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jektcsoportokban részt venni. Ehhez szeretném
hozzátenni, hogy a saját munkakörükben is nagy-
nagy önállósággal dolgoznak a kollégák.

A Katona József Könyvtár költségvetése ma
már több forrásból áll össze. Saját bevételünk is
folyamatosan, 7 százalékról 20–23 százalékra
növekedett. Ebben a költségvetésben mindenfé-
le elõirányzat megtalálható, még ma is viszony-
lag egészséges arányokkal. Tehát nem minden
fillérünk a bérre megy el, egy szerény fejlesztési
keret folyamatosan benne van a tevékenységünk
megújítására. Hihetetlenül komoly szerepet töl-
tenek be a pályázatok az életünkben. Ez nagyon-
nagyon sok munkával jár, de a pályázatok szá-
mának meredek emelkedése azt is jelenti, hogy
a könyvtárnak újabb és újabb lehetõségek nyíl-
nak meg.

A sok munkának így van meg az eredménye,
hiszen ennek köszönhetõ talán, hogy az orszá-
gos átlagot meghaladóan nõtt a könyvtári tagok
száma. A százezres városban ma több mint 32
ezer ember rendelkezik állandó tagsággal. A
könyvtárlátogatók száma alapján az ország egyik
leglátogatottabb könyvtáraként jegyzik a Katona
József Könyvtárat, ami 2003-ban több mint 400
ezer embert jelentett. Ez egy folyamatosan kitar-
tó növekedés, amitõl mi nem vagyunk elbizako-
dottak. Igyekszünk mindent megtenni annak ér-
dekében, hogy meg tudjuk õrizni és folyamato-
san javítsuk ezt az eredményt.

Jó lenne, ha a jövõképünknek az a mondata,
hogy „A könyvtár jövõje a mi jövõnk is!”, egy
valódi küldetésnek, megélhetésnek, biztonságnak
és közös boldogulásnak lehetne az alapja. Ha
tovább tudunk fejlõdni a különbözõ szolgáltatá-
sokban, akkor ez biztosan így lesz. Arra törek-
szünk, hogy általánossá váljon a teljesítmény-
mérés, reményeim szerint kiemelkedõ szerepünk
lesz a térségi integrált könyvtári ellátásban. Ez
azt jelenti, hogy az önállóan tevékenykedõ váro-
si könyvtárak mellett, amelyekkel szakmai mun-
kakapcsolatban vagyunk és maradunk, a kistele-
pülések könyvtárait szeretnénk közvetlenül be-
vonni az ellátásunk rendszerébe. A folyamat most
kezdõdik a kecskeméti kistérségben. Hallhatták
Koncz Erika helyettes államtitkár asszonytól,
hogy milyen kiemelkedõ fontosságú a kistérsé-
gek szerepe. Fõ törekvésünk, hogy minõsített te-
vékenységet folytassunk, amelyrõl szeretnénk
majd tanúsítvánnyal is rendelkezni. Igyekszünk
megõrizni és bõvíteni a kapcsolatainkat. Úgy

gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos alapja
az, hogy tanuljunk. Mi itt, Kecskeméten szeret-
nénk folyamatosan tanulni, de az egyáltalán nem
mindegy, hogy milyen tanítómesterektõl. Na-
gyon-nagyon jó indítást kaptunk, és ezt ezúttal
is szeretném hálásan megköszönni Maurice-nak!
A projektünk tízéves évfordulójára emlékezve úgy
tudunk elbúcsúzni, hogy kezdetben ugyan mi is
nehezen értettük a minõségbiztosítás lényegét, de
ma már egy csapatot alkotunk. És remélem, hogy
így, együtt Kecskeméten még nagyon sokáig tu-
dunk a lakosság megelégedésére szolgáltatni.

Úgy hiszem, ezt a TQM-szemlélet elsajátítá-
sának köszönhetjük. Javaslom, hogy próbáljátok
meg minden egyes könyvtárban, ahol ezt még
nem vezettétek be.

