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Rend és rendszer: mogatások közül ez volt az, amelyrõl bátran
K 00 t '.'. fi ,. , elmondhatjuk, hogy civil kezdeményezésre in-

onyv ari es lD ormaclos dult. Akkor is, ha a kezdeményezõk között hatá-

fejlesztések a határon túl* r?n túl~, állami-önkormányzati fenntartású könyv-
tarak IS voltak. Maguk szervezték meg saját

".. .minden rendszer jó, mely rend által biztosít- magukat. Létrehozták a Kisebbségi Magyar
ja a czélszerû használatot" -írta az elsõ magyar Könyvtárosok Tanácsát, és ez a testület fordult a
könyvtári tankönyv szerzõje, Kudora Károly magyar kultusztárca akkori illetékeseihez. A jö-
1893-ban. Itt és ma a szervezõk felkérésére olyan vendõ munkának megvolt a magyarországi bázi-
mesterséges rendszerekrõl kell számot adnom, sa is, hiszen a tárca azokon a megyei könyvtára-
amelyek az emberi kultúra egyik legbékésebb, kon keresztül kapcsolódott be a meglevõ támo-
legemberközelibb, legrendszerszerûbb intézmé- gatási szerkezetbe, amelyek már korábban is
nyét, a könyvtárat szolgálják. derekas részt vállaltak a segítségnyújtásban (Bé-

Hálás vagyok a fö lkérés ért. Alkalmat adott kés Megyei Könyvtár, zalaegerszegi Deák Fe-
arra, hogy tekintetemet fölemeljem a napi mun- renc Megyei Könyvtár).
kából, vissza- és elõre nézzek, kapcsolódási A program-megfogalmazást áttekintõ helyzet-
pontokat találjak a mûködõ támogatási rendsze- felmérés elõzte meg, amelyet azok a határon túli
rek között, elhelyezzem az Önök és a magam könyvtári szakemberek végeztek el, akik maguk-
most már hét évnyi munkáját egy tágabb tól vállalták régiójuk képviseletét. Tanulmánya-
összefüggésrendszerben. S mielõtt az érdemi ik alapján a következõ problémahalmaz állt össze.
részre témék, elõre elmondom a csattanót: a A határon túli magyar gyûjtemények jogi és fi-
magyarországi fejlesztési koncepciót és eredmé- nanciális helyzete bizonytalan. Stabilitásról csak
nyeket számba véve megerõsödtem abban a hi- azon, magyar állománnyal rendelkezõ könyvtá':
temben, hogy a határon túli magyar könyvtárak rak esetében beszélhetünk, amelyek állami-ön-
fejlesztési programjának céljait eleve jól hatá- kormányzati fenntartásúak, a magyar állományok
roztuk meg, részben kényszer hatására, részben azonban ezek közül is csak ott vannak bizton-
ösztönösen is. Hiszen elõzmények nélküli mun- ságban, ahol magyar a lakosság, az önkormány-
kát kezdtünk el 1996-ban, bizonytalan intézmé- zat is. A térségben törvényszerûen szerepet vál-
nyi, pénzügyi, személyi háttérrel. S mégis -oly- laló civilszervezeti könyvtárak léte bizonytalan.
kor párhuzamosan a más hátterû magyarországi Az információhoz jutás esetleges, informatikai
könyvtárügy fejlesztési trendjeivel, azokkal nem ellátottságról egyáltalán nem lehet beszélni.
egységes rendszerben -rokon szemléletû, szak- A magyar állományok elavultak, több évtize-
mail ag egymást kiegészítõ és rendszerbe szer- des elmaradásban vannak. Nincs, tökéletlen vagy
vezhetõ fel~datokat fogalmaztunk meg. diszkriminatív a magyar dokumentumellátás. A

Szeretném röviden áttekinteni, milyen fejlesz- térség rossz gazdasági helyzetének következmé-
tésekben vett részt a Nemzeti és Etnikai Kisebb- nyeképp politikai indíttatás nélkül is ugyanezen
ségek Fõosztálya a határon túli magyar könyv- tünetek erõsödtek.
tárügy területén. Nincsenek, illetve kevesen vannak a képzett

