
Mindezek fontosak ahhoz, hogy jól mú'ködõ
demokráciában éljünk. Szeretném ismét hangsú-
lyozni, hogy mennyire lényeges az egyén bele-
szólása a folyamatokba.

Végezetül megemlítek egy gondolatot, ami
bennem fogalmazódott meg az után, hogy én már
több mint negyven éve részt veszek az egyesületi
munkában: mindenkinek igaza van, amikor azt
állítja, hogy õ valamit másképpen tudna tenni.

Marion Thf/Jgersen

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
(NKÖM) könyvtári osztálya és a Könyvtári Inté-
zet 2003. november 14-én 10 órai kezdettel szak-
mai napot szervezett a szakfelligyeletró1.

Az Országos Széchényi Könyvtár nagytermé-
ben lezajlott összejövetelen vezetõ szakfelligye-
ló'k, szakfelügyeló'k, az NKÖM és a Könyvtári
Intézet képviselõi vettek részt. A szakmai tapasz-
talatcsere délelõtt jén az NKÖM könyvtári osztá-
lyának vezetõje, Skaliczki Judit köszöntötte az
összegyú1teket, hangsúlyozva a szakfelügyelet sze-

repének fontosságát, aminõségelvû, minõségala..;
pú szakfelügyelet közeljövóoeni kialakításának
szükségességét a könyvtári terület stratégiai céljai
megvalósítása érdekében. A köszöntõ után a szak-
felügyeleti vizsgálatokkal kapcsolatos eddigi ta-
pasztalatokról, probléptákról, tanulságokról szóló
elõadások hangzottak' el.

Az elsõ elõadó, Kopcsay Agnes (NKÖM
könyvtári osztálya) elmondta, hogya szakfelügye-
letró1 szóló jogszabály megjelenése után a mi-
nisztérium kialakította a szakfelügyelet tartalmi,
személyi feltételeit. A 2002-2003. évre a szakfel-
ügyeleti vizsgálatok célját a következóoen jelölte
meg: hogyan teljesül a nyilvánosság törvényben
rögzített feltételrendszere a megyénként vizsgá-
latra kiválasztott kistelepülések könyvtáraiban. Az
elsõ évben nyilvános és nem nyilvános könyvtá-
rakat egyaránt bevonva a vizsgálandók körébe
427 vizsgálat zajlott le, az idei év 544 tervezett
vizsgálatából pedig a szakmai találkozó idõpont-jáig 

347-et fejeztek be a szakfelügyeló'k. A szak-
felügyeleti folyamat elsõ eredményei között köny-
velhetõ el az, hogy ráirányítja a könyvtárra a
fenntartó figyelmét és kötelezi a feltárt hiányossá-
gok megszüntetésére, segítséget nyújt a helyi

változtatni kellene, amire megoldást kellene talál-
ni. Ekkor is lehetséges másokkal szövetkezni,
hogy kezdeményezni lehessen a dolgok, problé-
mák mieló'bbi megoldását. Természetesen nyilvá-
nos találkozókat, vitákat lehet szervezni több té-
mával kapcsolatban.

Ma vaJószínûJeg egy internetes honlapot ké-
szítenénk. A néptájékoztatásnak a civiJ társa-
dalom ad otthont, az egyesületi élet, amit a kö-
vetkezó'képpen lehetne jellemezni: oJyan önkor-
mányzó szerv, amelyet egy csoport tenni akaró
ember szervez -ez semmiben nem hasonlít egy
hivatalos szervhez. Formailag olyan, mint egy
egyesület, tehát rendelkeznie kell alapító ok-
irattal, alaptõkével, a tagok által választott ve-
zetõséggel, tagokkal. Dániában három típusa
található azon szervezeteknek, ameJyek a nép-
tájékoztatás területén tevékenykednek. Ezek a
következó'k:

Népfõiskolák, melyek három-nyolc hónapos
kurzusokat szerveznek és rövid, egy-két hetes
nyári tanfolyamokat -még mindig bentlakásos
vagy étkeztetéses iskolaként.

