
10  • Könyvtár i Levelezõ/lap • 2005. október

Hogyan tovább?

Tizenöt éves a megszületésekor Könyvtári és In-

formatikai Kamaraként bejegyzett Informatikai és

Könyvtári Szövetség (IKSZ). A jubileumi évben

Fodor Péter elnököt arról kérdezzük, mit jelent

számára ez a múlt, és milyen lehetõségeket lát a

szervezet jövõjében.

Fodor Péter: Ahhoz, hogy ma egy olyan szak-
mai szervezetrõl beszélhessünk, amelynek lehe-
tõsége van véleményt nyilvánítani, érdekeket ar-
tikulálni és képviselni, szükség volt a szakma elõ-
relátóan gondolkodó képviselõinek a fellépésére,
akik kezdeményezték a kamara megalakítását. Egy
jubileum azonban soha nem csak arra jó, hogy
emlékezzünk, hanem akkor van igazi jelentõsé-
ge, ha alkalmat teremt arra, hogy elõre tekint-
sünk. A kamara, majd az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség részese volt az elmúlt másfél évti-
zed szakmai átalakulásának. Véleményével, kez-
deményezéseivel jelentõs szerepet vállalt a könyv-
tári szakterület jogi szabályozásában, a mûködés
feltételrendszerének kialakításában. A rendszer-
szerû szemlélet meghonosítása, az ODR, a minõ-
ségbiztosítás, az érdekeltségnövelõ támogatás le-
hetõvé tette, hogy a könyvtár megerõsödve le-
gyen jelen a magyar kulturális életben.

Milyen szerepe van ma egy könyvtári szerve-

zetnek és milyen lehet az elkövetkezõ idõszakban?

F. P.: Ha abból indulunk ki, hogy ez a szak-
mai szervezet az intézmények által létrehozott
tömörülés, akkor nyilvánvalóan nem kerülhetõ
meg a kérdés, hogy milyen ma Magyarországon
a könyvtárügy helyzete, milyen az intézmények
állapota, illetve milyen ennek a kultúraközvetítõ
és kulturális szolgáltatásokat nyújtó intézmény-
rendszernek a megítélése. Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség kétségtelenül abban az elõ-
nyös helyzetben van, hogy miután valamennyi
magyarországi könyvtártípus képviseletére van
felhatalmazása, ugyanúgy foglalkozik átfogó, mint
egyedi problémákkal. A kérdés mindig az, hogy
a könyvtáros szakmában felmerülõ gondok
mennyire általánosak, és ebbõl következõen
mennyire kell és lehet elvégezni az érdekartikulá-
lást. A különbözõ változások újabb és újabb ne-
hézségeket hoznak felszínre, amelyekkel a tagok
megkeresik az IKSZ vezetõségét, és mi igyek-
szünk megtalálni a megoldásokat.

Voltak ilyen ügyek a közelmúltban?

F. P.: Ilyen példa az
ominózus áfatörvény,
amely kétségtelenül elég
komoly viharokat váltott
ki, hiszen alapvetõen be-
folyásolta az intézmények
mûködését, természetesen
nem pozitív irányban.
Ennek a problémának a megjelenésekor a szövet-
ség a kulturális minisztérium könyvtári fõosztá-
lyával és a minisztérium vezetésével együttmû-
ködve el tudott érni bizonyos ellentételezést, és
ez az áfakompenzáció 2004-ben már mûködött.
Az, hogy jogszabály-módosítás történt, jelezte azt
is, hogy a szakfõosztály súlyának megfelelõen
kezelte ezt a kérdést. Nyilvánvaló, hogy a koráb-
bi állapothoz képest, ami nagyobb mozgásteret
engedett az intézményeknek, ez kisebb lehetõsé-
get hagy, de a módosítás elõtti állapothoz viszo-
nyítva mégis eredmény. Ehhez a kulturális mi-
nisztériumnál, a Pénzügyminisztériumnál, az Or-
szággyûlés kulturális bizottságánál, a parlamenti
frakcióknál kellett lobbizni.

