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Együttmûködés
a határokon kívüli

magyar olvasókért*

Jelentõs dolognak tartom, hogy ez az együttmû-
ködési megállapodás a mai napon létrejön. Ab-
ban a közel tízéves munkában, amelyet a határon
túli magyar könyvtárak támogatása, fejlesztése
érdekében végez a tárca (a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma /NKÖM/ – a szerk.), il-
letve a mellette mûködõ kuratórium, terebélyese-
dést, a jövõre vonatkozó ígéretet jelent: mostantól
stabil alapja lesz ennek a munkának. Nagyon régen
szerettük volna.**

A bevezetõ második mondata bocsánatkérés:
én a felkérésben rejlõ feladatot nem tudom meg-
oldani. A tegnapi – kevésbé formális – megbe-
szélésen is elhangzott, hogy a testvérkönyvtári
kapcsolatok nincsenek föltérképezve. Ez régi
adósság. Így hát egzakt adatokat leírni, tendenci-
ákat megrajzolni nem tudok, arra meg szerintem
senkinek sincsen szüksége, hogy kijelentsem: a
testvérkönyvtári kapcsolatokban sok a lehetõség.
Számos, nagyon jól mûködõ testvértelepülési és
testvérkönyvtári együttmûködés létezik, nekem is
van róluk tudomásom, de a teljes körûség hiánya
miatt nem tudjuk hasznosítani a részinformációkat.

Ám mivel a határon túli könyvtárak ügyében
amúgy is kulcsszó az együttmûködés, és nemcsak
a határon inneniek és túliak között, hanem példá-
ul a magyarországi támogató szervezetek között,
az állami költségvetésbõl támogató és a civil
könyvtári szervezetek között, a határon túli könyv-
tárak egymás között is (és ez a rendszer tovább
artikulálható), ezért más megoldást találtam ki a
magam számára: kölcsönözni fogok néhány szer-
vezetelméleti kategóriát, és ezt az egész, nagyon

tagolt és szerteágazó rendszert, amelynek egyet-
len közös jegye, hogy a határon túli magyar könyv-
tárak (ez is igen problematikus kifejezés, de ne-
vezzük õket így, magyarázat nélkül, a munka
kedvéért) fejlesztésével foglalkozik, egyetlen szer-
vezetnek, egyetlen rendszernek fogom tekinteni.
A közös attribútum, hogy mindegyik a határon
túli magyar olvasók, a határon túli magyar állo-
mányok, a határon túli magyar könyvtárosok és
könyvtárak ügyét akarja elõmozdítani. A vizsgá-
landó szempontok pedig:

A részt vevõ intézmények, szervezetek együtt-
mûködésének szabályozottsága. Egy csoportjuk
– természetüknél fogva – irányított, szabályozott
és irányított. Gondolok itt az állami szervekre,
közigazgatási szervekre. Vannak megállapodás
alapján mûködõ és önkéntes együttmûködések is.

A közös cél tudatossága. Mennyire gondolkod-
nak egyformán ezek az intézmények, szervezetek
arról, hogy milyen közös feladataik vannak s
azoknak mekkora a súlya? Szerintem a magyar
közigazgatásban ez rendkívül komoly kérdés. És
bármilyen furcsán hangzik: rendkívül fontos kér-
dés a határon túli régiókban is az, hogy az egyes
intézmények mennyire érzik gondjaikat közös

ügynek, és mennyire éreznek erõt a közös ügy
közös képviseletében, hogy ezért ezzel súlyozot-
tan foglalkozzanak.

A munkamegosztás. Nem kevésbé lényeges
kérdés, hogy a lokális meg a határokon átívelõ
rendszerek mennyire képesek az erejüket olyan
gazdaságosan megosztani, hogy bizonyos felada-
tok ellátására bizonyos szervezetek vállalkozza-

* Elhangzott 2005. május 9-én Csongrádon, a Kárpát-
medencei könyvtárosok konferenciáján.
** A konferencia keretében az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, valamint a határon túli magyar könyvtári
szervezetek között létrejött együttmûködési megállapo-
dásról l. a lap 2005/5. számát.
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nak, más feladatokat pedig átruházzanak mások-
ra, hiszen ekkor rendkívül sok gazdaságossági,
hasznossági energia szabadulhat fel.

Az információáramlás. A munkamegosztáséval
szorosan összefüggõ kérdés: mennyire adjuk át
az információkat és mennyire fogadjuk ezeket az
információkat; mennyire gondoskodunk arról,
hogy jelen legyünk a másik szervezet életében?

A visszacsatolás, az ellenõrzés. Kevésbé érin-
tem ezt a szempontot – bár van, ahol nagy a
súlya. Hiánya sok esetben okoz gondokat.

Érzékeltetendõ, milyen fontos az, hogy a ma-
gyarországi közigazgatási és szakmai szervek
között van-e, létezik-e együttmûködés és milyen,
megpróbáltam egybeterelni azokat az intézménye-
ket, amelyeknek a tevékenysége egyáltalán érinti
a határon túli magyar könyvtárakat. Számosan
vannak. De nem mondhatom azt, hogy számuk
és tevékenységük átlátható ebben a pillanatban.
Ám nem ennek kifejtése céljából vagyok itt, ha-
nem azért, hogy megpróbáljam áttekinteni, ho-
gyan lehetne kialakítani egy jól, eredményeseb-
ben mûködõ rendszert, formalizált kapcsolatok-
kal, egymás adottságaira figyelõ, toleráns maga-
tartással.

Kezdem a politikával, a Külügyminisztérium-
nál, hiszen közvetlen köze van a határon túli
magyar könyvtárakhoz. Tekintsünk el most attól,
hogy ebben az évben – politikai okból – a forrá-
saink is a Külügyminisztériumnál vannak, mert
ez korábban nem volt jellemzõ. Források nélkül
is figyelemmel kell lennünk a Külügyminisztéri-
umra, amely az egyes államok közötti kulturális
ajánlásainkat kezeli az ún. vegyes bizottsági
munka keretében. A román–magyar, a szlovák–
magyar stb. vegyes bizottságoknak mindig van
kulturális ajánláscsoportjuk, amelyben gyakran
szerepelnek a határon túli magyar könyvtárak
megoldandó gondjai.

Ez idõ szerint a Külügyminisztérium köteléké-
be tartozik a Határon Túli Magyarok Hivatala,
amely nemcsak azért szerepel ebben a rendszer-
ben, mert az alapító okiratánál fogva koordinatív
szerepet lát el, hanem azért is, mert néhány éve
külön támogatási kerettel rendelkezik, és ennek
nagyságrendje miatt elég jelentõsen képes beavat-
kozni a támogatási rendszerbe kulturális területen
is. Erre majd vissza fogok térni. A Külügymi-
nisztérium alá rendelt terület nagyon fontos intéz-
ménye az Illyés Közalapítvány – talán õket isme-
rik a legjobban a határon túl –, amelynek támo-

gató tevékenysége a kultúrának és az oktatásnak
szinte teljes egészét, így a könyvtárakat is lefedi.