Tájékoztató szervezetek, melyek a téli hóna-
pokban nappali és esti oktatást szerveznek felnõt-
tek számára, napi két-három órában.

Egyesületek, melyekbe lehet jelentkezni tagsá-
gi díj befizetése ellenében, részt lehet venni az
egyesületi tevékenységben, amibõl nagyon sokat
lehet tanulni. Az egyesületek vezetõségi tanfo-
lyamokat is szerveznek. Nem is csoda, hogya
dán politikusok rengeteget tanultak a demokráci-
áról és a demokratizmusról az egyesületi életben
való részvétellel.

Elõadótársam, Flemming minden bizonnyal
idesoroina egy negyedik csoportot is, a könyvtá-
rakét. És ebben némileg igaza is lenne. Hiszen
Dániában a könyvtárak, akkoriban népkönyvgyûj-
temények formájában, átvettek a hivatali szektor-
tól egy informáló feladatot. A dán könyvtárak
segítenek a tájékoztató szervezeteknek, amennyi-
ben ingyen tennet biztosítanak számukra, de a
könyvtárak szívesen együttmú'ködnek velük a tá-
jékoztató rendezvények szervezésében is.

Néhány példát említettem most arról,
-hogyan szerezzünk magunknak tudást, ho-

gyan legyünk felvilágosultak,
-hogyan szervezõdjünk, hogy a társadalmi

fejlõdésbe mi is beleszóihassunk,
-hogyan kezdeményezzünk valamit, amit

fontosnak tartunk.
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könyvtári su"atégia kialakításához és összegzett
megállapításai helyzetképet adnak akistelepülési
könyvtárakr"ól. A gyakorlati tudnivalók között szó
esett az utóvizsgálatok fontosságáról (eddig öt
megyében kezdõdtek meg), a szakfelügyeleti kér-
dõív kitöltésének problémáiról és a jövõ évi fel-
adatokról, hiszen 2004-ben elkezdõdik a városi

könyvtárak minõségalapú szakfelügyeleti vizsgá-
latának eló'tészítése.

A szakfelügyeletró1 szóló rendelet értelmében
a Könyvtári Intézet a minisztérium elõírása sze-
rint vesz részt a szakfelügyelet folyamatában, a
szakfelügyeleti dokumentumok gyûjtésében, meg-
õrzésében. 2003 tavaszán a lmnisztérium felkéré-
sére az intézet elemzést készített a 2002-ben le-
adott szakfelügyeleti jelentések alapján. Fehér
Miklós, a szervezési és elemzõ osztály vezetõje
elõadásában (Minõség a könyvtárügyben minõ-
ségi szakfelügyelettel) az elemzés eredményeit
ismertette. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes
eseteket feltáró szakfelügyeleti jelentések olyan
információkat rögzítenek, amelyek értékelése alap-
ján a teljes könyvtári rendszer mú'tödésének fej-
lesztése valósítható meg. Az elõadás a szakfel-
ügyeleti kérdõív kérdéseibó1 kiindulva, a kérdések-
re adott válaszok tartalmát, szám- és százalékará-
nyait is bemutatva tette fel a "kérdések kérdéseit",
amelyekre a választ a 2002-ben rögzített jelentések
még nem adják meg, de amelyekre a minõségbizto-
sítás szempontjait is szem elõtt tartó szakfelügyelet-
nek fokozottabban oda kell majd figyelnie. (pl. az
"Akadálymentes-e a bejutás?" kérdését körbejárva
szóba hozta a rámpát, a lépcsõ-megvilágítást, a par-
kolást, egyáltalán a könyvtárépület lépcsõ nélküli

megközelíthetõségének vetületeit.)
A szakfelügyelet dokumentumai elektronikus

formában eljutnak a nyilvános könyvtári jegyzé-
ket vezetõ szervezési és elemzõ osztályra, így a
nyilvános könyvtárak adatbázisában rögzítésre
kerül -és a webes felületen azonnal visszakeres-
hetõvé válik -a lezajlott szakfelügyeleti vizsgá-
latok naptári idõpontja (www.ki.oszk.hu/