Vagy egy másik, törvénnyel összefüggõ pél-
da: a múlt évben a költségvetési törvénynél föl-
merült az az ötlet, hogy költségvetési támogatást
kapó intézmények ne részesülhessenek az adó-
zók által fölajánlott egy százalékból. Úgy gondo-
lom, hogy egy bizonyos logika szerint ez termé-
szetes, hiszen az állam egyszer már adott támoga-
tást. Igen ám, de ezt az egy százalékot nem az
állam adja, csak átengedi. Ez teljesen más hely-
zet. Miután az állampolgárok döntik el, hogy ezt
az egy százalékot kinek adják, ebbõl kizárni a
kulturális intézményeket és ezen belül a könyvtá-
rakat szerencsétlen ötlet. Ezt szintén sikerült
visszavonatni, és ebben az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség jelentõs szerepet vállalt. Így a
könyvtárlátogatók az idén is felajánlhatták sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékát az intéz-
ményeknek.

A harmadik ilyen jellegû dolog, hogy – ha jól
emlékszem, 2000-tõl – az Oktatási Minisztérium
(OM) kezdeményezett egy olyan szolgáltatást,
amelynek révén a közoktatásban dolgozó peda-
gógusok ingyen beíratkozhattak a megyei könyv-
tárakba és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárba.
Az OM ezt eleinte minden évben kompenzálta az
érintett intézményeknek. 2004-ben azonban nem
történt semmi, s az év vége felé a kulturális és az
oktatási miniszterhez fordultam, hogy próbálja-
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nak ebben az ügyben
egyezségre jutni. Miután
ezt semmilyen cselekvés
nem követte, viszont az
évbõl nagyon kevés idõ
volt hátra, decemberben
kezdeményeztünk az Ok-
tatási Minisztériumban egy

tárgyalást, amelynek eredményeképpen 2004-ben
még hozzájutottak az érintett intézmények ehhez
a kompenzációhoz. Ez könyvtáranként eltérõ
nagyságrendet jelentett, a minisztérium azonban
úgy gondolta, hogy a legalacsonyabb beíratkozási
tarifát veszi alapul. Ebbõl sok intézmény hátrá-
nyosan került ki. 2005-ben ez a probléma magá-
tól megoldódott, mert nincs kompenzáció. Az in-
tézmények viszont kénytelenek voltak lépni, mert
az ingyenességet nem tudták tovább fönntartani.
Ebbõl nyilvánvalóan adódtak konfliktusok, ame-
lyek persze épp a vétlen pedagógusok és könyv-
tárosok között zajlanak, errõl személyes élménye-
im is vannak. Holott az ingyenességet annak ide-
jén nem a könyvtárak kezdeményezték. A köz-
oktatási törvény viszont lehetõséget nyújt arra –
és ezzel minden szereplõ tisztában van –, hogy
akár ilyen célra is használhassa a pedagógus azt
a támogatást, amit szakkönyvre, szakmai önkép-
zésre tud fordítani. Természetesen senki sem mond
le szívesen egy pluszjuttatásról.

Úgy tudom, újabb nehézségek is jelentkeztek…

F. P.: A közbeszerzési törvény módosítása
következtében az idén vált élesebbé a dokumen-
tum-beszerzések problémája, ezért a könyvtárak
kezdeményezésére az IKSZ elnöksége májusban
fölkért egy munkabizottságot, amelynek az a fel-
adata, hogy ebben az ügyben alakítson ki szak-
mai álláspontot, tegyen le egy javaslatot. Ha az
elnökség ezt követõen indokoltnak látja, akkor
akár törvénymódosítást is kezdeményez a szak-
tárcánál. Az elõkészítõ munkába természetesen
fölkértük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma, illetve az Igazságügyi Minisztérium kép-
viselõit, hiszen a közbeszerzés többfajta értelme-
zését azért kell kizárnunk, mert nem tehetjük ki
az intézményeket annak, hogy az egyik helyen
így értelmezik, a másikon pedig másként. Úgy
tûnik, hogy ezt egy szakmai logika szerint leve-
zetni lehet, de nem elégséges. Ezért azt gondo-
lom, az IKSZ akkor jár el helyesen, ha a könyv-
tárosok, gazdasági szakemberek részvételével
megnézzük ennek a konzekvenciáit. Emlékeztet-