A másik vonal egy másik tárcától, az Oktatási
Minisztériumtól indul. Nemcsak a felsõoktatási,
iskolai könyvtárak miatt van szerepe a határon
túli magyar könyvtárak életében, hanem a hatá-
ron túli tevékenységi terület azon sajátossága miatt
is, hogy ott a különbözõ könyvtártípusok nem
válnak élesen szét. Emellett a képzések (pedagó-
gus-továbbképzések, könyvtárostanárok tovább-
képzése) révén elég nagy az átfedés a könyvtári
terület és az oktatási szféra között. Az õ aláren-
deltségükben mûködik az Apáczai Közalapítvány,
amely szintén érinti a határon túli magyar könyv-
tárak területét és a Márton Áron Szakkollégium,
amely az elmúlt évek alatt szinte önálló kulturális
bázissá nõtte ki magát, és szintén hatással van
vagy lehet a könyvtárügyre.

Most fogok a hazai vizekre evezni. Bár elõtte
még jelzem, hogy a tárcákon kívül olyan, az ál-
lami költségvetésbõl gazdálkodó szervezet is je-
len van ebben a rendszerben, mint a Magyar
Tudományos Akadémia, amely hosszú évek óta
támogatja a határon túli felsõoktatási és tudomá-
nyos könyvtárakat, és a hozzájuk rendelt Arany
János Közalapítvány is, amely szintén kifejt ilyen
tevékenységet. És akkor következzék a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, amelyet szin-
tén háttérintézményként követ a nemrég hozzá-
csatolt Balassi Bálint Intézet. Az együttmûködés
tartalma és a határon túli könyvtárügyre kitalált
funkció sem ismert, de most már mindenképpen
ebben a körben kell róla beszélni. Áttételesen
idetartozik néhány önálló intézmény is, amely a
minisztérium költségvetésében szerepel, így a
nemzeti könyvtár, de idetartoznak olyan kisebb,
ám mégis jelentõs tevékenységet kifejtõ intézmé-
nyek is, mint pl. A Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága (= az Anyanyelvi Konfe-
rencia), amely a maga – szintén szuverén – tevé-
kenységével elég jelentõs hatást gyakorol egyes
határon túli programokra, rendezvényekre, és így
könyvtárakat is érint(het). Profilját tekintve ugyan-
csak ideillik – bár a Külügyminisztérium költség-
vetésében szerepel – a PRO HUNGARIS Kultu-
rális Értékközvetítõ Alapítvány. Most éppen
ugyan nem a fénykorát éli, de – akik régóta ezen
a területen dolgozunk – tudjuk, hogy hiánypótló,
jelentõs funkciója van. Ezek lennének tehát azok
az állami költségvetésbõl gazdálkodó szervezetek,
amelyeknek a tevékenysége érinti a határon túli
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magyar könyvtárakat. Mellettük érdemben kapcso-
lódik a határon túli magyar könyvtárak ügyéhez
azoknak a szakmai szervezeteknek a munkája,
amelyeket önök sokkal jobban ismernek nálam, te-
hát maguknak a könyvtári intézményeknek és a
könyvtáros szakma civil szervezeteinek: a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének, az Informatikai és
Könyvtári Szövetségnek stb. Ezekre vissza fogok
térni az együttmûködések kapcsán.

Áttérek arra a modellre, amely alapján végig-
nézem az egyes szférák együttmûködését. A köz-
igazgatási szervek közötti együttmûködést, a fent
említettekét, jogszabályok irányítják. Jelen pilla-
natban a határon túli magyar könyvtárügyet a
következõ érvényes magyarországi jogszabályok
érintik: alapvetõen a sok vihart megélt kedvez-
ménytörvény, a hozzá kapcsolódó kormányren-
delet, és érinti egy kis passzus a kulturális tör-
vényben. Itt egy picit megállok. Fontos, „törté-
nelmi” pillanat volt, amikor ez a kis bekezdés
belekerült a törvénybe. De 1997 óta sok idõ el-
telt, és ma már nyilvánvalóan árnyaltabban kelle-
ne benne megjelennie.

A felsõoktatási törvényben is van a határon
túli magyar könyvtárügyet érintõ passzus. Az
egyik NKÖM-rendelet is idecsatlakozik, a hatá-
ron túli magyar könyvtárosokkal kapcsolatban. Sa-
ját munkaterületemen átélem, hogy e jogszabá-
lyok tartalmában csak formálisan van összhang,
de aggályosabb, hogy jogszabályi területen sok
minden lefedetlen. Hiányoznak a végrehajtásra vo-
natkozó szabályok. A lefedetlenség közvetlen kö-
vetkezménye, hogy nincsenek források. De az
igazi nehézségek abból fakadnak, hogy a hozzá-
vetõlegesen megfogalmazott feladatok a megva-
lósításban sem tetten érhetõk. Ezért az elmaradt
vagy késedelmes teljesítésnek semmilyen követ-
kezménye sincs.

A Külügyminisztérium, a Határon Túli Ma-
gyarok Hivatala és a kulturális minisztérium kö-
zötti együttmûködésnek az egyik fontos megjele-
nési formája tehát a korábban említett vegyes
bizottsági mûködés. Az általam fölsorolt szem-
pontok közül elõrevenném a visszacsatolás, a
kontroll kérdését. Hiába konkrétak ezek az aján-
lások, megvalósításuk vagy megoldási tervük
napirendre tûzését akár éveken keresztül lehet
hömpölygetni, görgetni magunk elõtt. Sokszor
éveken át visszatér ugyanaz az ajánlás. Azt írjuk
mi magunk is: ez az ajánlás marad, ez az ajánlás
marad… és köztük gyakran szerepel a könyvtár-

ügyet érintõ kérés. Több példát lehetne említeni.
A Magyar–Szlovák Vegyes Bizottságnál évek óta
szorgalmazzuk az állománygyarapítást, az eszéki
magyar központ esetében évek óta kérjük, hogy
a kisebbségi magyar könyvtárak ügye kerüljön át
Pélmonostorról Eszékre, ahol bázisa és közönsé-
ge van. Ajánlásaink szinte tehetetlenségi nyoma-
tékkal kerülnek át egyik évbõl a másikba.

A Határon Túli Magyarok Hivatalának koor-
dináló szerepe sok tekintetben nem teljesedik ki,
de az NKÖM sem jár ebben élen. Okai a szak-
mán kívül keresendõk (az aktuálpolitika változá-
sai, a személycserék stb.). Az együttmûködésnek
formalizált és ígéretes kerete lenne a Magyar
Állandó Értekezlet Kulturális Bizottsága. Létezik
is, irányítottan mûködik is. Ám az ott megfogal-
mazott feladatok teljesülését is akadályozhatják a
fenti okok.

