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r?n túl~,állami-önkormányzati fenntartásúkönyvtarak 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 jö1893-ban. Itt és ma a szervezõkfelkérésére olyan vendõ munkának megvolt a magyarországi bázimesterséges rendszerekrõl kell számot adnom, sa is, hiszen a tárca azokon a megyei könyvtáraamelyek az emberi kultúra egyik legbékésebb, kon keresztül kapcsolódott be a meglevõ támolegemberközelibb, legrendszerszerûbbintézmé- gatási szerkezetbe, amelyek már korábban is
nyét, a könyvtárat szolgálják.
derekas részt vállaltak a segítségnyújtásban(BéHálás vagyok a fö lkérésért. Alkalmat adott kés Megyei Könyvtár, zalaegerszegi Deák Fearra, hogy tekintetemet fölemeljem a napi mun- renc Megyei Könyvtár).
kából, vissza- és elõre nézzek, kapcsolódási
A program-megfogalmazástáttekintõ helyzetpontokat találjak a mûködõ támogatási rendsze- felmérés elõzte meg, amelyet azok a határon túli
rek között, elhelyezzem az Önök és a magam könyvtári szakemberekvégeztek el, akik magukmost már hét évnyi munkáját egy tágabb tól vállalták régiójuk képviseletét. Tanulmányaösszefüggésrendszerben. S mielõtt az érdemi ik alapján a következõ problémahalmazállt össze.
részre témék, elõre elmondom a csattanót: a A határon túli magyar gyûjtemények jogi és fimagyarországi 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 esetébenbeszélhetünk, amelyek állami-önfejlesztési programjának céljait eleve jól hatá- kormányzati fenntartásúak,a magyar állományok
roztuk meg, részben kényszer hatására, részben azonban ezek közül is csak ott vannak biztonösztönösen is. Hiszen elõzmények nélküli mun- ságban, ahol magyar a lakosság, az önkormánykát kezdtünk el 1996-ban, bizonytalan intézmé- zat is. A térségben törvényszerûen szerepetválnyi, pénzügyi, személyi háttérrel. S mégis -olylaló 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, szakA magyar állományok elavultak, több évtizemail ag egymást kiegészítõ és rendszerbe szer- des elmaradásbanvannak. Nincs, tökéletlen vagy
vezhetõ fel~datokat fogalmaztunk meg.
diszkriminatív a magyar dokumentumellátás. A
Szeretném röviden áttekinteni, milyen fejlesz- térség rossz gazdasági helyzetének következmétésekben vett részt a Nemzeti és Etnikai Kisebb- nyeképp politikai indíttatás nélkül is ugyanezen
ségek Fõosztálya a határon túli magyar könyvtünetek erõsödtek.
tárügy területén.
Nincsenek, illetve kevesen vannak a képzett
Rendszerszerû fejlesztésrõl -magyarországi
magyar könyvtárosok. Magyar nyelvû könyvtervek, koncepciók, központi "akarat" nem he- tárosképzés nem volt, és továbbképzés sem.
lyénvalósága miatt -nem lehetett szó. De ezt Módszertani anyagok, könyvtári szaksajtó esetnem 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 -gondot jelentett a térségi kapcsolatok hiánya, a
magyar könyvtáros ok szervezetlensége.
Ez volt tehát a kiinduló helyzet. A tárca forrásnövekedésnélkül kezdhette meg a válaszadást
* A vajdasági
magyarkönyvtáros
ok tizediktalálkozó- erre a kihívásra. Hétköznapi nyelvre lefordítva
ján, 2002.június 19-énZentánelhangzottelõadásegy ez azt jelentette, hogy csekély összeggel, a felrésze.
adat nevesítése nélkül kellett koncepciót kidol-
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i a magyarországi határokon kívül élõ magoznság könyvtári gondjainak enyhítésére. A
~~~szerítõ tényezõk is szerepetjátszottak abben hogy eleve lemondtunk a teljes problémah~~az kezelésérõl, de nem kisebb szerepetjátott az a fölismerés, hogy nem adományokat
:11 adnunk, hanem olyan, a regionális könyv~"c-tárÜgYet egészébenmegmozdító fejlesztésekhez
,kell hozzájárulnunk, amelyekkel -nagykorúnak
tekintve a határon túli magyar könyvtárakat,
könyvtárosokat -pénzügyi és módszertani segítség útján a kezükbe adják a rendszerszerû fejlesztés lehetõségét. Tehát a magyarországi koncepcionális kormányzati magatartással szemben
ösztönözni kívánta az önszervezõdésseimegvalósuló fejlesztéseket. Ehhez szükség volt már a
kezdetekkor a magyarországi könyvtári szakma
legjelentõsebbintézményeinek bevonására.Olyan
bizottság jött létre -és mind a mai napig jólmûködik -, amelyben képviseltette magát a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a két nemzeti könyv.tár, a Békés és a Zala megyei könyvtár, valamint
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
könyvtári és kisebbségi osztályai.