nék rá, hogy az áfa-visszaigénylés kérdésében is
különbözõ tapasztalatok gyûltek össze, voltak
eltérõ vélemények, és ez megengedhetetlen. Nem
azért, mert egy törvény kimond valamit, hanem mert
a problémák akkor keletkeznek, amikor valamennyi-
en elkezdjük értelmezni. Az a törvény, amelyik több
értelmezésre ad lehetõséget, nem biztos, hogy pon-
tosan fogalmaz, ezért aztán az sem biztos, hogy
megfelel a céljának, nem életszerû.

És ezzel még korántsem értünk az intézmé-

nyek hosszabb távú mûködését is alapvetõen be-

folyásoló gondok végére…

F. P.: Az idei év nagy izgalmat kiváltó terve
a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) átala-
kítása, ezen belül a kollégiumi rendszer megvál-
toztatása. Teljesen érthetetlen, hogy miközben egy
racionálisabb mûködés kialakítására törekszik, az
NKA bizottsága a kollégiumi rendszer megvál-
toztatásával együtt olyan összevonásokat is kilá-
tásba helyezett, amelyek révén bizonyos területek
önállósága megmaradna, másoké megszûnne. A
pályáztatással kapcsolatban vannak olyan abszurd
felvetések, amelyek teljesen kezelhetetlenek. Töb-
bek között a hosszú-hosszú évek óta emlegetett
bírálói semlegesség, ami még a nyugdíjasok ese-
tében is csak látszólagos függetlenséget jelent,
hiszen valamilyen módon továbbra is kötõdnek
valamikori intézményükhöz. Én ezt a politikai és
a szakmai kérdések keveredésének tartom. Ugyan-
akkor lehetne egy sokkal markánsabb lépést ten-
ni a programfinanszírozás irányába, mint ahogy
erre nagyon jó példák voltak a Könyvtári Kollé-
gium tevékenységében. Az IKSZ levélben kérte
a kulturális minisztert és az NKA elnökét, hogy
az elképzelésekrõl folytasson egyeztetést a szak-
mai szervezettel, hiszen nem mindegy az intéz-
ményeket tömörítõ szövetség szempontjából, hogy
az NKA milyen rendszerben mûködik, és abból
a forrásból milyen arányban részesülhetnek a
könyvtári pályázatok. Bízunk benne, hogy kellõ
megfontoltság vezeti a döntéshozókat.

Ezek a problémák rendkívül érzékenyen érin-

tették az egyes könyvtárakat és áttételesen az egész

könyvtári rendszert is, de feltételezem, hogy van-

nak magára a rendszerre vonatkozó feladatok is.

F. P.: A könyvtári stratégia elsõ szakasza egy
jó indítással, több jogalkotási procedúrán keresz-
tül gyakorlatilag eljutott odáig, hogy most már
jöhet a második szakasz. Úgy gondolom, hogy a
tárca ebben megfelelõ partneri viszonyt alakított
ki az IKSZ-szel és viszont. Ennek a hatékonysá-
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ga lemérhetõ a stratégiai elképzelések megvalósí-
tásának eredményességén is.