Az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma közötti együttmûkö-
dés nincsen szabályozva (mindig a határon túli
magyar könyvtárak ügyét értem ez alatt). Egyéb
területeken vannak együttmûködési formák. (Pl.
az Agora irodák mûködtetése vagy a csángóma-
gyar kultúra támogatása. Utóbbiban jó és haté-
kony tárcaközi bizottság mûködik, tevékenysé-
gük igen eredményes). Könyvtárügyben létezõ
együttmûködésrõl nem beszélhetünk, ami annál
különösebb, mert „egy tõrõl fakadtunk”, a volt
Mûvelõdési és Közoktatási Minisztériumból. A
létezõ munkamegosztás a tárcák profiljából adó-
dik – erényekkel és fogyatékosságokkal. Az eré-
nyek: az elkülönülés következtében a feladatok
szakemberek kezébe kerülnek és szakterületek-
hez kapcsolódnak. Nem szerencsés benne – s errõl
korábban már volt szó –, hogy a Kárpát-meden-
cében egy-egy intézmény gyakran igen sok fel-
adatot vállal. Nem lehet kijelenteni róluk, hogy
ez egy oktatási, ez egy közmûvelõdési, ez egy
könyvtári intézmény. Máramarosszigeten például
a Hollósy Simon Közmûvelõdési Egyesület újsá-
got, könyvet ad ki, közmûvelõdési tevékenységet
lát el, képzést folytat, tehát elegánsan multifunk-
cionális intézménynek titulálhatnám, ha nem kép-
zelném mögé szerény körülményeiket.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és
az NKÖM között jól indult az együttmûködés
könyvtárügyben (is) – szintén egy tárcaközi bi-
zottság felállításával. Mára azonban elhalt. Kö-
vetkezményeképp az – a határon túli könyvtár-
ügyben viszonylag nagy – forrás, amely az IHM
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kezelésében volt, kicsúszott a kulturális tárca szak-
mai gondozásából. Van ugyan tudomásunk arról,
hogy e keretbõl több dolog megvalósult  (például
az RMDSZ-szel kötött megállapodás alapján), de
rendszerszerû együttmûködésrõl – és most itt ezzel
foglalkozunk – nem beszélhetünk.

A közös cél tudatossága a magyar közigazga-
tás szervei között szerintem alapvetõen megvan,
de sajátos szemlélettel. Nem csak a könyvtárügy-
ben csorbul azáltal, hogy szervetlen, külön fel-
adatként kezelik. (Ezért is jelentõs ez a mai alka-
lom, esély arra, hogy a szakma egésze fogadja be
a határon túli könyvtárügyet.) A kialakult gya-
korlat azért tökéletlen, mert egyfelõl vizsgálja,
fejleszti, továbbgondolja, építi a magyarországi
könyvtárügy egészét, másfelõl éppen csak „hoz-
záteszi”, hogy „és persze támogatjuk a határon
túliakat is”. Az európai uniós csatlakozás követ-
keztében, illetve a magyar kulturális stratégia for-
málódása miatt mostanában több elméleti anya-
got készítettünk. Ezekben egyre kifinomultabb
törekvésrendszer fogalmazódik meg. Az anyagok
elején vagy a végén pedig ott szerepel a kitétel:
és a határon túli magyar könyvtárügy segítése.
Úgy látom, ma már ez a mentalitás is akadálya a
tényleges segítésnek. Volt helye, korszaka ennek
a felfogásnak mind a rendszerváltozás elõtti, mind
az azt követõ idõszakban. A kinyújtott kéznek,
az emberi kapcsolatok megteremtésének, megerõ-
sítésének idõszakában talán ez volt a legfonto-
sabb, de ma már máshogyan kell építkezni. A
határon túli magyar könyvtárügynek minden ha-
zai feladat összes lehetséges pontjába be kellene
épülnie.

A munkamegosztás a közigazgatási szervek
között fõ vonalakban feltétlenül érvényesül: én
kettõs tendencia kibontakozását érzékelem az el-
múlt tizenöt év alatt. Egymás mellett élõ, egy-
másnak ellentmondó tendenciák. Az egyik: a tá-
mogatott szakmai területek közötti határok elmo-
sódnak. Például az OM és az NKÖM profiljának
megfelelõ munkamegosztás határon túli ügyben
el-elmosódik, be-becsúszunk a másik intézmény
területére. Ez önmagában nem baj, hiszen értéket
képviselõ programokat nem lehet „túltámogatni”.
De közben sajnos lefedetlen területek keletkez-
nek, más törekvések láthatatlanná válnak, és az
amúgy sem bõséges támogatási források kisebb
hatékonysággal buzognak. Közben elindult egy
ezzel ellentétes artikulálódási folyamat is. Ahogy
újabb és újabb támogató szándékok születtek meg,

újabb és újabb, a gazdagodást segítõ területek is
kialakultak. S ezt csak üdvözölni lehet. Az
NKÖM, az Illyés Közalapítvány és a Nemzeti
Kulturális Alapprogram (NKA) között az elsõre
tudok példát mondani – és nem is nagyon tartom
szerencsésnek. Kezdetben úgy fogalmazhattunk,
hogy a kulturális tárca azokat a törekvéseket tá-
mogatja, amelyek a szülõföldön fogalmazódnak
meg és ott is valósulnak meg. Az Illyés Közala-
pítvány a minisztérium programközpontú támo-
gatásai mellett folyósította az infrastrukturális és
mûködési jellegû támogatásokat. Az NKA Könyv-
tári Szakkollégiumával  pedig – bár nem egyez-
ségen alapult, de – mûködött az a feladatmegosz-
tás, hogy az alapprogram a magyarországi szak-
mai intézmények olyan programjait támogatja,
amelyek a határon túliakat érintik. Úgy érzem,
hogy napjainkra ezek a különbségek elmosódtak,
és az egyes szervezetek meglehetõsen öntörvé-
nyûen döntenek arról, hogy támogatásaik révén
milyen folyamatok alakulását szeretnék befolyá-
solni. Tovább cseppfolyósítja a helyzetet az a tény,
hogy egyre több az ún. eseti támogatás. Ebben
például a HTMH mostanában élen jár. Az NKÖM
nyílt pályázatait tucatnyi szabály tereli: mind do-
kumentációban, mind idõben túlterebélyesedtek,
mert a hetvenezer forintnyi támogatási összegek
is ugyanannyi kontrollnak vannak alávetve.
Ugyanakkor ezek az ún. eseti segítések nagyság-
renddel nagyobbak, miközben sokkal kisebb a
szakmai és pénzügyi felügyelet mértéke.

