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Egyedül nem megy!

Konferencia a közkönyvtárak
jövõjérõl, a kulturális értékek

megõrzésérõl

Miért mi? Mi az a NAPLE? Folytathatnánk még
tovább a kérdéseket, amelyek felmerültek ben-
nünk 2005 nyarán, amikor Fodor Péter, az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnö-
ke telefonon felkért bennünket, hogy vegyünk
részt a horvát kulturális minisztérium által szer-
vezett NAPLE-konferencián Supetarban. Mind-
ketten igent mondtunk, „vállalva” a program
egynapos meghosszabbítását is, az olcsóbb re-
pülõjegy érdekében.

Mit tesz ezután a könyvtáros? Természetesen
tájékozódni kezd. Ezt tettük mi is, hogy megtud-
juk, milyen feladatra vállalkoztunk. Az ismert
internetes keresõben a NAPLE szóra rögtön
megtaláltuk a fórum elsõ konferenciájáról szóló
ismertetést, a fórum célját és hírlevelét, melyben
jólesõ érzéssel fedeztük fel Hegyközi Ilona for-
dításában a könyvtári terület stratégiai tervét és
SWOT-analízisét is.

Mi a NAPLE? A betûszó feloldása: National
Authorities on Public Libraries in Europe. A
NAPLE-fórumot 2002. október 4-én alapították
azzal a céllal, hogy információs és stratégiai
kérdésekben fórumot teremtsenek a közkönyvtá-
rakért felelõs testületek számára. A fórum elsõ
konferenciáját 2005 januárjában Stockholmban
rendezték, ahol Magyarországot Skaliczki Judit

és Zalainé Kovács Éva képviselte.
Az IKSZ munkatársai lelkiismeretes, mindenre

kiterjedõ elõkészítõ munkájának köszönhetõen
október 5-én nyugodtan indultunk el a közkönyv-
tárak szerepét tárgyaló nemzetközi konferenciá-
ra. Útközben stratégiai egyeztetést tartottunk. A
szervezõk arról elõre tájékoztattak bennünket,
hogy a konferencia hivatalos nyelve az angol és
a horvát. Mátó Erzsébet anyanyelvi szinten be-
szél németül, Gáncsné Nagy Erzsébet angolul
tud, ezért tisztáztuk, hogy az egyes elõadásokból
csak a legszükségesebbeket fordítjuk, az elhang-

zottakat részletesebben szabadidõnkben fogjuk
megbeszélni. Mátó Erzsébet német nyelvtudását
jól hasznosítottuk az elõadások szünetében,
amikor Fodor Péter egyik kérésének, a kapcso-
latfelvételnek igyekeztünk eleget tenni.

Érdekességként említem, hogy egy ilyen ba-
ráti beszélgetésen derült ki: izlandi kollégánkat,
Holmkell Hereinssont Izlandon ugyanaz a
Benediktsson Dániel tanította, akiben Gáncsné
Nagy Erzsébet is tanárát tisztelhette, igaz, a
Debreceni Egyetemen. El kell azonban azt is
mondanunk, hogy a köznapi életben sajnos elég
gyakran egyik világnyelvvel sem boldogultunk.
A reptérrõl, ahol egy kisbusznyi könyvtáros gyûlt
össze, kalandos úton jutottunk el például a spliti
kikötõbe. A türelmünkre késõbb, a konferenciát
kiegészítõ programoknál is szükség volt. Ebben
is, mint nyelvtudásunkban, jól kiegészítettük
egymást. A gyõri temperamentum mellé jól jött
a makói nyugalom.

A konferencia szakmai programjáról

A konferencia szakmai munkája 2005. októ-
ber 6-án kezdõdött. Már az alcíme is jelezte, hogy
az elõadások két lényeges, de egymással össze-
függõ téma köré csoportosíthatók. A fõ téma a
közkönyvtárak megújult szerepe, különös tekin-
tettel a multikulturális környezetre, melybõl az
egyik területet, a kulturális örökség digitalizálá-
sát külön is áttekintették a felkért elõadók. Míg
az elsõ témakör elméleti, kultúrpolitikai megkö-
zelítést igényelt s így e témára nemzetközi szak-
tekintélyeket, a NAPLE-fórum vezetõ testületé-
nek tagjait nyerték meg a konferencia szervezõi,
addig a digitalizálási gyakorlat bemutatása házi-
gazdáink, a horvát kollégák feladata lett.