Mindennek az alapja az, hogy az 1997-es ún.
kulturális törvényt követõen a könyvtári terület
kezdeményezõen lépett. A törvényben elõírt fel-
adatok sorában meglehetõsen sok, fontos tartalmi
kérdéseket érintõ kormányrendelet, illetve minisz-
tériumi rendelet megalkotásában vett részt. Ha
valaki egy kasszát készítene a kulturális törvény
megvalósulásáról, azt látná, hogy a szakmának
nincs szégyellnivalója. Nyilvánvaló, és ez termé-
szetes, hogy senkit  sem a megelégedettség álla-
pota vezérel, hanem sokkal inkább az, hogy a
felvetõdõ problémákat tudjuk valamilyen formá-
ban kezelni.

Sikerrel járnak?

F. P.: Van, amikor sikerül eredményeket el-
érni, van, amikor kevésbé. Elég nagy az elszá-
nás arra, hogy az intézményeket, ha nem is tar-
talmi, de gazdasági téren, bizonyos racionalitás
szellemében összevonják. Én nem azt látom
problémának, hogy ilyenfajta elképzelések nap-
világot látnak, hanem azt, hogy ezeknek az
elõkészítettsége az önkormányzatok egy részé-
nél eléggé ad hoc jellegû. Több megyei köz-
gyûlés és városi önkormányzat vezetésével tár-
gyaltunk a felmerülõ problémákról. Volt, ahol
sikerült elõsegíteni a megoldást, és volt, ahol
kevésbé lehetett befolyásolni a döntést. Kétség-
telen tény, hogy az IKSZ ezeknél az eseteknél
éppen a szakmai érdekek képviseletében elég
határozott volt. Még egyszer hangsúlyozom,
szereptévesztés lenne azt hinnünk, hogy mi va-
gyunk döntési helyzetben. A probléma megol-
dása azon múlhat, hogy mennyire képes a he-
lyi vezetõ menedzselni a könyvtárát. Döntõ le-
het, hogy mekkora a súlya annak az intézmény-
nek az adott megyében vagy városban. Az auto-
matizmusok mindig embereken keresztül valósul-
nak meg, és a döntéshozók helyzetbe hozása min-
den intézményvezetõnek alapvetõ kötelessége.

Az eddigiekbõl az derül ki, hogy ahol lehetett,

ott az IKSZ mindenütt lépett, és ebben többnyire

a döntéshozók is támogatták, fõleg az ágazati irá-

nyítás.

F. P.: Miután ez egy alapvetõ érdekérvénye-
sítési folyamat, itt a döntõ az, hogy az érdekeket
jól meg tudjuk-e fogalmazni, tehát jól érzékel-
jük-e minden esetben. A szakma felelõssége és
feladata, hogy ezt megtegye. A képviselet már
bizonyos értelemben ennek a következménye.

Itt azért két dolgot hadd mondjak el. Az utób-
bi másfél évtized törvényhozásában van egy
meghatározó törvény, ezt úgy hívják, hogy ön-
kormányzati törvény. Bizonyos koherencia-prob-
lémák jelennek meg az önkormányzati törvény és
a késõbb született szaktörvények között. Ez így
van a kulturális alaptörvény esetében is. Miután
abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az
akkori kulturális bizottság szakértõjeként hóna-
pokig részt vettem az elõkészítésében, tudom, hogy
ez annak idején is többször felmerült, de hiába,
mivel az egyik egy kétharmados törvény, a másik
pedig egy feles, és nyilvánvaló volt, hogy kevés
a szándék az önkormányzati törvény megváltoz-
tatására. A másik, hogy a szaktörvények eseté-
ben mindig dominánsabbak a szakmai szempon-

tok és a szakmai szolgáltatásokat közvetítõ intéz-
mények érdekei, ami normális dolog, de soha nem
szabad elfelejteni, hogy ezek nem önmagukban
léteznek, hanem egy kontextusban. Van, amikor
kevésbé tolerálják a szakmaiságot, amit pedig fi-
gyelembe kellene és lehetne venni.