AZ NKÖM és az IHM együttmûködését már
érintettem – és ezzel a tényleges munkamegosz-
tást is a lehetségessel szemben. Hiszen a tegnapi
tanácskozásunknak is az volt az egyik fõ megál-
lapítása, hogy az elsõdleges feladat egy erõs in-
formatikai háló kialakítása lenne: a kulturális in-
tézményrendszer ellátása informatikai eszközök-
kel, hogy az állandó jelenlétnek meglegyen a
biztosítéka. E nélkül ma már lehetetlen együttmû-
ködésrõl beszélni.

A tárcán belüli együttmûködésrõl is itt tisztes-
séges szólni. Ott is kettõs tendencia van. Egy-
részt a határon túli kulturális támogatások ügye a
mi kisebbségi fõosztályunkról egyre inkább szét-
terül, és az egyes szakfõosztályokhoz kerül. Ez
kedvezõ folyamat. Éppen azt erõsíti, amit koráb-
ban hangsúlyoztam: a feladatoknak a szakmához
kell kerülniük. A levéltári pályázatnak a levéltári
fõosztályhoz, a múzeuminak a múzeumi fõosz-
tályhoz stb. Ugyanez vonatkozik a könyvtári fõ-
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osztályra is, amellyel mi nagyon jó együttmûkö-
désben dolgozunk határon túli ügyben, rendkívül
kevés pénzbõl, évek óta. Másrészt helyismereti.
technikai, pénzügyi és egyéb szempontok indo-
kolják, hogy lennie kell olyan szervezeti egység-
nek, amelyik mindezt mégis külön kézben tartja.

Tárcán belüli kedvezõ fejlemény, hogy csatla-
kozott hozzánk egy újabb forrás, a Nemzeti Év-
fordulók Titkárságáé. Bizonyára sokan részt vet-
tek már évfordulós pályázatokon, könyvtárak is.
Ez nagyon szerencsésen egészít ki bennünket. Itt
nincs átfedés, tényleg értékes, hozzáadódó segít-
ségrõl van szó.

Az információáramlás az utolsó vizsgálódási
szempont ezen a téren. Annak ellenére, hogy
közigazgatási szervekrõl beszélünk, a könyvtár-
ügyben nincs igazán szabályozva az információ-
áramlás és nem is stabil. Nagyon sok kezdemé-
nyezés marad meg a tárcák, illetve a hivatalok
saját közegében. Nekünk az a kuratórium a leg-
stabilabb, a legintézményesültebb együttmûködé-
sünk, amelyik 1997-ben állt föl, a fõosztályunk
munkáját segítendõ. (Ezt sohasem pr okokból
mondjuk el magunkról.) Benne az összes könyv-
társzakmai szervezet hivatalosan képviselteti ma-
gát, a kezdetektõl szinte változatlan összetételben.
Ez nagyon fontos információs fórum is. A sze-
mélyes érintettség miatt itt tájékozódunk más tá-
mogató intézmények törekvéseirõl, gondjairól,
lehetõségeirõl, helyi együttmûködésekrõl. Ez a
testület képviseli hivatalosan az Informatikai és
Könyvtári Szövetséget, a Magyar Könyvtárosok
Egyesületét, a nemzeti könyvtárakat és azokat a
megyei könyvtárakat, ahonnan annak idején a
határon túli magyar könyvtárak támogatása spon-
tán kezdeményezésre elindult. Ebben a körben
nagyon sok információ gyûlik össze, amelyeket
feladataink szerint szét is sugárzunk. Rajtam kí-
vül hárman vannak itt még jelen ebbõl a kurató-
riumból, és azt hiszem, mindannyiunk nevében
jelenthetem ki, hogy nekünk nagy öröm ez a mai
alkalom.

Azzal zárom ezt a részt, hogy vannak olyan
kulturális területek, amelyeket nemcsak az emlí-
tett tárcák gondoznak. Nevesítve – vagy anélkül
– más minisztériumok is támogatnak határon túli
magyar kulturális ügyeket. Akár a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felnõttkép-
zési, akár a Szociális és Családügyi Minisztérium
különbözõ eseti és akciós támogatásaira gondol-
hatunk. Igen fontosak, mert többnyire jelentõsebb

forrásokkal gazdálkodnak, mint amennyit mi tu-
dunk adni az egyes intézményeknek. De ez a
támogatói kör sincsen feltérképezve.

 Bizonyára tudomásuk van arról, hogy a ked-
vezménytörvény következtében a kormányzat egy
közös pályázati adatbázis létrehozásáról döntött,
amelyet a HTMH mûködtet. Létre is jött – rend-
kívüli erõfeszítésekkel. Most már mûködik, lehet
benne határon túli pályázókat, pályázatokat ke-
resni. Az a célja, hogy a támogatók, a döntésho-
zók tisztában legyenek azzal, honnan, mikor,
milyen projektjükre kaptak az egyes szervezetek
támogatást. Ez fontos információ. Ahhoz, hogy a
költségvetésbõl támogató intézmények minden
egyes támogatási akcióját részletesen leírja és
visszakereshetõvé tegye, több éves elõkészítésre
volt szükség. Bonyolult tárgyszórendszert kellett
például létrehozni ahhoz, hogy az egészségügyi
támogatásoktól kezdve az Új Kézfogás Közala-
pítvány gazdaságserkentési támogatásaiig minden
beleférjen.

Szeretnék áttérni az állami költségvetésbõl
gazdálkodó szakmai szervezetek és a közigazga-
tási szervek együttmûködésére, amely részben
ugyan szabályozott, de a határon túli könyvtárak
ügyében egyáltalán nem. Panaszlom, hogy az
NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma és az
NKÖM elõbb említett kuratóriuma, illetve támo-
gatása között nincsen megállapodáson alapuló
együttmûködés, pedig nagyon régóta szerettük
volna. Ugyanígy az Országos Széchényi Könyv-
tár és az NKÖM között is személyes kapcsolato-
kon nyugszik. Adott esetben közösen értesülünk
egy-egy határon túli képzésrõl, vagy azért, mert
támogatjuk, vagy azért, mert közösen utazunk,
vagy ugyanott tartunk elõadást, de a közös cse-
lekvés nincs mederbe terelve. Nem hinném, hogy
a jóindulat hiánya okozza, talán egyfajta kényel-
messég, épp a rendszerszerû gondolkodás hiányá-
val karöltve. Említettem már, hogy a Balassi In-
tézettel még nem alakult ki tartalmi kapcsolat. Sem
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társa-
ságával, sem a PRO HUNGARIS Alapítvánnyal
nincs formalizált együttmûködés, jóllehet az utób-
bi közhasznú, és valamikor úgy mondtuk: állami
feladatot vállal át. Ez így is volt, hiszen egyrészt
azokon a kiadókon segített, amelyeknek raktára-
iban fölgyûltek az értékes, de eladatlan kiadvá-
nyok, segített a könyvtárakon is, amelyek az ér-
tékes, de fölösleges példányaiktól nem akartak
drasztikusan megszabadulni, hanem további jóté-
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kony célra szánták õket, és segített a határon túli
gyûjteményeken, sõt a hazai kisebbségek gyûjte-
ményein is, amelyeket dokumentumokkal látott
el. Jobb sorsa érdemes és nagy szükség van rá.