Rendszerszerû fejlesztésrõl -magyarországi magyar könyvtárosok. Magyar nyelvû könyv-
tervek, koncepciók, központi "akarat" nem he- tárosképzés nem volt, és továbbképzés sem.
lyénvalósága miatt -nem lehetett szó. De ezt Módszertani anyagok, könyvtári szaksajtó eset-
nem is igen kellett megfontolni 1996-ban, ami- legesen jut el. Az eljutottak is koordinálatlan
kor a határon túli könyvtárak ügye nevesítetten magyarországi támogató magatartást tükröztek.
napirendre került. A határon túli kulturális tá- További -bár akkor megfogalmazatlan -gon-

dot jelentett a térségi kapcsolatok hiánya, a

magyar könyvtáros ok szervezetlensége.
Ez volt tehát a kiinduló helyzet. A tárca for-

rásnövekedés nélkül kezdhette meg a válaszadást
* A vajdasági magyar könyvtáros ok tizedik találkozó- erre a kihívásra. Hétköznapi nyelvre lefordítva

ján, 2002. június 19-én Zentán elhangzott elõadás egy ez azt jelentette, hogy csekély összeggel, a fel-
része. adat nevesítése nélkül kellett koncepciót kidol-
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i a magyarországi határokon kívül élõ ma- Muravidéken sem mondható megnyugtatónak a
goznság könyvtári gondjainak enyhítésére. A jelenlétünk, mint ahogy Horvátországban sem,
~~~szerítõ tényezõk is szerepet játszottak ab- egészen eddig az évig. A partnerekre tehát túl-
ben hogy eleve lemondtunk a teljes probléma- nyomórészt kezdettõl rátaláltunk.
h~~az kezelésérõl, de nem kisebb szerepet ját- A tényleges fejlesztés elsõ lépéseként a meg-

ott az a fölismerés, hogy nem adományokat ítélésünk szerint legfontosabbat, az internetes
:11 adnunk, hanem olyan, a regionális könyv- kapcsolódás lehetõségét kívántuk segíteni. En-

~"c-tárÜgYet egészében megmozdító fejlesztésekhez nek filozófiája az volt, hogy minél elõbb a ma
,kell hozzájárulnunk, amelyekkel -nagykorúnak vérkeringésébe kell integrálni a határon túli
tekintve a határon túli magyar könyvtárakat, magyar könyvtárakat és a felhasználókat, hiszen
könyvtárosokat -pénzügyi és módszertani segít- a világháló nemcsak a hagyományos értelemben
ség útján a kezükbe adják a rendszerszerû fej- vett könyvtári lehetõségeket bõvíti, hanem kap-
lesztés lehetõségét. Tehát a magyarországi kon- csolatokat, gyorsabb ritmust és praktikus, hasz-
cepcionális kormányzati magatartással szemben nos információt is jelent. Nem utolsó sorban

ösztönözni kívánta az önszervezõdéssei megva- például a pályázati lehetõségekrõl.
lósuló fejlesztéseket. Ehhez szükség volt már a A támogatott könyvtárak mindegyikében meg-
kezdetekkor a magyarországi könyvtári szakma szokottá vált azóta az internethasználat. Segítsé-
legjelentõsebb intézményeinek bevonására. Olyan gével alighanem megsokasodtak a lehetõségek
bizottság jött létre -és mind a mai napig jól- mind a könyvtárak, mind pedig a felhasználók
mûködik -, amelyben képviseltette magát a számára. Az internet használatával kapcsolatos
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Informati- ismeretek elsajátítása további hozadéka volt e
kai és Könyvtári Szövetség, a két nemzeti könyv- támogatásnak. Az informatikai fejlesztések kö-

.tár, a Békés és a Zala megyei könyvtár, valamint rében fontos elem volt az integrált könyvtári
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendszerek, szoftverek megvásárlása, ahol erre
könyvtári és kisebbségi osztályai. igény mutatkozott, hiszen Székelyföldön például

",~r- Az elképzelés, amelyet azóta igazolt az eltelt saját fejlesztésû programot használnak a háló-
c". idõ, az volt, hogy a magyarországi megyei könyv- zatban mûködõ könyvtárak. Az Illyés Közalapít-

tárak komplex feladatköréhez hasonlóan, járul- vánnyal való együttmûködés eredményeként a
junk hozzá könyvtári rendszerközpontok, mód- náluk megpályázott és elnyert számítógépekhez
