
– Az ember a pályája kezdetén többé-
kevésbé elképzeli, hogy milyen utat jár
majd be. Mondhatnánk úgy is, hogy
van egy jövõképe. Skaliczki Judit va-
jon gondolt-e arra, hogy egyszer az
egész könyvtári rendszer fejlõdésére
lesz befolyása? Arra gondolok, hogy
már a KMK-ban hatással volt a dol-
gok alakulására, aztán a Könyvtári és
Informatikai Kamarában (KIK), a je-
lenlegi Informatikai és Könyvtári Szö-
vetségben (IKSZ) még inkább, hogy
végül a minisztériumban meghatározó
szerepet töltsön be.

A pályám kezdetén egyáltalán nem gondol-
tam arra, hogy befolyásolhatom majd a
könyvtári rendszer fejlõdését, de néhány év
múlva már bizonyos könyvtári területeket 
illetõen voltak elképzeléseim arról, hogy
változtatásokra van szükség.

1967-ben kezdtem dolgozni Szegeden, a
Somogyi-könyvtárban. Az utolsó egyetemi
évemet, a hospitálást és a könyvtári gyakor-
latot már így végeztem el. Pestrõl mentem
19 év után újra a szülõvárosomba, oda men-
tem férjhez. Akkor, bevallom, nem a könyv-
tárügyre, hanem a szerelmemre és a házas-
ságunkra gondoltam. Még tovább folytatva
a vallomást: az elsõ idõszakban egyáltalán
nem tetszett a rám osztott könyvtárosi mun-
ka: unalmasnak találtam. Tanítani szerettem
volna, de nem volt középiskolai tanári hely,
aztán pedig jött az elsõ kisgyerekem.

A hozzáállásom akkor változott meg, ami-
kor érdekes, új megbízatást kaptam. 1971-
ben, a GYES-rõl visszatérve, a Somogyi Ze-
neszobájának kialakítását, tevékenységének
megszervezését bízták rám. Ezt az újszerû,
kreativitást igénylõ feladatot már nagyon sze-
rettem, és mialatt a megvalósításán fáradoz-
tam, észrevétlenül könyvtárossá váltam.

Ennek a feladatnak köszönhettem a
könyvtáros közéletbe történõ bekerülésemet

is. Miután 1971-tõl
tagja lettem a Ma-
gyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE)
Zenei Szekciójának,
1972-ben, Pethes
Iván lemondása után,
engem javasoltak,
majd választottak
meg a szekció új el-
nökének.

Ezzel egy csapásra
más térbe kerültem,
és átfogóbban, sokré-
tûbben láttam a szak-
mánkat. Izgalmassá
vált az addig – ildom-
talanul! – unalmasnak tartott terület. A szek-
ció elnökeként tagja lettem az MKE elnöksé-
gének. Közelrõl ráláttam az aktuális ügyek-
re, gondokra és feladatokra. Kitágult a világ,
és én ezt nagyon élveztem. Megismertem
azokat a kollégákat, akiknek addig csak a
cikkeit olvastam elfogultan. Jó idõszak volt,
megtaláltam a helyem. Amikor 1978-ban 
a Pestre történõ visszaköltözésünk miatt 
állást kerestem, már ismertek a szakmában.
Így történhetett, hogy Szente Ferenc, a
Könyvtártudományi és Módszertani Központ
(KMK) Hálózatfejlesztési Osztályának veze-
tõje meghívott az osztályára. Nagy megtisz-
teltetésnek és nagy kihívásnak tartottam,
hogy a könyvtárügy szakmai központjában
dolgozom. Itt már a kezdetekben olyan fel-
adatokat végeztem, amelyekkel alapvetõen
az volt a célom, hogy változtassak az addigi
gyakorlaton. Valami újat bevezessek, a jó
külföldi példákat (best practice) elterjesz-
szem például a zenei szolgáltatások fejlesz-
tése, az audiovizuális dokumentumok
könyvtári meghonosítása vagy a vakok és
csökkentlátók hangos könyvvel való ellátása
terén.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. január 3

