíthassunk ki, ame-
lyek a szolgáltatási elõírások alapjaként a szak-
felügyeleti vizsgálatok értékelését és a hasonló
körülmények között mûködõ, azonos könyvtártí-
pusok összehasonlíthatóságát teszik lehetõvé. A
késõbbiekben a szakfelügyelet kiterjed a minõ-
ségmenedzsment alapú önértékelésre is.

Egyébként a megyei könyvtárakkal a szerzõ-
dés megkötése megtörtént, a megyére vonatkozó
szakfelügyeleti vizsgálatok terve is elkészült,
jelenleg egyeztetések folynak a könyvtárak és a
könyvtári osztály között, és az év elsõ negyedé-
ben elkezdõdhet a munka. A következõ lépés a
felsõoktatási könyvtárak és az országos szak-
könyvtárak területe, de elõtte mindenképpen lesz
egy minisztériumi megbeszélés, ahol szeretnénk
kötetlenül végigbeszélni ennek a területnek a
speciális kérdéseit. Mert miközben szakmailag
ezek a könyvtárak hasonlóak, a fenntartás és a
szervezeti kérdések szempontjából mégiscsak
erõsen különböznek egymástól.

Eddig a jogszabályokról beszéltem, most át-
térek egy másik meghatározó kérdéskörre, az
Országos Dokumentumellátási Rendszerre
(ODR).

Tulajdonképpen jogszabályhoz kapcsolódik ez
is, mert meg kívánjuk jelentetni az ODR-rõl szóló
kormányrendeletet. Jól tudják, hogy az 1997. évi
CXL. törvényben van egy felhatalmazás arra,
hogy kormányrendelet készüljön az ODR mûkö-
désérõl és miniszteri rendelet az ellátással kap-
csolatos eljárási formákról. Szakmai konszenzus
volt a tárgyban is, hogy várjuk meg, miképpen
mûködik az ODR, lássuk, hogy melyek azok a
pontok, ahol a szabályozás szükségszerû. Az
ODR munkabizottság a múlt évben végzett egy
nagyon hatékony és tanulságos felmérést az
ODR-ben részt vevõ ötvenhat könyvtár szerepé-
rõl, arról, hogy mit tudtak teljesíteni és mit nem,
a szolgáltatásuk az állami támogatás következté-
ben mennyire növekedett, és ez miképpen követ-
hetõ nyomon a könyvtári ellátás rendszerében.

Az derült ki, hogy azokat a kérdéseket kell
kormányszinten szabályozni, amelyek túlmutat-
nak egy-egy könyvtár saját, specifikus feladata-
in, az ODR ötvenhat könyvtárát figyelembe véve
a fenntartói kör szempontjából különbözõ tár-
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cákhoz vagy köztestülethez, önkormányzatokhoz
tartoznak. Ilyen szempont az ODR tagkönyvtár
státusa, esetleges megszüntetésének lehetõsége,
átszervezésének kérdése stb.

Az ODR a könyvtári rendszer központja, ez a
dokumentumellátási szolgáltatás teremti meg a
szolgáltatási egységet a nyilvános és a nem nyil-
vános könyvtárak között. Ezért tehát ennek az
ötvenhat könyvtárnak a léte nem lehet kiszol-
gáltatva egy-egy fenntartónak, garanciákat kell
beépíteni a mûködésükbe. Ez az egyik, amire ki
kell terjednie a jogszabálynak.

A másik az igazgató kinevezési eljárása. Az
ODR esetében az ágazati irányításnak jelentõs
szerepe van, tehát itt mindenképpen ragaszkodni
kell ahhoz, hogy az ágazati irányítás képviselõje
vegyen részt a folyamatban.

Fontos, hogy jogszabályban szerepeljen az
ODR könyvtárak költségvetési támogatása is, és
kiemelten fontosnak tartom a munkabizottság
mûködésének jogszabályba iktatását. A munka-
bizottság tesz ugyanis évente javaslatot a támo-
gatások prioritására és a javasolt összegekre.