Nagyon izgalmas volt, hogy azokon a megye-
székhelyeken, ahol nincs külön intézmény, ha-
nem a megyei könyvtár látja el a feladatot, ott a
városnak részt kell vennie a finanszírozásban,
hiszen így fogalmaz a könyvtári törvény. A vá-
ros, a megye költségvetése évrõl évre fogalmazó-
dik meg, és nem egy helyrõl van olyan jelzésünk,
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hogy bizony idõnként kérdéssé válik, milyen
arányban vállal részt egy megyei intézmény fenn-
tartásában a városi önkormányzat, holott életsze-
rûen úgy mûködik a dolog, hogy egy megyei
intézmény látogatóinak a kilencven-kilencvenöt
százalékát a helyi lakosság adja.

Maguk a könyvtárak mennyire támogatják a

törekvéseiket?

F.P.: A könyvtárak az IKSZ-hez fordulnak az
ilyen súlyú problémákkal, mert abban bíznak,
hogy képesek vagyunk az érdekeiket képviselni.
A támogatottság kérdésére nem tudok másképp
válaszolni, mint azzal, hogy bizonyos problémák-
kal megkeresik a szövetséget. Ez jelzés. Ráadá-
sul a szövetség igyekszik az információt – amivel
természetesen sehol és semmikor nem leszünk
tökéletesen elégedettek – rögtön megosztani, mert
abban a pillanatban kiderülhet, hogy ez nem csak
egyedi probléma, hanem esetleg tendenciát mu-
tat. Másrészt pedig azt hiszem, hogy a szövetség
egy közvetítõi feladatot vállal – ezt országos szak-
mai szervezetként megteheti, és ettõl a pillanattól
kezdõdõen tud segíteni a helyi intézménynek. Van-
nak példák arra, hogy akár szakmai állásfoglalással,
akár személyes tárgyalással sikerült eredményt elér-
ni, és vannak kevésbé sikeres fellépések.

Az IKSZ  nem az egyedüli szakmai szervezet.

Milyen a kapcsolata a könyvtári területen mûkö-

dõ más szervezetekkel?

F. P.: Én nagyon fontosnak tartom az együtt-
mûködést – feladategyeztetéssel –, mindenekelõtt
a Magyar Könyvtárosok Egyesületével. Kötöttünk
egy megállapodást, ami arra alapoz, hogy min-
denféle együttmûködés akkor tud igazán hatékony
lenni, ha ebben is újabb inspirációkat adunk egy-
másnak. Legutóbbi példaként az etikai kódex
megalkotását említem. Az elõkészítõ bizottság
munkájában az IKSZ képviseltette magát, és
amikor az egyesület ezt elfogadja, akkor az IKSZ
mint általa is támogatott dolgot ajánlja az intéz-
ményeknek. Ebben nyilván vannak viták, véle-
ménykülönbségek, lesznek az elfogadás után is,
hiszen akkor látni igazán, amikor már elkezd
mûködni a dolog, de én optimista vagyok, Egy
szakma számára nagyon fontos, hogy a sajátma-
gához való viszonyát meg tudja határozni, képes
legyen arra, hogy ennek a figyelembevételével
tudja mozgósítani a szakma szereplõit. Furcsa
dolog, hogy mindig intézményekrõl vagy szemé-
lyekrõl beszélünk, holott itt egyértelmûen ’és’-t
kell használni, hiszen az intézmények szakembe-

rek nélkül nem tudnak mûködni, az intézménye-
ket a szakembereken és a szolgáltatásokon ke-
resztül ítélik meg.

Nyilván vannak szakmán kívüli együttmûkö-

dések is.