Ramháb Mária

A másság lehetõség
– a könyvtár számára is

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete miskolci
vándorgyûlésén kiemelt téma volt a romák
könyvtári ellátása. Akkor, ott elsõsorban arról
beszéltem, hogy mit is jelenthet a romák számá-
ra az alkalmazkodóképes könyvtár és a könyvtár
számára az ott megjelenõ roma kultúra, roma
könyvtárlátogató. A vándorgyûlésen s azóta több
olyan kérdést vagy kérést intéztek hozzám a
kollégák, mely azt boncolgatta, hogy helyénva-
ló-e különbséget tenni a könyvtárlátogatók kö-
zött, s ha szükséges, milyen módon lehet ezt
etikusan megtenni.

Ahogy akkor is megfogalmaztam: gyakorlati-
lag különbséget tesz a könyvtár a használói közt,
s e különbségtételnek egy része indokolható csak
funkcionális okokkal. De nem is az a kérdés,
hogy van-e, létezik-e ilyen gyakorlat, hanem az,
hogy a különbségtétel elõnyökhöz juttat-e könyv-
tárlátogatókat (könyvtári célcsoportokat) mások-
kal szemben.

Ha úgy tekintjük a könyvtári szoláltatáso-
kat, hogy azok minden könyvtárlátogató szá-
mára egyforma minõségben egyforma jogokat
biztosítanak, akkor van olyan különbségtétel,
mely ennek a demokratikus elvnek ellentmond,
rossz értelemben diszkriminatív, s így meg-
szüntetendõ.

Azonban a különbségtételek többsége nem
elõnyöket ad, hanem speciális rétegigény felé nyit
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meg szolgáltatásokat (ilyen például a kutató-
olvasói igény), technikai vagy kulturális aka-
dályozottságot szüntet meg. Ezek a különb-
ségtételek nem kizáróak, hanem többletlehe-
tõségeket adók minden könyvtárhasználó szá-
mára: így a rámpát használhatják a lépcsõn is
járni tudók, cigány nyelvû szövegeket olvas-
hatnak a nem cigányok.

Ha a roma közösségek felõl nézzük, akkor a
kommunikációs akadályok áthidalásához szük-
séges különbségtétel nem más, mint empatikus
és interaktív bánásmód, és a romákra vonatkozó
gyûjteményrészek bõvítésénél figyelembe vett
roma kulturális igények. Sajátos igények ezek,
melyeket a roma kultúra belsõ mozgásait nem
nagyon ismerõ könyvtárosok csak a roma kultú-
rában otthonosan mozgók segítségével deríthet-
nek fel, szervezhetnek valóban hasznos szolgál-
tatássá. A romákkal mint kulturális mássággal
való foglalatosság így olyan eljárásokat is létre-
hozhat, melyek más magyarországi nemzetisé-
gek, etnikumok értõ és empatikus ellátásakor is
használhatóak.

Ha ez megtörténik, a gyûjtemény gazdagodá-
sát, a szolgáltatások bõvülését, a könytárhasz-
nálók számának gyarapodását eredményezheti.
Mindennapossá teheti a könyvtár jelenlétét a
roma kultúrában, és a romák jelenlétét a könyv-
tárban. Nõhet a roma világban az értékközvetítõ
könyvtár s a könyvtárosok világában az értékte-
remtõ roma közösség presztízse.

Az értékteremtõ roma közösség ma már egy-
re több dokumentumot hoz létre s juttat el könyv-
tárainkba. Nem lényegtelen, sõt, idõvel az egész
írott roma kultúra sorsát változtató, messze ható
folyamat a roma szervezõdések saját dokumen-
tumtermelése. Ma még többnyire a hivatali ügy-
intézés folyamán szükséges iratok teszik ki e
termelés jó részét, azonban már megjelentek
olyan dokumentumok, melyek fontos láncszemet
jelentenek a közösség olvasóvá nevelõdésében.
E dokumentumok többnyire hivatali okból, ügy-
intézési szükségszerûségbõl jönnek létre, de át-
és átbillennek a szépirodalom vagy éppen a la-
ikus tudományosság területére. Néhány példa
erre: A roma holokauszttal kapcsolatos kárpótlá-
si eljárások okán érdekes memoárok születtek,
némelyik megfogalmazás már-már irodalmi igé-
nyû. A roma hagyományokat ápoló klubok
egyik-másik tagja önkéntes néprajzi gyûjtést
is végez. A roma népismeret oktatása azt kö-

vetelte a roma közösség vezetõitõl, hogy hiva-
tásos oktatókká váljanak, ezért elkezdtek to-
vábbtanulni, s a tanulás során házi dolgozat-
ként, diplomamunkaként megszülettek az adott
településre, régióra, kulturális csoportra vonat-
kozó ismeretek elsõ, belsõ szemmel megírt
összegzései. A kulturális szervezõdések vers-
mondó körei szöveggyûjteményeket, irodalmi
segédleteket hoznak létre.