nyilvanos/).
A jegyzék intézeti felelõse, Hangodi Ágnes

elõadásában (A szakfelügyeleti jelentések és a
nyilvános könyvtári jegyzék) jelezte: mivel a szak-
felügyeleti vizsgálatok kérdõíves részének elsõ
egysége olyan alapinformációkat tartalmaz, ame-
lyek a nyilvános könyvtáI"ak adatbázisának is al-
kotóelemei (hivatalos név, székhely/cím, könyv-
tárvezetõ/könyvtáros, fenntartó), az elemzés so-

rán lehetõség nyílt ~ két adathalmaz összevetésé-
re. A vizsgált könyvtárak mintegy egy harmad
részében a nyilvános könyvtári jegyzékI'e jelent-
kezés óta bekövetkezett változások bejelentését.
különbözõ okok miatt és a jogszabályokban leír-
tak ellenére a femltartó elmulasztotta, ezekben az
esetekben a szakfelügyeló"k segítsége elengedhe-
tetlen. Ha jelentésükbe és a vezetõ szakfelügyelõi
összefoglalóba bekerül, hogy a megváltozott ada-
tokról szóló hivatalos és hiteles dokumentumokat
a Könyvtári Intézetbe kell beküldeni, akkor ezzel
naprakészebbé és pontosabbá tehetõ a nyilvános
könyvtári jegyzék. A 2002-ben szakfelügyelettel

vizsgált könyvtárak egyhatoda még egyáltalán,
egy tizede pedig elutasítás miatt nem szerepelt a
jegyzéken, a szakfelügyeló"k módszertani segítsé-
gét ezekben az esetekben sem nélkülözhet jük a
jelentkezéshez szükséges iratok összeállításánál.
(A szakmai nap délelõtti elõadásainak Power-
Point-változata elérhetõ a Könyvtári Intézet hon-

lapján: http://www.ki.oszk.hu/hirek.html)
A program rövid szünet után kora délután

folytatódott. A minisztérium felkérésére elõször a
kistelepülési vizsgálatokat idén befejezõ Csong-
rád megye vezetõ szakfelügyelõje, Rátkai Erzsé-
bet számolt be a szakfelügyelet megyei tapaszta-
latairól, a kérdõív egyes kérdéseire adott válaszo-
kat összegzõ táblázatokkal támasztva alá monda-

nivalóját.
Õt Szilágyi Irén, a megyei könyvtár módszer-

tani osztályának vezetõje, a Hajdú-Bihar megyé-
ben mú"ködõ szakfelügyeló"k képviselõje követte,
aki hozzászólásában -szintén a kérdõíven meg-
jelenõ válaszokra hivatkozva -négy-négy közsé-
gi és nagyközségi könyvtár mûködésének körül-
ményeit vetette össze a szakfelügyeleti vizsgála-
tok fényében. A harmadik felkért elõadó a bony-
hádi városi könyvtár szakfelügyelõi feladatokat is
vállaló igazgatója, Antal Mária volt, aki elõadá-
sának egyik súlypontját a szakfelügyeleti vizsgá-
latok kapcsán sorra kerülõ, polgánnesterekkel,
jegyzó'kkel és könyvtárosokkallezajló beszélge-
tések, tárgyalások ismertetésére helyezte.

A program a szakfelügyelet napi gyakorlatát
és távlati feladatait (pl. városi és iskolai könyvtári
szakfelügyelet, szolgáltatás-megrendelés kialakí-
tása) érintõ hozzászólás okkal (Ramháb Mária,
Elekes Eduárdné, Gellér Ferencné, Herczigné
Mlakár Erzsébet, Zselinszky Lászlóné, Varga
Zsuzsanna és mások) zárult.

Hangodi ÁgileS
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