F. P.: Természetesen. Az IKSZ kezdeménye-
zésére – a kistérségi központok könyvtárainak
megerõsítésére – együttmûködési megállapodást
kötöttünk a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-
vel, amire megfelelõ fogadókészség is volt. En-
nek révén lehetõséget kaptak a könyvtárak arra,
hogy információk birtokában egyre inkább segí-
teni tudjanak. Az ebben a programban részt vevõ
intézmények társadalmi megbecsültsége is nõtt,
hiszen bizonyos célokat így meg lehet valósítani,
bizonyos információkhoz hozzá lehet jutni akár
vállalkozási, akár más igények felmerülése ese-
tén. Ne felejtsük el azt sem, hogy az, aki az in-
formációt szolgáltatni tudja, felértékelõdik. Biz-
tos vagyok abban, hogy ez stabilizálhatja a könyv-
tárak helyzetét, erõsíti presztízsüket. A képhez hoz-
zátartozik, hogy a helyi együttmûködés a kisebb-
ségi képviseletekkel egyenetlen, olykor esetleges.
Ez is részben rendszerfüggõ és részben személy-
függõ.

Hogy a könyvtárhasználat változik, arra van

egy példám. A rádiót hallgatva arra lettem figyel-

mes, hogy miközben az autóbiztosításokról folyt a

beszélgetés, az egyik szakértõ azt mondta: „akkor a

kedves ügyfél szépen bemegy a könyvtárba, és meg-

nézi, hogy mi tartozik az adott gépkocsi alapfelsze-

reltségéhez”. Lehet ilyesmit tapasztalni?

F. P.: Miután a könyvtár információs rendsze-
re teljes mértékben átalakult – ha nem fedi is le
az ország valamennyi települését –, az emberek
megtanulták, hogy egyszerre használják hagyo-
mányos értékeit és információs központ szerepét.
Ezeket a váltásokat a könyvtáraknak, a könyvtá-
rosoknak és – ne felejtsük el – a fenntartóknak
meg kellett lépniük. Ha ez jó idõben, jó helyen
történt, akkor megindította a könyvtárnak azt a
fajta elismertségét a társadalom részérõl, amit
visszaigazolnak azzal, hogy használják. Másrészt
– és ehhez nehezebben tudunk igazodni – pró-
bálják kihasználni. Azt gondolom, a szakma szá-
mára legalább annyira fontos az ezzel való szem-
besülés. Nem önmagában az fogja minõsíteni egy
könyvtár teljesítményét, hogy mennyi a beíratko-
zott olvasók száma. Az már sokkal inkább, hogy
mennyi a látogatója, és ebbõl is mennyi a tényle-
gesen és mennyi a virtuálisan megjelenõ. Az



14  • Könyvtár i Levelezõ/lap • 2005. október

kétségtelen tendencia, hogy kevesebb dokumen-
tumot kölcsönöznek ki, de nemzetközi tapaszta-
latok alapján látható, hogy másképpen használják
az intézményeket.

Ugyancsak a társadalmi megítélésrõl szól, hogy
a könyvtárak létrehozása, építése, megújítása, ha
országos szinten nézzük, nem tûnik mostoha te-
rületnek. Tudom, hogy ahol az utóbbi években
korszerû, jó könyvtár épült és az jól is mûködik,
ott az emberek számára ez egy fontos kultúraköz-
vetítõ intézmény. Teljesen mindegy, hogy melyik
település példáját hoznám. Úgy gondolom, hogy
egy kisebb településen ugyanannyira fontos a
könyvtár megújítása, sõt, a lehetõségek szempont-
jából talán még nagyobb jelentõséggel bír. Ezt a
most elindult Közkincs program nagyon jól tudja
szolgálni. Nyilvánvalóan másik kérdés ennek a
financiális oldala, vagyis hogy a települések
mennyire tudják vállalni  a hitelkonstrukciót.

Fontosnak tartom azt is, hogy mennyire képes
a könyvtár és a könyvtárban dolgozó szakember
egy olyan könyvtárképet fölvázolni, ami a szak-
ma megítélése szerint korszerû és találkozik az
igényekkel. Akármennyire nehéz ügy is, ezt sem-
milyen szinten és semmilyen könyvtárban nem
lehet kikerülni.