",~rAz elképzelés, amelyet azóta igazolt az eltelt
c".
idõ, az volt, hogy a magyarországi megyei könyvtárak komplex feladatköréhez hasonlóan, járuljunk hozzá könyvtári rendszerközpontok, mód~szertanibáziskönyvtárak kifejlõdéséhez. Az erre
szakmailag és személyi leg alkalmas könyvtárak
kiválasztására részben a megelõzõ önszervezõdõ kisebbségi tanács, részben a magyarországi
könyytárszakmai rendezvényekenmár ekkoriban
szakemberként bemutatkozott könyvtárvezetõk
segítségével került sor.
Erdélyben hárompillérû rendszer alakult ki,
Nagyvárad, Kolozsvár és a két székelyföldi
megyei könyvtár központokkal. A tudományos
könyvtárakat a Teleki Téka, az Erdélyi Múzeum
Egyesület könyvtára, illetve a Kriza János Néprajzi Társaság képviselte az elmúlt évek során.
Vajdaságban a zentai könyvtár köré szervezõdött a hálózatfejlesztés. Felvidéken egy közmûvelõdf.si és egy tudományos könyvtár vállalta a
központ szerepet: Komáromban, illetve Somorján. Kárpátalján két bázist szerettünk volna
fejleszteni. Sajnos mind a mai napig csak az
ungvári megyei könyvtár környezetében él a fejlesztési program, a magyarság többségét képviselõ Beregszászban nem találtunk partnerre.

Muravidéken sem mondható megnyugtatónak a
jelenlétünk, mint ahogy Horvátországban sem,
egészeneddig az évig. A partnerekre tehát túlnyomórészt kezdettõl rátaláltunk.
A tényleges fejlesztés elsõ lépésekénta megítélésünk szerint legfontosabbat, az internetes
kapcsolódás lehetõségét kívántuk segíteni. Ennek filozófiája az volt, hogy minél elõbb a ma
vérkeringésébe kell integrálni a határon túli
magyar könyvtárakat és a felhasználókat, hiszen
a világháló nemcsak a hagyományos értelemben
vett könyvtári lehetõségeketbõvíti, hanem kapcsolatokat, gyorsabb ritmust és praktikus, hasznos információt is jelent. Nem utolsó sorban
például a pályázati lehetõségekrõl.
A támogatottkönyvtárak mindegyikébenmegszokottá vált azóta az internethasználat. Segítségével alighanem megsokasodtak a lehetõségek
mind a könyvtárak, mind pedig a felhasználók
számára. Az internet használatával kapcsolatos
ismeretek elsajátítása további hozadéka volt e
támogatásnak. Az informatikai fejlesztések körében fontos elem volt az integrált könyvtári
rendszerek, szoftverek megvásárlása, ahol erre
igény mutatkozott, hiszen Székelyföldön például
saját fejlesztésû programot használnak a hálózatbanmûködõ könyvtárak. Az Illyés Közalapítvánnyal való együttmûködés eredményeként a
náluk megpályázott és elnyert számítógépekhez
további programokat tudtunk adni, illetve az
informatikai rendszerek bõvítéséhez tudtunk
hozzájárulni. A támogatott régiók közül két helyen folyik szisztematikusan, több évre megtervezetten az informatikai fejlesztés: Vajdaságban
és a Székelyföldön. E fejlesztést több helyen
kísérte az informatikai képzés, amelyet részben
a szoftverfejlesztõk, részbenmagyarországiszakemberek tartottak több helyen.
Hadd folytatom rögtön a másik neuralgikus
ponttal, a szakmai képzéssel. Az elmúlt évek
során két bevált módja alakult ki a nem akkreditált könyvtárszakmai képzésnek. Az egyik a
helyben szervezett, melynek oktatói helyi, illetve Magyarországról hívott szakemberekvoltak.
Ezeknek a színvonala változónak mondható a
ma perspektívájából, de hát ez az a terület, ahol
nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a szintet,
ahonnanindul a képzés. A másik bevált forma a
magyarországi képzésekenvaló részvétel. Évek
óta folyósítunk támogatásta határon túli magyar
könyvtárosok részvételére a különbözõ magyar-
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országi képzéseken, legyenek azok helyi érdekeltségûek (egy-egy testvérkapcsolat keretében),
határl11entiegyüttlnûködésen alapulók vagy országosak. A Könyvtári Intézet felállásával -reményeil1k szerint -egységes és magas színvonalú képzésekre kerül sor a Kárpát-medencében.