A közös cél tudatossága ebben a szférában
szerintem igen erõteljes. Mégis akadályozza oly-
kor az együttmûködést az a tény, hogy minden
intézmény a saját presztízsét tartja rendkívül fon-
tosnak, és ezért domináns módon szeretne részt
venni a közös feladat megvalósításában. Ezen a
területen is szerencsésebbnek tartanám a formali-
zált együttmûködést az egyes intézményekkel.

A munkamegosztás ennek ellenére nagy vo-
nalakban kialakult. Például a képzés feladatát
egyre rendszeresebben a Könyvtári Intézet látja
el a határon túl, bár itt sem átlátható, melyik
megyei vagy települési könyvtár indít ad hoc
képzést. Nincsenek rendszerbe foglalva még az
MKE különbözõ szervezetei által szervezett tan-
folyamok sem. Természetesen itt sem a közpon-
tosítás hiánya a baj, nem a sokszínûségbõl szeret-
nék visszavenni, de az „egész” kezelésének érde-
kében célszerû lenne leülni egymással és megbe-
szélni, hogy ki mire vállalkozik.

Az információáramlás ennek megfelelõen eset-
legesnek, illetve esetinek mondható. Az informá-
ció legbiztosabb forrása a támogatást nyújtó szer-
vezet/intézmény, mert a pályázati kérelmek oda
nagy valószínûséggel elérnek.

A harmadik terület a költségvetési szervek –
jelesül az NKÖM – és a magyarországi szakmai
szervezetek, illetve intézmények közötti együtt-
mûködés. Ebben – mint említettem – a legstabi-
labb a fõosztály mellett mûködõ kuratórium mint
általános képviselet, de az én megítélésem szerint
az évek során megszilárdult a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületével való együttmûködésünk is.
Immár negyedik éve él közöttünk az a megálla-
podás, hogy a magyarországi könyvtári progra-
mokon gondoskodunk a határon túli kollégák
részvételérõl.

Az egyesület elnöksége tudomásunkra hozza,
hogy az egyes ambíciók közül melyeket részesít
elõnyben, és a minisztérium ennek megfelelõen
adja át az évi egymilliós összeget. A közös tevé-
kenység jól bevált, olajozottan mûködik. Remé-
nyeim szerint az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetséggel  most bontakozik majd ki az együttmû-
ködés.

A megyei könyvtárak közül néhánnyal szoros
a kapcsolatunk, és eredményesnek mondható.

Számos képzést valósítottunk meg ezeken a kap-
csolatokon keresztül. Közülük külön kiemelném
a Somogy megyei könyvtár modell értékû képzé-
seit: a módszertani tanfolyamot Magyarországon
rendeztük meg, olyan formán, hogy utána ezt a
képzést otthon a részt vevõ határon túli kollégák
meg tudják ismételni. Ehhez segédanyagokat,
módszertani ismereteket, „eljárási mintát” kaptak.
A követõ képzések meg is valósultak (például a
gyermekkönyvtáros-képzés Székelyföldön). Ezt a
kuratórium tagjai nagyon szerencsés megoldás-
nak tartották.

A közös cél tudatosságát vizsgálva folyamatot
érzékelhetünk. Ebben a szférában például az
NKÖM követte a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületét, amely gyarapodó személyes kapcsolatain
keresztül már vitális együttmûködéseket tudhatott
magáénak. Ez történelmi érdeme volt a könyvtá-
rosok egyesületének. Az NKÖM késõbbi idõpont-
ban kapcsolódott be a határon túli magyar könyv-
tárakkal való közös munkába. A folyamat mai
állomásán pedig a tárcának is sok könyvtárral van
folyamatos, megbízható munkakapcsolata. Példá-
ul Sárospatakon a határon túli magyar könyvtá-
rosok minden esztendõben megtartott tanácsko-
zása állandó támogatottunk. Állandó partnerség-
ben dolgozunk a szintén úttörõ szerepet játszott
Békés Megyei Könyvtárral, az elõbb említett
Somogy megyei könyvtárral, a váci könyvtárral,
de nem szeretném kihagyni a zalaegerszegi me-
gyei könyvtárat stb. Nagyon fontosnak tartom,
hogy jó szakmai kapcsolatunk alakult ki a Könyv-
tári Levelezõ/lappal, amelyben amúgy is állandó-
an helyet kap a határon túli magyar könyvtárügy.

A munkamegosztás annak ellenére is körvo-
nalazódik, hogy – mint említettem – formalizált,
szabályozott jellege nincs. De összerakható a
meglevõ mozaikokból: a képzéseket lefedik a
megyei könyvtárak és a Könyvtári Intézet, az
állománygyarapítást az NKÖM Könyvtári Fõ-
osztálya, a Kölcsey Alapítvány (amely magán-
alapítványként régóta hagyományosan és stabi-
lan támogat), a visszafogottabban mûködõ PRO
HUNGARIS Alapítvány, és nem szabad elfe-
ledkeznünk arról, hogy amíg tehette, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár talán a legnagyobb
mennyiségben vitte a dokumentumokat a hatá-
ron túli magyar könyvtárakba, beleértve a fo-
lyóiratokat is.

Itt szeretném megemlíteni – a tegnapi tanács-
kozásokon is elhangzott már –, hogy az Illyés
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Közalapítvány az elmúlt évben viszonylag nagy
összegû állománygyarapítási akcióba fogott –
velünk együttmûködésben. Az a lényege, hogy –
a határon túli könyvtáros szervezetek véleményé-
nek messzemenõ figyelembe vételével – 38 hatá-
ron túli magyar városi közmûvelõdési könyvtárat
választottunk ki. Célcsoportnak ezúttal a legna-
gyobb magyar olvasóközönséget sejtetõ könyvtá-
rakat tekintettük. A kiadóktól kapott engedmé-
nyek figyelembe vételével könyvtáranként meg-
közelítõleg egymillió forint értékû kurrens könyv-
állományt fognak kapni ennek keretében. Jó és
rossz hírnek minõsül az, hogy a kiadók ajándék
kiadványokkal is kedveskedni fognak a támoga-
tást elnyert könyvtáraknak. Mi ebben a rossz?
Az, hogy vélhetõen el fog húzódni az egész ak-
ció. A 2004. évi költségvetés szülötte, de még
nem jutott el a megvalósulásig. Külön öröm eb-
ben az akcióban, hogy az elnyert állományoknak
része az a kizárólag a határon túli magyar könyv-
kiadóktól vásárlandó gyûjtemény, amelyet az
összes támogatott könyvtár meg fog kapni. Ezzel
egyrészt a határon túli magyar kiadókat támogat-
juk, másrészt olajozottabbá tesszük azt a körfor-
gást, amely regionális szinten zajlik kiadók és
könyvtárak között. Reményeink szerint a megje-
lenõ könyvek az egyes régiókon belül is el fog-
nak jutni a helyi könyvtárakba. Persze az lenne jó
– mert ez az Illyés-akció is eseti és esetleges –, ha
az állománygyarapítás kiszámítható és folyama-
tos lenne. De errõl egészen biztosan lehet tudni,
hogy kizárólag forrás kérdése, amely ez idõ sze-
rint nem áll rendelkezésre.

