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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-
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tár fõigazgatója köszöntött. Bemutatta a Vincze
László és fiai papírmerítõ mûhelyében készült,
tanulmányokkal kiegészített két fakszmilét: az
Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nem-
zeti Múzeum alapító okiratát, valamint az Óma-
gyar Mária siralmat.

Az évforduló alkalmából mûvészkönyvet aján-
dékozott a könyvtárnak Kiss Ilona, melyben
Janus Pannonius alakját és szellemét idézte meg.
A gyönyörû kiadványokhoz illett az a két Janus
Pannonius-vers, melyeket Sudár Annamária la-
tinul és magyarul is elmondott, az egybegyûltek
nagy örömére.

Ezután kevésbé szívderítõ percek jöttek. A
nemzetközi oktatási felmérésnek a magyar diá-
kok tudásáról kapott, eléggé lehangoló eredmé-
nye és az ezzel összecsengõ, a 15�17 évesek
olvasási kultúrájáról készített magyar vizsgálat
adatai után azonban újra az öröm következett.

Az ünnepségen a meghatottság váltakozott az
önfeledt nevetéssel. Bánffy György Széchényi
Ferenc fiának írt levelébõl és Széchenyi István
naplójából olvasott fel részleteket, Szörényi Lász-
ló Kölcsey talányairól beszélt sok érdekes rész-
letre kitérve, Berecz András pedig egy csodála-
tos mesével kápráztatta el a közönséget. Zárás-
ként, akárcsak a rendezvény kezdetén, a könyv-
tár énekkarával együtt énekelt a nézõsereg.


