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Szakmai nap
a könyvtárak

teljesítményérõl
Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szer-
vezete és a kiskunfélegyházi Petõfi
Sándor Városi Könyvtár október
végén szakmai napot rendezett Kis-
kunfélegyházán. Témája a könyvtá-
rak teljesitménymérése volt.

Fehér Miklós, a Könyvtári Inté-
zet szervezési és elemzõ osztályá-
nak vezetõje az átalakulóban lévõ
könyvtári rendszerrõl beszélt beve-
zetõ elõadásában. Az 1997. évi
CXL. törvénybõl indult ki, elmondta,
hogy a könyvtári rendszer teljesítmé-
nye visz-szahat az adott intézmény
teljesítményére.

A rendszer legkisebb elemei a
kistelepüléseken mûködõ, avagy
nem mûködõ könyvtárak, amelyek
szolgáltatási színvonala nem jó.
Ezen javítani kell, hogy más, jobb
minõséget legyenek képesek bizto-
sítani.

Új elemként említette a közhasz-
nú információs szolgáltatást. Hang-
súlyozta a helyismereti információ-
szolgáltatás szerepének megerõsödé-
sét is az adott település életében.
Égetõ szükség lenne központi pén-
zekbõl finanszírozott, jól mûködõ
szolgáltatásokra, regionális és orszá-
gos szinten egyaránt.

A megyei könyvtárak a további-
akban is kiemelt helyet foglalnak el
a könyvtári rendszerben, feladatuk
az, hogy legyenek képesek minden
típusú szolgáltatás biztosítására.

Az informatikai fejlesztésbõl �
amelyet részletesen áttekintett � az
Informatikai Kormánybiztosság köz-
mûvelõdési könyvtárak számára ki-
írt pályázatát emelte ki.

Több mint háromszáz könyvtár
nyújtotta be támogatási igényét,
közülük 250 nyerheti el a számító-
gépeket és élhet a használóképzés
lehetõségével.

Felhívta a figyelmünket arra,
hogy a fenntartóval fogadtassuk el:
rendszergazda kell a könyvtárakba,
eszközeink gyorsan elavulnak, hibá-
sodnak, a szinten tartásra költség-
vetésünkben kell forrásnak lennie.
Intézményeinkben egyre növekvõ
mértékben van jelen a technika, de
a használatához a mi felkészültsé-
günkre is szükség van. A közeljövõ
stratégiai feladataként jelölte meg a
hétéves továbbképzés keretében a
könyvtárosok képzését.

Áttérve elõadásának fõ témájá-
ra, szólt a minõség kérdésérõl, a
normatívák kialakításának szüksé-
gességérõl, amelyeket alulról épít-
kezve kell majd kidolgozni. Mivel
a könyvtári rendszer sokszínû, ne-
héz egységes normatívákat megha-
tározni. Alapvetõ jogszabályainkból
kell kiindulni e téren, hiszen nálunk
az önkormányzati szinten dõl el
csaknem minden. Kiemelte a 3/
1975-ös rendelet módosításának igé-
nyét. A statisztika képezi a teljesít-
ménymérés bázisát, az innen nyert
mutatók jó alapot adnak az össze-
hasonlításhoz.

2002-tõl újra megindul a szak-
felügyelet a könyvtárakban, amely
az elsõ években célvizsgálat jellegû
lesz, de hétévente sor kerül minden
könyvtár teljes körû, átfogó ellen-
õrzésére is.

A vizsgálat célja, hogy ellenõriz-
ze az adott könyvtár jogszabályok-
nak megfelelõ mûködését, vizsgálja
belsõ szabályzatait, a fenntartó tör-
vényi kötelezettségeinek megvaló-
sulását stb. A 2001-es év forduló-
pontot jelent statisztikai adatszolgál-

tatásunkban is, hiszen az NKÖM
csatlakozott egy nemzetközi adat-
szolgáltatási rendszerhez, amely az
összes ágazat statisztikai adatait egy
adatbázisba integrálja. Számítógé-
pen kell majd kitöltenünk a statisz-
tikai adatlapot, amely közvetlenül a
� megyei könyvtár megkerülésével
� jut el a központi rendszerbe.

Ezek az adatok folyamatosan
rendelkezésre állnak majd, s így
trendek határozhatók meg területün-
kön.

Tisztázni kell a mindennapi
munkánkban használt fogalmakat,
amelyeket egységesen kell vala-
mennyi könyvtárban értelmezni és
alkalmazni. Új magyar szabvány je-
lent meg a területünkön Könyvtári
teljesítménymutatók címmel. A tel-
jesítménymérésnek két fontos vetü-
lete van: mit mutat intézményünk
fejlõdése és mennyire elégedettek a
használóink. (Szükség van a rend-
szeres viszszacsatolásra!)

Gyergyádesz Lászlóné, a Kato-
na József Könyvtár munkatársa
adatszolgáltatásunk jelenlegi gya-
korlatát ismertette és elemezte rész-
letesen.  Felhívta a könyvtárosok
figyelmét arra, hogy eltérõ a könyv-
tárak adatgyûjtése és szolgáltatása.
Új problémát vetett fel az integrált
könyvtári rendszerek bevezetése is.
Szükséges az együttgondolkodás, a
fogalmak azonos értelmezése és az
egységes adatszolgáltatás megvaló-
sítása. A szakmai nap keretében
Kristóf Márta, a tiszakécskei könyv-
tár igazgatója, mézesbábos-könyv-
táros franciaországi úti élményeirõl
számolt be Bács-Kiskun megye
könyvtárosainak.

A rendezvény a szervezet évi,
még hátralévõ tennivalóinak meg-
beszélésével zárult.
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