Ebben a dokumentumtermelésben korábban
(nagyjából a rendszerváltozást megelõzõ és kö-
vetõ tíz évben) a nem roma származású segítõk
nagy arányban vettek részt, ma már nagyrészt a
(felsõsokú végzettséget szerzõ vagy szerzett) fi-
atal roma értelmiség irányítja, az idõsebb roma
írók figyelõ tekintete elõtt, e dokumentumterme-
lést. De nem csak a dokumentumtermelésre van-
nak nagy hatással e roma értelmiségiek, hanem
a romákról szóló tudományos és szakirodalom
terjesztésében is. Ahol cigány kisebbségi önkor-
mányzat vagy jól mûködõ roma kulturális szer-
vezõdés él, ott a gyûjteménybe kerül a mai ro-
mákról szóló pedagógiai, politológiai, szocioló-
giai irodalom, sok esetben olyan mû, mely nyil-
vánosan nem terjesztett, közkönyvtárakba nem
jut el. Így lehetõvé válik a roma szervezet és a
közkönyvtár közötti kiadványcsere is, mely egy
újabb fejlesztési lehetõséget jelent a közkönyv-
tárak számára is.

Ha a magyarországi roma társadalmat vesszük
szemügyre, azt látjuk, hogy teszi a dolgát: iro-
dalmat hoz létre, könyveket terem, alkotókat
ismertet meg s terjeszti a roma kultúra minden
termékét, minden módon. Jelzi ezt az is, hogy
már több roma irodalmat kínáló bibliográfia, iro-
dalmi ajánlat is elérhetõ az interneten, s több
portál hoz friss irodalmat. Azok a roma fiatalok,
akik már használják az internetet (melyet több-
nyire roma kulturális szervezet, az iskola vagy a
könyvtár biztosít), ma mindegyik romák által
beszélt nyelven találnak irodalmat. Azonban ezek
az ismeretek nem mindig hasznosulnak megfe-
lelõen. Egyfelõl azért, mert nincs olyan szülõi,
rokoni segítség, mely értené az internet világát,
másfelõl, mert az általános és a középiskola, mely
pedig a legjelentõsebb idõtartamban és terjede-
lemben foglalkozik az olvasás technikai és tar-
talmi kérdéseivel, mintha nem nagyon venne
tudomást az interneten elérhetõ értékes olvasni-
valóról. Ezért az internet révén hozzáférhetõ roma
irodalom terjesztésében különös jelentõséggel
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bírnak az ingyenesen elérhetõ közcélú internetes
helyek, köztük a közkönyvtárak internetes vég-
pontjai.

De miért is fontos kérdés az internetes hozzá-
férés a mai roma olvasáskultúra vonatkozásában?
Két okból is. Egyrészt a többségében létmini-
mum alatt élõ roma társadalom nehezen tudja
megfizetni a tanuláshoz szükséges dokumentu-
mok árát, s a kis könyvállományú kistelepülési
könyvtárak nem teszik lehetõvé e dokumentu-
mok kölcsönzését. Nagyobb városi könyvtár lá-
togatása pedig egy zalai vagy somogyi kistele-
pülésen élõ fiatalnak költséges. Azonban ma már
a legtöbb faluban van internetes elérhetõség az
iskolában, a könyvtárban, a teleházban, a mûve-
lõdési házban, az eMagyarország pontokon vagy
a cigány önkormányzatok internetes helyein, s
megnyílhatnak elõttük a nagy digitális irodalmi
gyûjtemények ingyenesen és korlátlanul. Termé-
szetesen ez nem pótolja a könyvtárlátogatást, sem
a saját könyvtár létét, de megszünteti a kulturá-
lis elzártságot a legkisebb településen, a külterü-
leten élõ roma fiatal esetében is. Azonban e
hatalmas és kusza forrásbázis használatához szük-
séges a pedagógus és a könyvtáros segítsége. Ha
a kultúra terjesztésével hivatásosként foglalkozó
nem ad az eligazodáshoz kellõ ismereteket, nem
irányítja rá az interneten elérhetõ értékes iroda-
lomra is a figyelmet, akkor csak azt fogják gyer-
mekeink használni, amire rátévednek, amit kor-
társaik – saját ízlésük függvényében – javasol-
nak.