A konferencia alaphangját Bozo Biskupicnak,
a Horvát Köztársaság kulturális miniszterének a
horvát könyvtári rendszert áttekintõ elõadása adta
meg. 1990 óta a közkönyvtárak támogatása ki-
emelt feladat a Horvát Köztársaságban. A mi-
niszter egyértelmûvé tette, hogy õ hisz a min-
denki számára biztosított minõségi szolgáltatás
fontosságában. Minden kormányt arra buzdít,
hogy alaposan gondolja át azt, hogy a közkönyv-
tári szolgáltatás miként lehet éltetõ eleme a kö-

´



24  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. december

zösség fejlõdésének és az egyéni tanulásnak. A
miniszterelnök a következõ szavakkal zárta elõ-
adását: tervünk megvalósításához van akaratunk,
erõnk és elszántságunk.

A közkönyvtárak megújult szerepérõl elhang-
zott elõadások közül kiemelendõnek tartjuk Jens

Thorhauge és Chris Batt gondolatait. Míg az elsõ
elõadó dán példára alapozva elsõsorban kultúr-,
illetve könyvtárpolitikai megközelítésben fogalmaz-
ta meg a közkönyvtárak szerepét a tudásalapú tár-
sadalomban, addig Chris Batt az angol közkönyv-
tárak átalakítását szolgáló tízéves projekt fõbb ele-
meit mutatta be, kiemelve a könyvtárak szerepét a
tanulás folyamatában. Mivel az angol szakember
elõadása október 17-én Kecskeméten magyar
könyvtárosok széles köre elõtt is elhangzott, annak
részletes ismertetésétõl eltekintünk.

Jens Thorhauge arra hívta fel a figyelmet,
hogy újra kell gondolni a politika és a könyvtá-
rak kapcsolatát, közelebb kell kerülni a politikai
döntéshozókhoz, amit csak hálózatba tömörülve
érhetünk el. Az elmúlt tíz évben a hangsúly a
gyûjteményorientáltságról a használók és az
együttmûködés irányába tolódott el. Figyelmünk
az integráció és az etnikai kisebbség felé fordult.
A globalizáció és az információs technológia
hatására a könyvtáraknak nem csak szolgáltatá-
saikat, koncepciójukat, de a társadalomban be-
töltött alapvetõ szerepüket is újra kell fogalmaz-
niuk. Az elõadó azt javasolta, hogy fordítsunk
az eddigi könyvtárpolitikai gyakorlatunkon. Azt
kérdezzük, hogy mit tehetnek a könyvtárak a
társadalomért, hogyan segíthetünk a modern
európai társadalom problémáinak megoldásában.
Jens Thorhauge felvázolta a megoldási lehetõsé-
get is. Erõsítsük stratégiánkat, hozzunk létre új
szolgáltatásokat, építsünk új kompetenciákat,
szüntessük meg, számoljuk fel a régi intézményi
struktúrát, építsünk új partnerkapcsolatot, háló-
zatot. Megfogalmazta a közkönyvtárak XXI.
századi küldetését: l. Az információhoz való
hozzáférés biztosítása (e-tartalom, nemzeti plat-
form létrehozása, következetes nemzeti informá-
ciós struktúra). 2. Annak elõsegítése, hogy az
információból tudás váljon (hely a tanuláshoz,
olvasási kampányok, kulturális rendezvények, e-
kormányzás támogatása). 3. A mások által létre-
hozott információ emészthetõvé tétele, feldolgo-
zása (e-archiválás, digitalizálás – múzeum,
könyvtár, levéltár együtt –, tematikus portálok,
átjárások, nem profitorientált webes kiadványok).

Chris Batt a közkönyvtárak egyik kiemelt
szerepének a tanulásra való ösztönzést tartotta,
melynek fontos eleme az információhoz való
hozzáférés egyszerûvé tétele. Szemléletesen fo-
galmazta meg, hogy a rendszert a buszvezetõ-
höz és nem a professzorhoz kell tervezni.
Összefoglaló gondolatai, melyek összecsengtek
Jens Thorhauge gondolataival: a tudás a tanulás
hajtóereje; az élethosszig tartó tanulásnak egyete-
messé kell válnia; a tanulás személyes kaland, ta-
pasztalat; a tartalom az elsõ, az intézmény a máso-
dik; az intézményeknek együtt kell mûködniük.