Az ODR-rel kapcsolatban beszélnem kell egy
újfajta, egységes, egyszerre több területen induló
PR-tevékenységrõl is. Jelenleg ugyanis azt ta-
pasztalhatjuk, hogy nem csupán az olvasók, de
gyakran a könyvtárakban dolgozó kollégák sem
tudnak eleget a szolgáltatásról. (Mert itt komp-
lex szolgáltatásról van szó, ami más, mint a
hagyományos könyvtárközi kölcsönzés.) Ennek
a helyzetnek a megszüntetésére egyrészt kiad-
ványt jelentetünk meg az ODR tevékenységérõl.
A kiadvány mellett azonos logóval és színtech-
nikával ellátott plakátot és szórólapokat kapnak
a könyvtárak, és mappát, amibe az ODR-rel
kapcsolatos információkat gyûjthetik.

Másrészt a Könyvtári Levelezõ/lapban októ-
berben külön rovat indult az ODR-cikkek szá-
mára. Ezek után már nem lehet mondani, hogy
errõl az országos szolgáltatásról keveset tudnak
a kollégák.

A könyvtári rendszer fejlesztésének egy má-
sik, nagyon jelentõs területe a telematikai fej-
lesztés, amelynek során az idén a tartalomszol-
gáltatásnak van prioritása.

A technikai felszerelésre jelentõs összegeket
fordíthattak a könyvtárak egyrészt a hároméves
telematikai fejlesztés során, másrészt az utóbbi
idõben az Informatikai Kormánybiztosság (IKB)
pályázatai révén. Az IKB a könyvtári pályázatai-

ban az NKÖM telematikai koncepciója mentén
halad. Az NKÖM feladata e tárgyban most az,
hogy készítessen egy fejlesztési tervet arra, hogy
a 2002-ben már a városi könyvtárakig eljutó
informatikai hálón milyen tartalom jelenhet és
jelenik meg a könyvtárak részérõl (ez az OSZK
feladata) és milyen tartalom a közgyûjtemények-
ben: múzeum, levéltár. (Ez a Neumann Könyv-
tár feladata.)

A megvalósításnak a 2002-re esõ része:
� az OSZK-ban a retrospektív konverzió meg-

kezdése,
� az országos közös katalogizálás szervezeti

és finanszírozási helyzetének stabilizálása és
erõteljes fejlesztése,

� egy-egy könyvtár kiemelkedõ gyûjteményé-
nek digitalizálása (országos szakkönyvtárak, fel-
sõoktatási könyvtárak, megyei könyvtárak, egy-
házi gyûjtemények, múzeumi könyvtárak),

� a digitális formában hozzáférhetõ folyóira-
tok és dokumentumok használata. (Ebben kiemelt
szerep jut az Országos Széchényi Könyvtárnak.)

Mint látható, a tartalomszolgáltatás is mind-
annyiunk feladata.

Az OSZK retrospektív konverziójának elké-
szítésére megvan a megvalósíthatósági tanul-
mány, egyszeri nagyobb (körülbelül 200 millió
forint) kormányzati finanszírozási támogatásra
várunk, hogy elkészülhessen.

Az országos közös katalogizálás során több
feladatot kell megoldani, de ebben az évben
ezekben jelentõsen léptünk és lépünk elõre. Az
OSZK-ba került a MOKKA projekt. Ezzel lehe-
tõvé vált, hogy a távlatokban a létezõ VOCAL,
az ODR lelõhelyjegyzék és a különbözõ közös
szoftver-társulások egységes használhatósága
kialakuljon, illetve az, hogy a MOKKA egyesít-
se mindazokat a lehetõségeket, amelyeket eddig
� a hiányzó szoftverek, a hiányzó közös akarat
miatt � különbözõ helyeken fejlesztettek.