M û h e l y
Kérdések és válaszok: egy szakmai pályaút részletei
Interjú Skaliczki Judittal

✒✒    fá

Skaliczki Judit



Késõbb, amikor én lettem a Koordinációs
Osztály vezetõje, a tevékenységi köröm ki-
bõvült. Az osztály minden típusú könyvtárral
foglalkozott, mi láttuk el a különbözõ
könyvtártípusok igazgatóiból alakult igazga-
tói tanácsok titkársági teendõit, a feladatunk
volt többek között a könyvtárakat érintõ jog-
szabályok megismertetése a könyvtárosok-
kal, a jogszabályok elõkészítésében való
részvétel. Az osztály volt felelõs az országos
statisztikáért is, és a szakfelügyeletet is mi
koordináltuk és végeztük a minisztérium
megbízásából. Tehát ez az idõszak minden
szempontból a felkészülés, a tanulás idõsza-
ka volt. Remek, sokat tudó, tapasztalt kol-
légákkal dolgoztam együtt az osztályon. 
Hálás voltam és vagyok ma is nekik. Csak
néhányukat említve: Bereczky Éva, Sz. Nagy
Lajos, Fogarassy Miklós, Kenyéri Katalin.

Alig volt az országban olyan könyvtár,
ahová ne jutottunk volna el, így nem csak a
könyvtárakat, a helyi gondjaikat, hanem 
a könyvtárosok közül is nagyon sok kollégát
megismertem. A mai napig örömmel tölt el,
hogy a KMK-ban dolgozhattam. Sok vizsgá-
latot álltunk ki a ’80-as években, mert a
könyvtárosok valami újat vártak a KMK-tól, –
köztük én is! –, de a szakmát, a könyvtárügy
gondjait és a megoldandó problémákat sehol
sem lehetett volna annyira megismerni, meg-
tanulni, mint ott. Ehhez hozzájárult az a lehe-
tõség is, hogy a Magyar Ösztöndíj Bizottság-
hoz pályázni lehetett az említett témákban
külföldi tanulmányutakra. Ezt kihasználva
már a ’80-as években megismertem a skandi-
náv, holland, brit, német stb. könyvtárakat. 

– Milyennek látta a magyar könyvtár-
ügyet a ’90-es évek elején? Mi adta a
lökést az IKSZ (az akkori KIK) meg-
alakításához? Ha most visszatekintve
készítene egy gyors PGTT-analízist 
az akkori állapotokról, mit emelne ki
elsõsorban?

Erre a kérdésre nagyon pontosan tudok vála-
szolni. Az IKSZ megalakulásának huszadik
évfordulóját ünneplõ megemlékezésen,
most decemberben, felvetítették azt az
1991-ben, a 168 óra címû hetilapban velem
készített interjút, amelybõl egy-két gondola-
tot idézek. 

A társadalom és a könyvtárak kapcsola-
táról kérdeztek.

„[…] miközben bízunk abban, hogy me-
gyünk a polgári demokrácia felé, olyan köz-
tes állapotban élünk, amelyben a régi szabá-
lyozók már nem érvényesek, az újak még
nem. Polgári demokráciában, mondjuk egy
kistelepülésen, valóban meg lehet szavaztat-
ni azt, hogy könyvtárt akarnak-e vagy, te-
gyük fel, uszodát. Azért kerülhet sor ilyen
szavazásra, mert száz év alatt nyilvánvalóvá
vált: könyvtár nélkül nem tudnak létezni.
Nálunk azonban errõl szó sincsen. Ha itt föl-
teszik ezt a kérdést, akkor, sajnos, nagyon-
nagyon sok helyen tudomásul kell vennünk:
nem a könyvtár fenntartására adják azt a
pénzt, ami arra kellene. Ezért például bizo-
nyos kistelepüléseken a könyvtár léte való-
ban kérdésessé válik. De még a megyei
könyvtárak sem kapják meg a fenntartásuk-
hoz szüksége s összeget […] a könyvtárak
teljesen ellehetetlenült helyzetbe kerültek”.