A társadalmi megítélésen javíthat-e a most futó

A nagy könyv akció, amibe az IKSZ már a szer-

vezés idõszakában bekapcsolódott?

F. P.: Úgy gondolom, hogy A nagy könyv
egy játék. Most már nyugodtan lehet mondani,
hogy országos játék. Ettõl a pillanattól kezdve ez
jó. Annál nagyobb segítséget nem is adhatott
volna, mint hogy a játék különbözõ fázisaiban
hirdetésként megjelent: keresse föl könyvtárosát.
Fontos, hogy a társadalom a könyv mellé állt,
azzal is, hogy 392 ezren szavaztak az elsõ fordu-
lóban. Ez mindenképpen jelzésértékû. Már az
nagy dolog, hogy olyanok is fölkeresik a könyv-
tárakat egy adott könyvért, akik csak azért kíván-
csiak, mert tetszett nekik az, aki a könyvet aján-
lotta. (Itt azért egy nagyon komoly marketing-
munka is van a háttérben, ezt hozzá kell tennem.)
Még akkor is sokat jelent, ha – szélsõséges eset-
ben – akár ki se kölcsönzik a könyvet, csak kéz-
be veszik, megnézik, mert akkor is tudatosul
bennük, hogy ez valahol a könyvtárban elérhetõ.
Tehát ha A nagy könyv erõsíti az olvasás kultú-
ráját, ez komoly hozadék a könyvtáraknak is.

Vagyis ez egy komoly marketingmunka a

könyvtári területnek, amiben az IKSZ is részt vesz.

F. P.: Igen, ennek kezdettõl fogva részese az
IKSZ is. Még az indulás elõtt elmondhatta a
véleményét ebben az ügyben, támogatta a szer-
vezést, és azok a programok, amelyek ennek
kapcsán megjelennek, meghatározó részben a
magyarországi és határon túli könyvtárak révén
és a könyvtárakban zajlanak. Ennél erõsebb hát-
tér nem hiszem, hogy lehetséges, és a könyvtárak
is csak profitálhatnak belõle.

A könyvtárosok mindig örömmel foglalkoznak

a könyvvel, de egy szakmai szervezet elõtt van-

nak kevésbé látványos feladatok is.

F. P.: A szövetség számára rendkívül lénye-
ges, hogy az információkat minél hamarabb ké-
pes legyen eljuttatni az intézményekhez. Ezt szol-
gálja az a pályázatfigyelési monitoring szolgálta-
tás, ami elindult, de érzékelhetõ, hogy ezt még
tökéletesíteni kell.

Továbbra is tartanunk kell azt az érdekérvé-
nyesítõ szerepet, ami az elõbb említett ügyekben
megjelent. Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk dön-
tési helyzetben, de a döntések befolyásolása alap-
vetõ feladatunk. A könyvtárak számára lényeges
és fontos, hogy az õket érintõ és érdeklõ kérdé-
sekkel ez a szervezet megfelelõ szinten és kom-
petenciával foglalkozzon, és ez csak akkor mû-
ködik, ha a könyvtárak a felmerülõ gondokkal,
problémákkal vagy ötletekkel megkeresik a szö-
vetséget.

Ugyanakkor persze végig kell gondolni a szer-
vezet mûködését, elõttünk áll az alapszabály és a
szervezeti és mûködési szabályzat módosítása.
Elképzeléseink már vannak, ezeket a decemberi
közgyûlésig még többször megvitatjuk. Azzal,
hogy bevezettük a decemberi, második közgyû-
lést, stabilizálni lehetett idõben a szervezet finan-
ciális hátterét, ezt a könyvtárak megértették, s
emellett személyesen is több lehetõség van a
vélemények kifejtésére.

Milyen nagy rendezvényekkel számolhatunk

még ebben az évben?