Chris Batt nagyon érzékletesen foglalta össze
a digitalizáció kapcsán, hogy a digitális könyv-
tár nem könyvtár a szó klasszikus értelmében,
de az on-line könyvtáros továbbra is könyvtáros
marad. Az elõadó megosztotta a résztvevõkkel a
XXI. század könyvtárosára vonatkozó vízióját
is: a könyvtáros szeressen tanulni, építsen hidat,
legyen az utca bölcse, legyen újító, legyen szen-
vedélyes, legyen irányító, tudjon álmodni.

Október 6-án délután horvát vendéglátóink
számoltak be a nemzetiségi könyvtári ellátásról,
a multikulturalizmus jegyében. A horvát modell
lényege, hogy minden ötezer embernél többet
számláló nemzeti kisebbségnek központi könyv-
tára van. Ezek egymással és az anyaországi nem-
zeti könyvtárral is együttmûködnek. Minden
nemzetiségi központi könyvtárban legalább egy,
az adott nemzetiségû könyvtárosnak kell dolgoz-
nia. Korábban a Nemzeti Kisebbségek Kormány-
hivatala biztosította a könyvbeszerzési keretet, a
könyvtárosok fizetését és a könyvtár felszerelé-
sét. 2000-tõl a költségeket a kulturális miniszté-
rium fedezi. Az elõadásokból az orosz és az
ukrán, a szerb és az olasz nemzeti kisebbség
könyvtári ellátásáról kaptunk képet.

A délután számunkra különösen érdekes elõ-
adását Barbara Horavová, a prágai multi-
kulturális központ vezetõje tartotta, aki azokat a
módszereket mutatta be, melyekkel a cseh könyv-
tárosok tudatosan készülnek a többféle kultúrá-
hoz tartozó használók kulturális hátterének meg-
ismerésére. A Diversity to Libraries nevû pro-
jekt keretében, melyet a cseh kormány támoga-
tott, segítséget nyújtottak a könyvtárosoknak
multikulturális könyvgyûjtemény létrehozásához,
annak tudatosításához, hogy a könyvtárosoknak
kiemelt szerepük van a kisebbségek elfogadta-
tásában. A könyvtárosok számára interaktív
workshopokat, konferenciákat szerveztek. A
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másik projekt (Libraries as Gateways to the
Integration of Immigrants in the EU) célja, me-
lyet az EU INTI programja támogat, a beván-
dorlók integrációjának elõsegítése képzéssel,
információszolgáltatással a közkönyvtárakra ala-
pozva. Az elõadó indokolta is, hogy miért a
közkönyvtárak: megközelítõleg háromezer köz-
könyvtár van a Cseh Köztársaságban, minden
kis könyvtárban van internet.

A téma egyre gyakrabban kerül elõ mint a
jövõ egyik feladata, ezért jó lenne, ha az elõadót
hazai konferencián is viszontláthatnánk. Honlap-
címe: http://www.mkc.cz

Október 7-e a digitalizáció jegyében zajlott. Az
elõadók valamennyi közgyûjteményt képviselték.
Összecsengõ gondolatuk volt, hogy a nemzeti kul-
turális örökség digitalizációja csak a közgyûjtemé-
nyek összefogásával és egy nemzeti digitális stra-
tégia mentén valósulhat meg. A Horvát Köztársa-
ságban ez a stratégia jelenleg kidolgozás alatt áll,
könyvtárak, levéltárak, múzeumok szakembereibõl
munkacsoportot hoztak létre. A munkacsoport ja-
vaslatainak kulcskérdései: hogyan lehet létrehozni
a minõségi digitális tartalmat, a digitális tartalmon
alapuló minõségi szolgáltatást, miként lehet bizto-
sítani a digitalizált dokumentum hosszú távú meg-
õrzését, használhatóságát, miként lehet javítani az
intézmények lehetõségeit.

A horvát elõadók között holland példát muta-
tott be Reiner Deinum a Memory of the Nether-
lands program ismertetésével. A projektet a hol-
land nemzeti könyvtár irányítja. Cél: viszonylag
rövid idõ, három év alatt nagy mennyiségû do-
kumentum digitalizálása. Negyvenöt intézmény,
könyvtár, múzeum, levéltár mûködött együtt.
2000 és 2005 között nyolcszázezer képet, két-
százötven órányi videoanyagot, száz órányi hang-
zóanyagot digitalizáltak. A hozzáférés a nagy-
közönség, a középiskolai tanulók és a kutatók
számára ingyenes. Az eredmény: jó minõségû
anyag normál költség mellett. A gyakorlati meg-
valósítás négy fontos témaköre: a folyamat
ellenõrzés alatt tartása, kiválasztás, metaadat,
tartalom. Útmutató készült a legfontosabb tenni-
valókról. Érdekes volt például, hogy a metaadat
készítésénél követelmény volt, hogy tíz percnél
többet ne vegyen igénybe és a legfontosabb
kérdésekre –  ki, mikor, mit, hol – adjon választ.