Tárgyalásokat folytattunk a Nemzeti Kulturális
Alapprogram felelõs vezetõjével arról, hogy
megfelelõ elképzelés kidolgozása után kifejezetten ilyen célú pályázatot fognak hirdetni magyarországi képzõ intézmények számára. Távlatilag
mindenképpen az a szándékunk, hogy a Magyarországon akkreditált továbbképzések rendszerébe épüljön be a határon túli magyar könyvtárosok továbbképzése. A fõosztályunk munkáját segítõ szakmai bizottság megbízásából eddig három ízben kerûlt sor olyan képzésre, amelyet a
támogatott könyvtárak számára szerveztek pályázás-módszertanból, könyvtárrnenedzselésbõl,
illetve legutóbb drámapedagógia-gyermekkönyvtárosi lehetõségek témakörébõl. Elképzeléseink szerint e képzések legfõbb célja a továbbsugárzás,az elsajátított ismeretek szervezett
továbbadásaa szülõföldön. Így kerül sor például
ebben az évben a tavaly Zamárdiban megtartott
gyermekkönyvtárosi képzés megszervezésére
Székelyföldön. A "képzõk" között már azok az
erdélyi könyvtáros ok is ott lesznek, akik tavaly
még a "képzendõk" térfelén ültek.
A szakmai képzések mellett fontos támogatási terület a szakmai rendezvényeken való részvétel. A könyvtáros vándorgyûlésen, a magyar
könyvtárosok világtalálkozóin, a Magyar Könyvtáro sok Egyesülete területi és szakmai szekcióiban számos esetben gondoskodtunk a határon
túli magyar könyvtárügy képviseletérõl. Azt hiszem, ezeknek a találkozóknak a továbbgyûrûzõ
hatása mérhetetlen, hiszen a kialakult kapcsolatok ezernyi lehetõséget teremtettek a továbblépésre.
Az a szemlélet, hogy a támogatott könyvtárak
nem pusztán élvezõi a támogatásoknak, hanem
gazdáivá válnak a regionális könyvtárügynek,
erõteljesen megmutatkozott mind a támogatói
magatartásban,mind pedig a partner könyvtárak
vezetõinél, munkatársainál. A támogató kérte,
hogy jelöltessenek ki azok a kisebb intézmények,
amelyek részesülnek a tovagyûrûzõ hatásból.
Ilyenforl11ánhálózatba tömörülésre, együttmûködõ csoportok alakítására ösztökéltük partnereinket. Ennek nem pusztán apályáztatás ésszerûsé-
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ge, eredeti koncepciója (és a szûkös forrás) miatt volt jelentõsége. A magyar könyvtárosok eleinte kizárólag e rendezvényekentalálkoztak egymással. Mára világosan látszik, hogy szervezõ
ez:ejevolt e kívánalomnak. Erdélyben, Pelvidéken, Vajdaságban, Kárpátalján élnek és mûködnek a magyar könyvtárosok bejegyzett szervezetei. Megindult az információáramlás.Ennek egyik
biztosítéka lett a szintén több helyütt létrehozott
információs hírlevél, a honlapok, amelyek fenntartásáról (az internet mûködtetésével együtt) a
legtöbb helyen mi gondoskodunk.
A támogatási rendszer leggyengébb eleme az
állomá11ygyarapítás.Ugyan évrõl évre kapnak
néhány százezerforintos vásárlási lehetõségeta
támogatott könyvtáraink, de ez az a terület, ahol
még õket sem tudjuk ellátni, nemhogy a csatlakozó kisebb települések könyvtárait. Az ok természetesena forráshiány. Nem megoldás, mégis
szépségtapasza seben, hogy számtalan esetben
közremûködünkmagyarországikönyvállományok
vagy eseti adományok közvetítésében. A támogatási gyakorlatban mindenesetre kézikönyvvásárlási programként tartjuk számon ezt a formát. Büszkébbek vagyunk a könyvtári szaksajtóval való ellátás megszervezéséreés finanszírozására, amely az elsõ idõszaktól kezdve folyamatos. Ebben az évben sikerült abban is közremûködni, hogy az Országos Széchényi Könyvtár
korábbi gyakorlatához visszatérhessen,és széles
körben láthassa el a határon túli magyar oktatási
és kulturális intézményeket a magyarországi idõ':
szaki kiadványokkal.