F. P.: Az idén három nagy, kiemelt progra-
mot terveztünk. Lezajlott az Internet Fiesta, most
járunk A nagy könyv játék közepén, és itt van a
hagyományos Összefogás a könyvtárakért – össze-
fogás az olvasókért akció, ami szintén most jubilál,
hiszen tíz éve indult el ez a kezdeményezés.

A könyvtárak az idén is gazdag programokkal
várják országszerte az érdeklõdõket, teszik nyi-
tottabbá az intézményeket. Az összefogás prog-
ramjában ma már az olvasó, a könyvtárlátogató,
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a könyvtárhasználó kerül a középpontba. Ezek
az alkalmak lehetõséget biztosítanak ahhoz, hogy
az intézmények kommunikációja javuljon, tuda-
tosabbá váljon.

Akkor most már csak az maradt, hogy jó han-

gulatú ünneplést kívánjunk – mert azért az elmúlt

tizenöt év elég okot szolgáltat ehhez –, a jövõre

pedig további  kitartó munkálkodást a könyvtá-

rak és a könyvtári rendszer érdekében! (FÁ)

Kezdetektõl „összefogás”

1990-ben a Könyvtári és Informatikai Kamara elsõ
területi tagozataként alakult meg a Bács-
Kiskun megyei szervezet a megyei, a
városi és néhány nagyközségi könyvtár
vezetõjének elhatározásából. Kezdetek-
tõl fontos volt számunkra, hogy együtt
gondolkodjunk, dolgozzunk, ezért hoz-
tuk létre az azóta is mûködõ tagozatot.

Az intézmények érdekképviseleti
szervezetében alapvetõnek tartottuk,
hogy minél szélesebb körben – könyv-
tárhasználók, fenntartók, könyvtárosok
között – megváltozzon az emberek képe
a könyvtárakról. Mi akkor már tudtuk,
hogy sokkal több a könyvtár egy köl-
csönzõhelynél, s szerettük volna, ha ezt
minél többen felfedezik. 1994-ben gyor-
san ráhangolódtunk Skaliczki Judit kez-
deményezésére, amikor lelkesen beszélt
nekünk más országok különbözõ könyv-
tárnépszerûsítõ akcióiról. Hangsúlyoz-
ta, hogy milyen lényeges ebben az össze-
fogás, a szakmából kifelé történõ nyi-
tás. Néhányan azon töprengtünk a ka-
marában, hogyan lehetne valós össze-
fogással példázni az elsõ hazai akció
indítását 1995 októberében. Szinte egy-
szerre jött az ötlet: válasszuk az orszá-
gos nyitó rendezvény helyszínéül Kecs-
kemétet, ahol jelentõs összefogással
könyvtár készül.  Így támadt az az eret-
nek gondolatunk, hogy a tudományos
konferenciát követõen együtt vergõd-
jünk át az építkezésen, hogy az „össze-
fogást” indító ünnepi pillanatot az épü-
lõ könyvtárban élhessük át.

Mielõtt átmentünk, a tudományos
tanácskozás 250 résztvevõje a záró
elõadásban a tervrajzok segítségével

megismerkedhetett az új könyvtárépület szak-
mai koncepciójával.

Az összefogás elsõ jelképeként elültettünk egy
fát a könyvtár belsõ udvarán, amely azóta nagyra
nõtt. Alatta még ma is tábla hirdeti az állam, az
önkormányzatok, a civil szféra, a szakma össze-
fogását, amelyek közös akarata és együttes támo-
gatása megsokszorozhatja lehetõségeinket. Ez az
összefogás vezetett el Kecskeméten is oda, hogy
hosszú évek kitartó küzdelme után felépülhetett a
megyei könyvtár, mint ahogy ennek az összefo-
gásnak köszönhetõ az is, hogy közel tízéves mû-
ködése ilyen eredményes volt.