Az elõadót, különösen a holland példát jó
lenne Magyarországon is megismerni. Honlap-
címe: http://www.memoryofthenetherlands.nl

A konferencia résztvevõi horvát kezdeménye-
zésre, a további feladatok egyeztetésére, egy záró
nyilatkozat-tervezetet fogadtak el, mely megje-
lenik a NAPLE következõ hírlevelében. A
NAPLE-fórum következõ konferenciájára 2006
októberében Helsinkiben kerül sor.

A konferencia kiegészítõ programjáról

A rendelkezésünkre álló szabad idõ, az elõ-
adások közti szünetek remek alkalmat nyújtot-
tak az egymással való ismerkedésre. Az együtt
töltött három nap alatt több mint húsz kollégával
(skót, dán, finn, holland, svájci, belga, olasz,
portugál, spanyol, izlandi) beszélgettünk, osztot-
tuk meg közös örömeinket, bánatainkat. Jó érzés
volt megélni, hogy a magyar könyvtárosoknak
nincs semmi szégyellnivalójuk az európai uniós
kollégák elõtt, hisz ugyanazok az eredményeink,
esetenként a problémáink is, mint nekik. Talán
csak a finanszírozás módja, formája és nagysága
az, amiben gyakran eltérünk egymástól.

A konferencia befejeztével, október 7-én dél-
után Brac szigetével ismertettek meg bennünket
a szervezõk. Busszal eljutottunk a sziget legma-
gasabb pontjára, ahol csodálatos panoráma tárult
elénk. Majd Pucišce festõi kikötõjében tartottunk
egy rövid pihenõt, ahol kõfaragó mûhelyekben
dolgozzák fel a helyi kitermelésû mészkövet.
Ezután ellátogattunk a sziget legrégibb települé-
sére, Skripbe, ahol megtekintettük a helytörténe-
ti múzeumot. Itt az idõszámításunk elõtti V. szá-
zadból való régészeti emlékeket is megtekint-
hettünk. Este 8 órakor értük vissza Supetarba,
ahol már villanyfénynél néztük meg a Mária-
templomot. A templom gyönyörû orgonája a
XVIII. század elejérõl származik. A templom
udvarában áll Teréz anya szobra, aki itt szüle-
tett. Kellemesen elfáradva, de élményekkel telve
tértünk vissza a szállásunkra.

Másnap következett a hazaindulás, de elõtte
még megnéztük Splitben az idén 1700 éves fenn-
állását ünneplõ Diokletianus-palotát. A trapéz-
formájú palota közel harmincezer négyzetméte-
ren terül el. Az idõ rövidsége miatt mi azonban
csak egy nagyon kicsit szeletét tudtuk megtekin-
teni, majd utaztunk tovább a festõi Trogirba.
Mindkét hely a világörökség részét képezi, és
nem érdemtelenül. Trogirban szintén csak egy
nagyon rövid városnézésre volt idõnk, de köz-
ben felkerestük a városi könyvtárat is. A könyv-
tár a középkori, ódon várfalak között van. Az
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ottani kollégák korhû ruhákban és nagyon finom
helyi specialitással, fügés süteménnyel vártak ben-
nünket. Az elõadóteremben levetítették a könyvtár
helyreállításáról készült képeket, majd megajándé-
koztak mindenkit az errõl szóló CD-vel.

Több idõt is el tudtunk volna tölteni ebben a
csodálatos kis városkában, de indulnunk kellett
a repülõtérre. Mindenesetre ízelítõt kaptunk e két
dalmát város hangulatából, s talán egyénileg lesz
lehetõségünk majd egyszer visszatérni ide.