Úgy tûnik, hogy a kutatást – mert hogy most
már ilyen is van – részben a fõosztályunk, rész-
ben a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi Kutatóintézete végzi, vé-
gezteti. Az elmúlt években egy határon túli ma-
gyar kulturális kataszter elkészítéséhez adtunk
támogatást. El is készült és hozzáférhetõ az
interneten. Sajnos könyvtárügyben sok fogyaté-
kossága van. Az adatok pontosítása, a könyvtá-
rak teljessége érdekében még bõven van tenniva-
ló. Jó lenne, ha az egyes régiók könyvtárosai fi-
nomítanák és kiegészítenék ezt az adatbázist.

Az információ-átadás feladatát nyilvánvalóan
egyrészt a hazai könyvtári szaksajtó vállalta ma-
gára, másrészt pedig azok a határon túli kiad-
ványok, amelyek közül – mint mindig, minden
alkalommal – most is szeretném kiemelni a Ka-
pocs Könyvtári Csoport hírlevelét. Tartalmában

és formájában is kiemelkedõ könyvtári informá-
ciós lap. Az információáramlás mégis esetleges-
nek mondható. Újra csak arra hivatkozom, mi-
lyen nagy szükség lenne az információs hálóra.
Az információhoz való hozzáférés teljes körûvé
tétele mindannyiunk közös feladata. Csak jellem-
zésképpen: a határon túli magyar könyvtárügy-
ben érdekelt magyarországi könyvtárszakmai in-
tézmények képviselõi gyakran határon túli ren-
dezvényeken találkoznak egymással, és ott egyez-
tetik, melyek a tennivalók a határon túli magyar
könyvtárügyben. Ugyanakkor azt is tapasztaltam,
hogy az egyes régiók könyvtárosai is az általunk
indukált rendezvényeken találkoznak egymással.

Most térek át a határon túli magyar könyvtá-
rak együttmûködésére – ahogy az én perspektí-
vámból látszik. A többit õk maguk úgyis elmond-
ják. A legtöbb helyen a magyar könyvtárügyben
érdekelt (mondom, nehéz definiálni ezeket a
könyvtárakat) Kárpát-medencei könyvtárak meg-
levõ önkormányzati vagy állami hálózatokon
nyugszanak mind Romániában, mind Szlovákiá-
ban, mind Szerbiában, mind Ukrajnában. Az a
szerencsés, amikor a magyarnak mondható háló-
zat erre épül rá, mert legalább minimális mûködé-
si stabilitással, személyi állománnyal rendelkezik,
de ez sok helyen természetesen nem megy. Alap-
vetõen mindenütt forráshiánnyal küszködnek, de
most nem ennek elemzése a feladatom.

Az eltelt évek alatt minden régióban elindult
az önszervezõdés, és mindenütt létrejöttek azok a
szakmai szervezetek, amelyek fölvállalták a régió
magyar könyvtárügyének képviseletét. Volt, ahol
már korábban létrejött, hiszen ennek a folyamat-
nak az élén a romániai magyar könyvtárosok
haladtak. Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési
Egyesületnek már létezett a könyvtári szakosztá-
lya, ebbõl aztán késõbb könyvtári szövetség, majd
könyvtáros egyesület lett. Az erdélyi szövetség
találta meg leghamarabb a kapcsolatot a Magyar
Könyvtárosok Egyesületével. Elõször személyes
kapcsolatok, azután szervezetek közötti kapcso-
latok révén.  Létrejött a Szlovákiai Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete, a Kárpátaljai Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete, a vajdasági Kapocs Könyv-
tári Csoport.

Az önkormányzati-állami tulajdonban levõ
intézmények mellett civil könyvtárak is vannak.
Érdekes módon közöttük vannak a talán legkor-
szerûbbek. Csak példaképpen említem a somorjai
Bibliotheca Hungaricát, amely valószínûleg a leg-
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fölszereltebb és a legkorszerûbben mûködik min-
den értelemben. (A kuratóriumi szíveknek nagyon
kedves az érsekújvári kis Kaláka könyvtár, amely
egy házaspárnak az ambíciójából és rendkívül
elevenen mûködik a meglevõ városi könyvtár
mellett, és civil üzemmódban jár...) A Vajdasági
Magyar Mûvelõdési Intézet Könyvtárát is civil-
nek számítjuk, akárcsak a bontakozó Bibliotheca
Hungarica hálózatnak a már így elnevezett, de
még nem könyvtárszerûen mûködõ intézményét
Kárpátalján. Egyébként minden régióban megle-
võ törekvés, hogy kialakuljanak az összes, a he-
lyi magyarságra vonatkozó anyagot gyûjtõ könyv-
tárak, s jó lenne, ha ezekbõl hálózat jönne létre.
Ez a Magyar Nemzeti Bibliográfiát is nagymér-
tékben segítené.

A régiókon belüli együttmûködésekrõl továb-
bi példákat szeretnék mondani. Az Illyés Közala-
pítvány könyvállomány-gyarapítási akciójának
elõkészítéseképpen mostanában jártunk végig ti-
zennégy könyvtárat Erdélyben, Szatmárnémetitõl
Gyergyószárhegyig. Elég érdekes út volt: könyv-
tárból ki, könyvtárba be. Arra voltunk kíváncsi-
ak, hogy a támogatandó könyvtárak ennek az
akciónak a keretében milyen dokumentumokat
igényelnének, ám egyéb tapasztalatokra is szert
tettünk. Például arra, hogy régión belül is esetle-
gesen jut el a könyvtári információ, és nagyon
sok múlik a könyvtárosok személyiségén. Volt
olyan, aki nem akart tudni arról, hogy könyvtáros
egyesület mûködik. Volt, aki „mindent ettõl ka-
pott”, mert úgy érezte, hogy az összes, a munká-
jához szükséges energiát – ellenszélben is – a
könyvtáros egyesülettõl kapja. Azért tud fennma-
radni, mert ebbõl merít erõt.