A fölsorolt eredmények egy nagyvonalú áttekintés részei. A könyvtárfejlesztési program teljes feltérképezésére, értékelésére még ebben az
évben sor kerül, annak elkészülte után l,ehet a
következõ idõszak terveit megalkotni. Arn az
mindenképpen érzékelhetõ, hogy a határon túli
magyar könyvtárügy és a magyarországi könyvtári rendszer olyan idõszakban van napjainkban,
hogy több pontján kínálkozik a szervesüléslehetõsége. Ilyen lehet például az Országos Dokumenturnellátási Rendszerhezvaló csatlakozás, a
telernatikai és képzési rendszerhezvaló kapcsolódás.
Már itt is vannak elõjelek: télen került sor
arra az egyeztetõ megbeszélésre, amelyen a határon túli magyar kultúrát szívükön viselõ könyvtárosok és vállalkozók jelezték részvételi szándékukat a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

~

,
Azota

'r me g is jelentek

'sai
ma a MEK-ben,

határon

túli

szerzõk

öt országából)

és százhúsz

"

kí ejeze

ruktúrát fejlesztik. Ezzel stabilizálni tudná~ a
ar illetve magyar dokumentumállomanyt
~af kÖnyvtárakat. Hiszen az információs társa:~
általános kihívásai mellett a kisebbségi
a o;ar könyvtárügynek olyan feladattal 'kell
::;küzdenie, amelyet nem tud átruházni: kisebb,gi létben õrizni, fejleszteni az anyanyelvû kul~át,
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:i; A tá]ekozodas1 lehetosegek az mternet terhodltásával gyökeresen megváltoztak. A papír-hordozón megvásárolt könyvek és folyóiratok mellett az elektronikus
folyóiratok és egyéb
webforrások használatához is hozzáférést kell
biztosítani. Olyan munkakörökkel ismerkedtünk
meg, mint a t.artalomszolgáltató, interaktív szolg~ltató, internetszolgáltató, hozzáférés-szolgáltató. Megváltozott eljárásokkal, az eddigitõl eltérõ
menedzsmenttel, új szerzõi jogi és copyright
problémákkal találkoznak a könyvtárosok, információs szakemberekvilágszerte. Európábantöbb
nemzetközi szervezet, egyesületis segíti a könyvtárosok munkáját. Az alábbiakban röviden összegezzük az ezzel kapcsolatos projekteket, valamint a magyarországi rendezvény~ket és a gyakorlati munkát segítõ szakirodalmat.
,Európai

tevé-

csoportokat hozta létre:
A European Copyright User Platform (ECUP
1994-1999) projekt az európai uniós orsz~gok
könyvtárosai számára létesült. Az elektromkus
szerzõi jogi problémák meghatározását, alapelvek tisztázását, terminológiai kérdések megvitatását, és az elektronikus források használatának
helyes gyakorlatát tûzték ki célul. Tizenöt mun-
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az európai közösség anyagi támogatásátfelhasználva az alábbi projekteket és szakértõi munka-

uniós szervezetek és projektek

Az EBLIDA (European Bureau of Library,
Information and Documentation Associations)
1992-ben alakult független szervezet, mely az
Európai Unió könyvtári szervezeteit tömöriti.
Negyven teljes jogú (az európai közösség tizen-

az Európai Unió és

Norvé~ia k~nyvt~rosai sz~mára. Az ~CUP vekonyvtarosa1 elemeztek a munkaertekezletek-eredményeit, a felmerült kérdéseket, s pontosan felvázolták az elektronikus szolgált~tásokkal kapcsolatban a könyvtárak helyzetet, (Az~!;:'.
ECUP tevékenységénekrészletes leírása a következõ webcímen található: 'www.eblida.org/
ecup.)
TestbedImplementation of the ECUP Framework (TECUP 1998-2001). A gyakorlatban tapasztaltakat összevetették az elõzõ projekt, az
ECUP kutatásaival. Elemezték és értékelték a
szerzõ-kiadó-könyvtár-végfelhasználó információs láncban a kulcskérdéseket. Az egyik ilyen
kérdéskör a nyomtatott dokumentumok könyvtárak által történõ digitalizálás a, a másik a kiadók
által digitalizált anyagok, a harmadik pedig a
szerzõi jogok és licenckérdések menedzsment
je
volt. (TECUP: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/
tecup/)
Central and Eastern European Copyright
User Platform (CECUP 1998-99). A közép- és
kelet-európai országok könyvtárosaival egészítették ki az ECUP projektet. Megvitatták és
középpontba állították az elektronikus források
szerzõi jogaival, licenc ekkel foglalkozó kérdéskört, s bemutatták az európai szabályozástezen
a területen. (CECUP: http://www.eblida.org/
cecup/)
Central and Eastern European Licensing
Information Platform (CELIP 1999-2001), A
közép-és kelet-európai könyvtáros ok szaktudá-
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