Javaslataink

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a konfe-
rencián elhangzottak összhangban vannak a
magyar könyvtárügy stratégiai céljaival. A fi-
gyelmet hangsúlyosabban az Európa többi or-
szágában már jelen lévõ multikulturalizmusra,
az eltérõ kulturális hagyományokból fakadó sok-
színûség kezelésére, az integráció erõsítésére
kellene irányítani. Fontos a közkönyvtárak szo-
rosabb együttmûködése a közgyûjteményekkel a
nemzeti kulturális örökség digitalizálásában is.
A fentiekre jó példát adó cseh és holland kolléga
meghívását hasznosnak tartanánk.

Gáncsné Nagy Erzsébet–Mátó Erzsébet

A Román Egyetemi és
Iskolai Könyvtárosok
Egyesületének 15.
konferenciája
Petrozsény, 2005. szeptember 7–9.

A Román Egyetemi és Iskolai Könyvtárosok
Egyesülete (Asociatia Bibliotecarilor
din Învatamânt – România, rövidítve ABIR)
szeptember 7. és 9. között tartotta éves orszá-
gos konferenciáját a Petrozsényi Egyetemi
Könyvtárban, amelynek témája Könyvtárak

közötti együttmûködés európai kontextusban

volt. A konferencián több mint százötvenen
vettek részt. A romániai könyvtárosokon kívül
a Moldovai Köztársaságból, Dániából és Ma-
gyarországról (jómagam) voltak meghívottak.
A Petrozsényi Egyetemi Könyvtár igazgatója,
Luminita Danciu, és munkatársai mindent meg-
tettek azért, hogy a konferencia mind szak-
mai, mind szervezési szempontból színvona-
las és sikeres legyen.

A konferencián a vezérgondolatot szem elõtt
tartva a romániai oktatásügyet szolgáló könyvtá-
rak aktuális problémáit és távlati terveit tárták
fel és vitatták meg. A megnyitóbeszédek után a
résztvevõk és meghívottak részérõl kölcsönös
köszöntõk hangzottak el. Itt a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete (MKE) nevében én is szót
kaptam. Ezt követõen az ABIR vezetõsége rész-
letesen áttekintette és értékelte az elmúlt év te-
vékenységét, majd az egyesület legújabb kiad-
ványainak bemutatója következett. Ismertették a
Revista Româna de Biblioteconomie si Stiinta

Informarii címû román könyvtár és információ-
tudományi folyóiratot és a Buletin ABIR (ABIR
Értesítõ) CD-ROM változatát, amely a minded-
dig nyomtatásban megjelenõ folyóirat 1997 és
2004 közötti számainak teljes szövegét tartalmaz-
za. A délelõtti programot az EBSCO adatbázi-
sok bemutatója zárta.

A délutáni szekcióülések elõtt sor került az
ABIR díjátadó ünnepségére. Ebben az évben
kiváló munkája elismeréseként 29 könyvtáros-
nak ítélték oda az egyesület különbözõ díjait.
Ezután elkezdõdtek a szekcióülések. Két napon
keresztül egymással párhuzamosan a következõ
tizenkét szekció munkálatai zajlottak: Bibliográ-

fiai leírás, katalogizálás; Orvosi könyvtáros;

Idõszaki kiadványok; Könyvtári jogszabályok és

szakmai továbbképzés; Szakmai kiadványok; In-

formatikus könyvtáros; Szerzeményezés, állo-

mánygyarapítás; Olvasószolgálat; Külön-

gyûjtemények, régi könyvek; Kölcsönzés, könyv-

tárközi kölcsönzés; Iskolai könyvtárak; Könyv-

tári statisztika. Az ülések kezdetén a szekciók
vezetõi beszámoltak az elõzõ évi tevékenység-
rõl, és kritikusan elemezték, megvitatták azt, majd
a tulajdonképpeni elõadások következtek.
Zárómozzanatként a következõ évi cselekvési
tervet vázolták.

Összesen öt szekció munkálatait volt alkal-
mam végigkövetni: a Bibliográfiai leírás, katalo-
gizálás; a Könyvtári jogszabályok és szakmai
továbbképzés; az Informatikus könyvtáros; a
Szerzeményezés, állománygyarapítás és az Ol-
vasószolgálat szekciókét. Az elõadások színvo-
nalasak és érdekesek voltak. Rálátást nyújtottak
a román könyvtárügy jelenlegi állapotára, a föl-
merülõ problémákra és ezek megoldási meneté-
re. Rámutattak arra, hogy a könyvtárügy jelenle-
gi gondjainak jentõs része megfelelõ anyagi tá-
mogatással és a jogszabályok megalkotásával old-
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