Elgondolkodtatott bennünket, és a magyaror-
szági könyvtári szakma cselekvésre irányuló se-
gítõ szándéka számára szerintem megint fontos
mozgató lehet, hogy nincs információ a megjele-
nõ magyar könyvekrõl. Nincs. A legtöbb meglá-
togatott helyen nem tudták, hogy mi jelenik meg
Magyarországon. A viszonylag leggyakrabban
elõfordult név mint információforrás az Erdélyi
Magyar Könyvklubé. A megoldás megint nem
pénzkérdés. Mert majdnem mindenütt volt számí-
tógép vagy számítógép-elérési lehetõség. (Sajnos
nem a gyarapodás jele ez, hanem – szerencsére –
a növekvõ igényé: ha máshogyan nem, akkor
kölcsönkérnek számítógépet és „kölcsönkérnek”
internethasználati lehetõséget is. De valóban nem
tudják, hova menjenek információért.) Sok tenni-

valónk lenne. Azt sem tudjuk talán, sem mi, sem
a helyiek, micsoda szintkülönbségek vannak az
egyes könyvtárak között. Miközben Szárhegyen
azt láttuk, hogy nagyon nehéz körülmények kö-
zött, a könyvtáros lelkesedésébõl mûködik a
könyvtár, addig például a máramarosi megyei
könyvtár korszerû nyugat-európai színvonalnak
felel meg. Igaz – elgondolkodtató a történet –, a
magyar nyelvû dokumentumállomány a multi-
kulturális állományba van besorolva – ám ez újabb
feladatot jelent.

A közös cél tudatosságát a régión belül két
dolog viszonya jellemzi: a panasz és a cselekvés
mérlege. Nagyon indokoltak a panaszok. Külön
kiemelném, hogy Kárpátalján minõsíthetetlen
körülmények között kénytelenek dolgozni a
könyvtárosok, s az sem igaz, hogy Erdélyben
nagyságrenddel jobb a helyzet. Jogosak a pana-
szok tehát, de az is tény, hogy ettõl sokan meg is
magyarázzák maguknak, miért nem cselekszenek.
A magam példáján is mondom: magas hegy elõtt
hajlamos megtorpanni az ember. De sokszor épp
a tehetetlenség szubjektív érzése miatt nem kez-
dünk el felfelé kapaszkodni, körülményeink sú-
lyát érezve a hátunkon. Mindenesetre – azt gon-
dolom – meg kellene találnunk ennek a mérleg-
állapotnak a kedvezõ egyensúlyát. Nagyon sok
helyen függenek természetesen a helyi önkor-
mányzat jóindulatától és függenek a forráshiány-
tól, ami sajnos általános. És nagyon sok helyen
függenek attól –  ez viszont rajtunk múlik –, hogy
szervezetten tartozzanak egy közösséghez. Ennek
a legjobb példáját megint a Vajdaságban láttam,
ahol egyszerûen erkölcsi támaszt is jelent az, hogy
a Kapocs Könyvtári Csoporthoz tartoznak. Tud-
ják a települési könyvtárosok, hogy minden cse-
lekedetük mögött erõs háttér van. Modell értékû
az együttes cselekvésük. A Kapocs Könyvtári
Csoport az egész intézményrendszer nevében
pályázik, több éves elgondolásaik, prioritásaik
vannak, hogy mikor mit kérnek az egész könyv-
tárügy elõmozdítása érdekében, közös katalógus
építését tervezik, közös a hírlevelük, közösen lép-
nek elõre a kollégák. Az összetartozás tudatával
végzett munka számos eredményhez vezette el
õket. Más helyen éppen ennek hiánya veszi el az
erõt a cselekvéstõl. Például Közép-Erdélyben
évekig húzódott a közös virtuális könyvtár létre-
hozása. Szerencsére most már sínen van az ügy,
de a primátusért folytatott presztízsharcon múlt,
hogy lassan haladtak elõre. A Partiumban meg-
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szûnt a könyvtári együttmûködési és támogatási
lehetõségünk azzal, hogy nincsenek megszervez-
ve a könyvtárosok. Egyetlen tehetséges ember
kiválásával meg is szûnt a Partium könyvtári
képviselete.

A határokon átívelõ együttmûködés az utolsó
vizsgálandó terület: hõsiességre és szépségre épült.
Jó szándék, barátság hozta létre. Kedvezõ eset-
ben erre fokozatosan épül a szakmaiság, rosszabb
esetben elhalnak a nem intézményesülõ akciók,
kifárad a csak a személyes ambíciókon nyugvó
cselekvõ akarat. Ma már arra van szükség, hogy
professzionálissá váljék az együttmûködés, legyen
szervezett, széles körben, intézményi alapokon
nyugodjék.

A határon túli könyvtárak és a magyaror-
szági támogató, illetve szakigazgatási intézmé-
nyek közti információáramlás legerõteljesebb
biztosítéka a támogatáskérés, a pályázás és
pályáztatás. A tervezett fejlesztésekrõl, progra-
mokról kevésbé egész koncepciókból, stratégi-
ákból, inkább azok foszlányaiból, a pályázati
anyagokból értesülünk. A magyarországi szak-
mai fejlesztésekrõl szóló információk célba ju-
tásáról sok tekintetben ugyanezt mondhatjuk el.
A legtöbbet még mindig a személyes kapcsola-
tok, az intézmények közötti tartós jó viszony
érnek. A magyarországi felelõsségvállalás még
nem terjed ki a határokon kívül dolgozó ma-
gyar könyvtárakat érintõ információk össze-
gyûjtésére, szolgáltatására (például egy honla-
pon), és a már technikailag arra alkalmas hatá-
ron túli könyvtárak egy része sem tesz hozzá-
férhetõvé saját és közhasznú információkat.

A határokon átnyúló együttmûködések egy
része szabályozott: a testvértelepülési, testvér-
könyvtári kapcsolatok jó része rögzített megálla-
podáson nyugszik. Másik részük – ez sem lebe-
csülendõ – kimerül a könyvek adományozásá-
ban, folyóiratok elõfizetésében. A szakmai tapasz-
talatcserék, helyi képzések tartós megállapodások
keretében zajlanak. Annak ellenére, hogy a test-
vérkapcsolatok nincsenek föltérképezve, sokról
van tudomásunk. Példaképpen említem Kapos-
vár és Csíkszereda, Balatonboglár és Szentegy-
háza, Gyõr és Somorja kapcsolatát. Ezeknek az
együttmûködési kapcsolatoknak kiemelkedõ jelen-
tõségük van: szabályozottságuk garanciákat rejt,
a könyvtárügyön túlmutató kulturális haszonnal,
gyarapodással járnak, igen kedvezõen befolyásol-
ják az állományok növekedését, serkentõleg hat-

nak a szakmai ismeretszerzésre, eleget tesznek a
közvetlen szolgáltatási-módszertani igényeknek.