~szertani báziskönyvtárak kifejlõdéséhez. Az erre további programokat tudtunk adni, illetve az
szakmailag és személyi leg alkalmas könyvtárak informatikai rendszerek bõvítéséhez tudtunk
kiválasztására részben a megelõzõ önszervezõ- hozzájárulni. A támogatott régiók közül két he-
dõ kisebbségi tanács, részben a magyarországi lyen folyik szisztematikusan, több évre megter-
könyytárszakmai rendezvényeken már ekkoriban vezetten az informatikai fejlesztés: Vajdaságban
szakemberként bemutatkozott könyvtárvezetõk és a Székelyföldön. E fejlesztést több helyen
segítségével került sor. kísérte az informatikai képzés, amelyet részben

Erdélyben hárompillérû rendszer alakult ki, a szoftverfejlesztõk, részben magyarországi szak-
Nagyvárad, Kolozsvár és a két székelyföldi emberek tartottak több helyen.
megyei könyvtár központokkal. A tudományos Hadd folytatom rögtön a másik neuralgikus
könyvtárakat a Teleki Téka, az Erdélyi Múzeum ponttal, a szakmai képzéssel. Az elmúlt évek
Egyesület könyvtára, illetve a Kriza János Nép- során két bevált módja alakult ki a nem akkre-
rajzi Társaság képviselte az elmúlt évek során. ditált könyvtárszakmai képzésnek. Az egyik a
Vajdaságban a zentai könyvtár köré szervezõ- helyben szervezett, melynek oktatói helyi, illet-
dött a hálózatfejlesztés. Felvidéken egy közmû- ve Magyarországról hívott szakemberek voltak.
velõdf.si és egy tudományos könyvtár vállalta a Ezeknek a színvonala változónak mondható a
központ szerepet: Komáromban, illetve Somor- ma perspektívájából, de hát ez az a terület, ahol
ján. Kárpátalján két bázist szerettünk volna nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a szintet,
fejleszteni. Sajnos mind a mai napig csak az ahonnan indul a képzés. A másik bevált forma a
ungvári megyei könyvtár környezetében él a fej- magyarországi képzéseken való részvétel. Évek
lesztési program, a magyarság többségét képvi- óta folyósítunk támogatást a határon túli magyar
selõ Beregszászban nem találtunk partnerre. könyvtárosok részvételére a különbözõ magyar-

~
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országi képzéseken, legyenek azok helyi érde- ge, eredeti koncepciója (és a szûkös forrás) mi-
keltségûek (egy-egy testvérkapcsolat keretében), att volt jelentõsége. A magyar könyvtárosok ele-
határl11enti együttlnûködésen alapulók vagy or- inte kizárólag e rendezvényeken találkoztak egy-
szágosak. A Könyvtári Intézet felállásával -re- mással. Mára világosan látszik, hogy szervezõ
ményeil1k szerint -egységes és magas színvona- ez:eje volt e kívánalomnak. Erdélyben, Pelvidé-
lú képzésekre kerül sor a Kárpát-medencében. ken, Vajdaságban, Kárpátalján élnek és mûköd-
Tárgyalásokat folytattunk a Nemzeti Kulturális nek a magyar könyvtárosok bejegyzett szerveze-
Alapprogram felelõs vezetõjével arról, hogy tei. Megindult az információáramlás. Ennek egyik
megfelelõ elképzelés kidolgozása után kifejezet- biztosítéka lett a szintén több helyütt létrehozott
ten ilyen célú pályázatot fognak hirdetni magyar- információs hírlevél, a honlapok, amelyek fenn-
országi képzõ intézmények számára. Távlatilag tartásáról (az internet mûködtetésével együtt) a
mindenképpen az a szándékunk, hogy a Magyar- legtöbb helyen mi gondoskodunk.
országon akkreditált továbbképzések rendszeré- A támogatási rendszer leggyengébb eleme az
be épüljön be a határon túli magyar könyvtáro- állomá11ygyarapítás. Ugyan évrõl évre kapnak
sok továbbképzése. A fõosztályunk munkáját se- néhány százezer forintos vásárlási lehetõséget a
gítõ szakmai bizottság megbízásából eddig há- támogatott könyvtáraink, de ez az a terület, ahol
rom ízben kerûlt sor olyan képzésre, amelyet a még õket sem tudjuk ellátni, nemhogy a csatla-