Az idei NKÖM-pályázatot � amely december
21-én a Magyar Nemzet mellékleteként, azután
pedig a Kulturális Közlönyben már megjelent �
mindezek miatt az idén a tartalomszolgáltatásra
írtuk ki. Miután szeretnénk, ha ez a pályázat
kapcsolódna a másutt már meglévõ fejlesztések-
hez, amelyekrõl a kollégák nem biztos, hogy
tudhatnak, a tartalomszolgáltatási munkacsoport
elõzetes elõkészítésével tartunk majd egy meg-
beszélést februárban az ODR könyvtárak számá-
ra a pályázat pontos céljáról és lehetõségeirõl.
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Azt is részletezzük, hogy mit vállal ennek során
az Országos Széchényi Könyvtár. A köte-
lespéldány szolgáltatásra gondolok, hiszen
amennyiben az OSZK érvényt szerez az elõírá-
soknak, elektronikus formában is bekerülnek
például azok a folyóiratok, amelyekre szüksé-
günk lehet: szakfolyóiratok, tudományos folyó-
iratok, megyei lapok. Az OSZK ebben az eset-
ben szolgáltatóként szerepelhet, ennek azonban
nagyon sok jogi következménye van. Tehát nyil-
ván lesznek pályázatok egyrészt az OSZK saját
lehetõségeire, másrészt az igénybe vevõ könyv-
tárak számára azoknak a feltételeknek a megte-
remtéséhez, amelyek a használathoz szükségesek.

A meglévõ állományok digitalizálására is le-
hetõséget kívánunk teremteni, gondoljunk pél-
dául arra, hogy egy-egy megyei könyvtár helyis-
mereti gyûjteményében milyen pótolhatatlan ér-
tékek vannak.

Fontos projekt a tartalomszolgáltatás számára
is a NAVA, a Nemzeti Audiovizuális Archívum,
amirõl csak néhány szót mondok. A projekt
három szponzora az NKÖM, az ORTT és a
MEH, akiknek megbízásából az irányítója és
reményeink szerint végrehajtója a Neumann Já-
nos Multimédia Központ és Digitális Könyvtár.
A projekt mûködése a magyar könyvtárügy szá-
mára létkérdés, hiszen lehetõség lenne sok tech-
nológiai, szabványosítási kérdés, illetve a ma még
igencsak szövevényes szerzõi jogi kérdések
megoldására.

Végül is összefoglalva a közvetlen lehetõsé-
geinket és feladatainkat:

Két évvel ezelõtt azt mondtam a telematikai
fejlesztésrõl, hogy ennyi volt az NKÖM lehetõ-
sége, most már más formát kell keresnünk. Gon-
doljanak például a 800 millióra, amit a Minisz-
terelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossá-
ga osztott szét pályázat útján hálózatfejlesztésre.
Friss információink szerint ez folytatódik az
egyetemi könyvtárak és az országos szakkönyv-
tárak számára kiírt pályázatokkal. Tehát � remé-
nyeink szerint � megvan az új forrás.

Kiemelten fontosnak tartom a könyvtári rend-
szer mûködése szempontjából az országos közös
katalogizálás megindítását, amire � úgy tûnik �
most már reális lehetõség van.

Nagyon lényeges, hogy elkészüljön az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár retrospektív katalógus
konverziója, aminek az eredményét az egész
könyvtári rendszer hasznosíthatja, hiszen lehetõ-

vé válik annak a sok éves tervnek a megvalósí-
tása, hogy a könyvtárak a hazai dokumentumo-
kat ne dolgozzák fel párhuzamosan, hanem re-
kordcsere útján kerüljön a könyvtárukba.

A könyvtári ellátás fejlesztését fogja szolgál-
ni a szakfelügyelet, hiszen az a célja, hogy a
dolgok jobban menjenek.

Nagyon fontosnak tartom a minõségmenedzs-
menttel kapcsolatos kérdéskört. Nem csupán
divat ez, hanem a korszerûség záloga. A Könyv-
tári Intézet nagyon sok dolgot indított el ezen a
téren, és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
sem tett keveset.

Nagyjából ez várható 2002-re.
Végül engedjék meg, hogy megköszönjem

mindannyiuknak, hogy ilyen méltánytalan anya-
gi körülmények között ennyi erõvel teszik a
dolgukat, és kérem, hogy végezzük tovább együtt
a közös feladatunkat.

Skaliczki Judit

200 éves
a nemzeti könyvtár

A magyar kultúra napján, január 22-én megkez-
dõdött az Országos Széchényi Könyvtár bicen-
tenáriumi rendezvénysorozata.

Már a sajtótájékoztatón ünnepi hangulat ural-
kodott a várban. A termet zsúfolásig megtöltöt-
ték az érdeklõdõk, akiket Monok István, a könyv-