A másik ok, amiért az internet fontos, a ma-
gyarországi roma kultúrának a magyar kultúrá-
tól eltérõ sajátossága, a többnyelvûség. A mai
roma irodalom friss, sok újdonságot magával
hozó többnyelvû irodalom. Cigány és beás iro-
dalmi nyelven, cigány és beás köznyelvi válto-
zatokon születnek alkotások sajátos nyelvi kész-
lettel, írásmódokkal, s ezek a romák által mû-
ködtetett kulturális honlapokon és kis példány-
számú kiadványokon keresztül érzékelhetõk
legpontosabban.

A másság, a roma kultúra mássága így a
könyvtár számára is lehetõséggé alakul át. Lehe-
tõség, hogy aktívan részt vegyen a magyarorszá-
gi romák mûvelõdésében, s mind több könyvtár-
használót, könyvtárkedvelõt nyerjen meg magá-
nak. Lehetõség arra, hogy a könyvtárat a roma
kultúra befolyásos személyiségei is támogassák
a kultúrpolitikai küzdõtéren, s azért támogassák,

mert magukénak is érzik. Lehetõség arra, hogy
a roma kultúrával kapcsolatos speciális eljárá-
sokkal egy empatikusabb, egyes társadalmi cso-
portok rétegigényeihez jobban igazodó szolgál-
tatásrendszer jöjjön létre, s a könyvtár prosperá-
ló, fejlõdésképes intézmény maradjon.

Kardos Ferenc
könyvtáros

A képzési lehetõségek
és a gyakorlat kihívásai*

Konferenciánk címe: Könyvtárosképzés ma, hol-
nap. Mondanivalóm hangsúlyának kiemelése
érdekében hozzáteszem: és mindig… (Vagy
ahogy a reklám mondja: today, tomorrow,
always…)

Saját elõadásom címének megválasztásával a
témában rejlõ konfliktushelyzetet kívántam sej-
tetni. Megpróbálom felvázolni az általam érzett
konfliktusokat, kezdve a képzési lehetõségektõl,
végezve a gyakorlat kihívásaival.

Magyarországon a könyvtárosképzés a jelen-
legi tizenhárom (vagy most már, a pécsivel együtt
tizennégy) képzõhellyel – érzésem szerint – túl-
reprezentált a felsõoktatásban. Sommásnak ítél-
hetõ kijelentésemmel szemben azonnal árnyalom
a képet azzal, hogy jól képzett könyvtáros most
sem jut mindenhova, ahol szükség lenne rá.

A könyvtáros- vagy – most már általánosan –
könyvtárinformatikus-képzés, ami egyetemi szin-
tû és legalább egy közép- vagy felsõfokú nyelv-
vizsgához kötik a diploma kiadását, jó színvona-
lú és megfelelõ számú szakember kibocsátására
képes. Nagy elõnye, hogy sok hallgató másik
szakon is igyekszik diplomát szerezni, és így jól
felkészült szakembereket kaphatnak a szakkönyv-
tárak és a nagyobb megyei, városi könyvtárak.
Nagy örömmel fogadjuk is õket. A kétszakos
fõiskolai képzés ma már csak nyomokban lelhe-
tõ fel. A kétszakos fõiskolai képzés, fõleg, ha jó
informatikai háttérrel is rendelkeznek a képzõ-
helyek és van a végzõsnek nyelvvizsgája, ugyan-
olyan jó, mint az egyetemi képzés. Használható,
azonnal konvertálható tudással rendelkezõ ifjú

* Elhangzott az Összefogás a könyvtárakért akció nyitó
konferenciáján, 2004. október 11-én a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtárban.