támogatott könyvtárak számára szerveztek pá- kozó kisebb települések könyvtárait. Az ok ter-
lyázás-módszertanból, könyvtárrnenedzselésbõl, mészetesen a forráshiány. Nem megoldás, mégis
illetve legutóbb drámapedagógia-gyermek- szépségtapasz a seben, hogy számtalan esetben
könyvtárosi lehetõségek témakörébõl. Elképze- közremûködünk magyarországi könyvállományok
léseink szerint e képzések legfõbb célja a to- vagy eseti adományok közvetítésében. A támo-
vábbsugárzás, az elsajátított ismeretek szervezett gatási gyakorlatban mindenesetre kézikönyv-
továbbadása a szülõföldön. Így kerül sor például vásárlási programként tartjuk számon ezt a for-
ebben az évben a tavaly Zamárdiban megtartott mát. Büszkébbek vagyunk a könyvtári szaksaj-
gyermekkönyvtárosi képzés megszervezésére tóval való ellátás megszervezésére és finanszíro-
Székelyföldön. A "képzõk" között már azok az zására, amely az elsõ idõszaktól kezdve folya-
erdélyi könyvtáros ok is ott lesznek, akik tavaly matos. Ebben az évben sikerült abban is közre-
még a "képzendõk" térfelén ültek. mûködni, hogy az Országos Széchényi Könyvtár

A szakmai képzések mellett fontos támogatá- korábbi gyakorlatához visszatérhessen, és széles
si terület a szakmai rendezvényeken való rész- körben láthassa el a határon túli magyar oktatási
vétel. A könyvtáros vándorgyûlésen, a magyar és kulturális intézményeket a magyarországi idõ':
könyvtárosok világtalálkozóin, a Magyar Könyv- szaki kiadványokkal.
táro sok Egyesülete területi és szakmai szekciói- A fölsorolt eredmények egy nagyvonalú átte-
ban számos esetben gondoskodtunk a határon kintés részei. A könyvtárfejlesztési program tel-
túli magyar könyvtárügy képviseletérõl. Azt hi- jes feltérképezésére, értékelésére még ebben az
szem, ezeknek a találkozóknak a továbbgyûrûzõ évben sor kerül, annak elkészülte után l,ehet a
hatása mérhetetlen, hiszen a kialakult kapcsola- következõ idõszak terveit megalkotni. Arn az
tok ezernyi lehetõséget teremtettek a továbblé- mindenképpen érzékelhetõ, hogy a határon túli
pésre. magyar könyvtárügy és a magyarországi könyv-

Az a szemlélet, hogy a támogatott könyvtárak tári rendszer olyan idõszakban van napjainkban,
nem pusztán élvezõi a támogatás oknak, hanem hogy több pontján kínálkozik a szervesülés lehe-
gazdáivá válnak a regionális könyvtárügynek, tõsége. Ilyen lehet például az Országos Doku-
erõteljesen megmutatkozott mind a támogatói menturnellátási Rendszerhez való csatlakozás, a
magatartásban, mind pedig a partner könyvtárak telernatikai és képzési rendszerhez való kapcso-
vezetõinél, munkatársainál. A támogató kérte, lódás.
hogy jelöltessenek ki azok a kisebb intézmények, Már itt is vannak elõjelek: télen került sor
amelyek részesülnek a tovagyûrûzõ hatás ból. arra az egyeztetõ megbeszélésre, amelyen a ha-
Ilyenforl11án hálózatba tömörülésre, együttmûkö- táron túli magyar kultúrát szívükön viselõ könyv-
dõ csoportok alakítására ösztökéltük partnerein- tárosok és vállalkozók jelezték részvételi szán-
ket. Ennek nem pusztán apályáztatás ésszerûsé- dékukat a Magyar Elektronikus Könyvtárban.
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, 'r me g is jelentek határon túli szerzõk öt országából) és százhúsz társult taggal tevé-
Azota ma k k dOk '.bb ' 95 k.. t ' t'sai a MEK-ben, eny el, to mmt ezer onyv ara repre-

alkota 1, .k ., '1 Az 1 ktr .kU 1", 1 kt kA kedvezménytörvény -ha a po lU a IS ugy zenta, e e om. s a ~lr,as, az e e o rom us
o -ol yan új forrásokat nyithat, amelyek kereskedelem, cOPYrIght uanyelvek, mternet-

akarja ", , 1 k 'kU k ' 1 1, k ' d ' '
" fi " tten az intézményi mûködest, az mfrast- b1ztonsag, e e trom s o tatas tanu as er esel

kí ejeze 'k ,'" b '1 '