Az NKÖM tartós együttmûködési kapcsolatot
épített ki az ún. báziskönyvtár-fejlesztési prog-
ramjában részt vevõ könyvtárakkal, így a szé-
kelyföldi megyéket képviselõ két megyei könyv-
tárral, a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Ala-
pítvánnyal, a zentai Thurzó Lajos Közmûvelõdé-
si Központ könyvtárával,  Felvidéken a somorjai
Bibliotheca Hungaricával és eddig az évig a Duna
Menti Könyvtárral. Kárpátalján az ungvári me-
gyei könyvtár magyar és idegen nyelvû osztályá-
val és a beregszászi járási könyvtárral, illetve a
készülõ Bibliotheca Hungaricával, a lendvai vá-
rosi könyvtárral és az eszéki magyar központtal.
A közel tíz év alatt néhányuk kicserélõdött. En-
nek oka – mint azt már korábban említettem – az,
hogy az együttmûködéshez szükséges többletmun-
ka személyek elszánt részvételétõl függ. Az
OSZK a korábbi intenzív ajándékozási gyakorla-
ta révén több száz könyvtárral állt kapcsolatban.
A Könyvtári Intézet képzésein keresztül tart rend-
szeres kapcsolatot az egyes régiók intézményei-
vel. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének tes-
tületi és egyéni tagjai is vannak a határon túli
könyvtárügy képviseletében.

Tovább gazdagítják a képet a határ menti
együttmûködések – például a Felvidék teljes
hosszában ismerünk városi és kistelepülési könyv-
tárak közötti együttmûködést, de a Délvidék is jó
kapcsolatokat ápol Szegeddel, Bajával stb. Érté-
kes lesz, ha az MKE – ahogyan tervezte is –
fölméri e kapcsolatok hálózatát és tartalmát.

Hozzávetõleges áttekintésemet a határon túli
magyar könyvtárügy intenzívebb fejlõdéséhez
szükséges tényezõk felsorolásával zárom. Kívá-
natos lenne, hogy
– a magyar kulturális stratégiának legyen szerves
része a határon túli magyar kultúrával kapcsola-
tos stratégia;
– a magyar könyvtárügyben születõ fejlesztési
koncepcióknak legyen szerves része a határon túli
magyar könyvtárügy fejlesztésével kapcsolatos
koncepció;
– épüljön ki informatikai és információs háló;
– a közös képzési rendszerbe tagolódjék be a hatá-
ron túli magyar könyvtárosok akkreditált képzése;
– gyarapodjanak számban és erõsödjenek a meg-
levõ határ menti együttmûködések;
– az Országos Dokumentumellátási Rendszer ter-
jedjen ki a határon túli magyar könyvtárügyre;
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– fokozódjék régiókon belül a magyar könyvtá-
rak, könyvtárosok szervezettsége;
– a magyarországi támogatási rendszeren belül
legyen letisztultabb s így hatékonyabb munka-
megosztás;
– legyen folyamatos állománygyarapítási támo-
gatás;
azzal a nem elhanyagolható kiegészítéssel, hogy
jó lenne, ha a támogatásra fordítható összegek
számottevõen növekednének és az intézménye-
sülés érdekében biztonsággal lehetne rájuk szá-
mítani minden költségvetési évben.

Kálóczy Katalin

NKÖM kisebbségi fõosztálya

Hazai
szabványosítási hírek

Az alábbi tömör összefoglaló valamennyi könyv-
tárosi, közgyûjteményi fórum (elektronikus és
nyomtatásban megjelenõ) részére készült azzal a
céllal, hogy mindazokhoz a munkatársakhoz el-
jusson, akik dokumentumok formai, illetve tartal-
mi feldolgozásával foglalkoznak.

A Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási
Szabványosítási Bizottság (rövid nevén: Szabvá-
nyosítási Bizottság), valamint a Magyar Szabvány-
ügyi Testület (MSZT) 507-es Könyvtár és Infor-
máció Mûszaki Bizottsága 2005. február 10-én
tartott együttes ülésén beszámolt a 2004-ben vég-
zett munkáról és elõkészítette ez évi szabványo-
sítási/szabályzatalkotási tervét.

2004

A Könyvtári Intézet 2004-ben a következõ
ISO-szabványok honosítását rendelte meg az
MSZT-tõl:
MSZ ISO 15836 : 2004 Információ és dokumen-
táció. A Dublin Core metaadat elemkészlete
MSZ ISO/TR 20983 : 2004 Információ és doku-
mentáció. Elektronikus könyvtári szolgáltatások
teljesítménymutatói
MSZ ISO 15511 : 2004 Információ és dokumen-
táció. Könyvtárak és más hasonló szervezetek
nemzetközi szabványos azonosítója (ISIL)
Mindhárom szabvány idõben megjelent, besze-
rezhetõk az MSZT-tõl (1091 Budapest, Üllõi út
25.), illetve megrendelhetõk faxon (/1/ 456-6823)
vagy elektronikus úton a következõ webhelyen:

h t tp : / /www.mszt .hu /szabvanyrende les /
rend_main.htm

2005

A Könyvtári Intézet honlapjának Szabványok,
szabályzatok, útmutatók weboldalán (http://
www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/index. html)
2005. január 13-án frissítették a
Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke

tartalmát,
valamint felkerült az
Útmutató a 13 jegyû ISBN bevezetéséhez címû
dokumentum és a
KSZ/4.1 HUNMARC. A Bibliográfiai rekordok

adatcsere formátuma címû szabályzat pdf formá-
tumban.
Rövidesen ugyanitt férhetnek hozzá a nyomtatott
formában már elfogyott
KSZ/1 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumen-

tumok

KSZ/2 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumen-

tumok

címû szabályzatok pdf-változatához.

Új szabályzat: KSZ/5

KSZ/5 Földrajzi nevek mint adatbázisrekor-

dok tárgyi hozzáférési pontjai címen új szabály-
zat jelenik meg, amelynek tervezetként való elõ-
terjesztése már 2004-ben megtörtént, de a hossza-
dalmas szakbizottsági tárgyalásoknak köszönhe-
tõen a kézirat elfogadására csak ez év júniusában
került sor. Hozzáférhetõ lesz a Könyvtári Intézet
már említett webhelyén.

A Szabványosítási Bizottság eredeti szándéka
szerint a KSZ/5-öt az MSZ 3440 besorolási ada-
tok szabványcsalád utolsó tagjának, az MSZ 3440/

5-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai.

Földrajzi nevek címûnek a korszerûsítéseként
dolgozták volna ki. A tárgyalások során azonban
világossá vált, hogy a szabályzat elõírásai kizáró-
lag a tárgyi besorolási adatként szereplõ földrajzi
nevekre vonatkozhatnak. Minden egyéb, az adat-
bázisrekordokban más funkciót betöltõ földrajzi
név adat (pl. megjelenés, gyártás, közzététel he-
lye, bármely egyéb név – pl. testületi név – ki-
egészítõ adata) formájára más szabályok vonat-
koznak. Ezért volt zavaró a korábbi szabvány
elõírásaira való hivatkozás a többi besorolásiadat-
szabványban.