ruktúrát fejlesztik. Ezzel stabilizálni tudná~ a ~ellett, fo~lalkoz1 az ~urOp~1 JOgI sza a,~~za~

ar illetve magyar dokumentumállomanyt ujdOnsaga1val, az EU-fejlesztesekkel, szerzol JOgI
~af kÖnyvtárakat. Hiszen az információs társa- és licenckérdésekke~, Ez utóbbival kapcsolatban
:~ általános kihívásai mellett a kisebbségi az európai közösség anyagi támogatását felhasz-

a o;ar könyvtárügynek olyan feladattal 'kell nálva az alábbi projekteket és szakértõi munka-

::;küzdenie, amelyet nem tud átruházni: kisebb- csoportokat hozta létre:
, gi létben õrizni, fejleszteni az anyanyelvû kul- A European Copyright User Platform (ECUP

~át, 1994-1999) projekt az európai uniós orsz~gok
Kálóczy Katalin könyvtárosai számára létesült. Az elektromkus

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szerzõi jogi problémák meghatározását, alapel-
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõosztálya vek tisztázását, terminológiai kérdések megvita-

tását, és az elektronikus források használatának
helyes gyakorlatát tûzték ki célul. Tizenöt mun-

.kaértekezletei.szerveztek az Európai Unió és
Copyright és licenc: Norvé~ia k~nyvt~rosai sz~mára. Az ~CUP ve-

.zetõ konyvtarosa1 elemeztek a munkaertekezle-
Elektromkus tek-eredményeit, a felmerült kérdéseket, s pon-

dokumentumok. tosan felvázolták az elektronikus szolgált~tások-
;... 00 , kal kapcsolatban a könyvtárak helyzetet, (Az~!;:'. 

a konyvtarban ECUP tevékenységének részletes leírása a kö-
~j;; vetkezõ webcímen található: 'www.eblida.org/
-~""'-, , , , , ." , o " ,
:i; A tá]ekozodas1 lehetosegek az mternet terhodl- ecup.)

tásával gyökeresen megváltoztak. A papír-hor- Testbed Implementation of the ECUP Frame-
dozón megvásárolt könyvek és folyóiratok mel- work (TECUP 1998-2001). A gyakorlatban ta-
lett az elektronikus folyóiratok és egyéb pasztaltakat összevetették az elõzõ projekt, az
web források használatához is hozzáférést kell ECUP kutatásaival. Elemezték és értékelték a
biztosítani. Olyan munkakörökkel ismerkedtünk szerzõ-kiadó-könyvtár-végfelhasználó informá-
meg, mint a t.artalomszolgáltató, interaktív szol- ciós láncban a kulcskérdéseket. Az egyik ilyen
g~ltató, internetszolgáltató, hozzáférés-szolgálta- kérdéskör a nyomtatott dokumentumok könyvtá-
tó. Megváltozott eljárásokkal, az eddigitõl eltérõ rak által történõ digitalizálás a, a másik a kiadók
menedzsmenttel, új szerzõi jogi és copyright által digitalizált anyagok, a harmadik pedig a
problémákkal találkoznak a könyvtárosok, infor- szerzõi jogok és licenckérdések menedzsment je
mációs szakemberek világszerte. Európában több volt. (TECUP: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/
nemzetközi szervezet, egyesület is segíti a könyv- tecup/)
tárosok munkáját. Az alábbiakban röviden össze- Central and Eastern European Copyright
gezzük az ezzel kapcsolatos projekteket, vala- User Platform (CECUP 1998-99). A közép- és

mint a magyarországi rendezvény~ket és a gya- kelet-európai országok könyvtárosaival egészí-
korlati munkát segítõ szakirodalmat. tették ki az ECUP projektet. Megvitatták és

középpontba állították az elektronikus források
,Európai uniós szervezetek és projektek szerzõi jogaival, licenc ekkel foglalkozó kérdés-

kört, s bemutatták az európai szabályozást ezen

Az EBLIDA (European Bureau of Library, a területen. (CECUP: http://www.eblida.org/
Information and Documentation Associations) cecup/)
1992-ben alakult független szervezet, mely az Central and Eastern European Licensing
Európai Unió könyvtári szervezeteit tömöriti. Information Platform (CELIP 1999-2001), A
Negyven teljes jogú (az európai közösség tizen- közép-és kelet-európai könyvtáros ok szaktudá-

~
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