Aztán másutt: „[…] a tavaly megalakult
Könyvtári és Informatikai Kamara (az IKSZ
jogelõdje) mint önkéntes szakmai-intézmé-
nyi társulás, a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületével és a Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központtal együtt épp arra való,
hogy – szakmai megegyezés után – föllép-
jen. Nem hagyhatják azt, hogy olyan törvé-
nyek szülessenek – például az államháztar-
tási vagy a hatásköri törvény –, amelyekbõl
a könyvtárak kimaradnak.” „[…] hogy a
bibliotékák létét közérdek diktálja, annak
bizonyságául megemlíthetjük, hogy […]
Dániában, Hollandiában […] úgy járnak oda,
ahogyan mi a boltba megyünk vásárolni. Be-
szaladnak egy-egy könyvért, betérnek néhány
információért, igénybe veszik a közhasznú
szolgáltatásokat… Szomorú, hogy annak a
létfontosságát bizonygatni kell, ami nélkül 
a társadalom nem léphet elõre.”

Tehát az akkori elképzeléseimben – a
cikk szerint – az alábbi fõ gondolatok szere-
peltek:

• meg kell változtatni a könyvtárak eset-
leges, bizonytalan sorsát,

• olyan könyvtárak kellenek, amelyek a
társadalom igényeit elégítik ki, és akkor 
a társadalom, mai szóhasználatunkban, a
használók harcolnak értük,
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• jogszabályokban kell rendezni a könyv-
tárakkal kapcsolatos lényegi kérdéseket, 

• mindezt szakmai konszenzussal kiala-
kított összefogással kell elérni.

Ami a szakmai területet illeti az 1990-es
évek elején:

• világviszonylatban megkérdõjelezõdött
a könyvtárak és a könyvtárosok jövõje,

• tapasztalni lehetett az ágazati irányítás
érthetõ elbizonytalanodását,

• megszûnt a KMK szakmai koordiná-
ciós tevékenységének jelentõs része,

• megszûnt a szakfelügyelet,
• rossz hatású volt a könyvtári rendszert

illetõen a megyei könyvtárak szerepének el-
bizonytalanítása,

• nem mûködtek az olyan alapvetõ, a
rendszert valóban rendszerré alakító köz-
ponti szolgáltatások, mint a kötelespédány-
szolgáltatás vagy a könyvtárközi kölcsön-
zés,

• volt 120 kijelölt országos szakkönyvtár,
amely már régen nem látott el országos fel-
adatokat,

• megszûnt majdnem 5000 szakszerveze-
ti könyvtár, és senki nem tudta, hogy mi le-
gyen az ott dolgozott kollégákkal és a
könyvtári állománnyal,

• jóllehet a közel 10 000 könyvtárból a
szakszervezeti könyvtárak megszûnése után
csak annak fele maradt, de 5000 közkönyv-
tár is messze irreálisan nagy szám volt egy
ekkora országban,

• a fenntartó megváltozásával egymás
után szûntek meg az intézeti és munkahelyi
szakkönyvtárak.

Talán nem túlzok, ha az elõbbieket ösz-
szefoglalva azt mondom, hogy – a politikai,
társadalmi, gazdasági rendszerváltás követ-
keztében – a könyvtári területen kaotikus
volt a helyzet.

A Könyvtári és Informatikai Kamara
megalakulását, a kamara mûködését, a kü-
lönbözõ tagozatok aktív tevékenységét, az
én fõtitkári mûködésemet válságmenedzse-
lésnek tartom, amelynek éppen az volt a cél-
ja, hogy ezen a kaotikus helyzeten a maga
eszközeivel változtasson. Olyan tevékeny-
ségnek, amely az adott kor egyik leghatéko-
nyabb eszközét, az érdekképviseletet hasz-
nálta fel a problémák kezelésére. 

– Vívódások elõzték meg azt a döntést,
hogy elfogadja a minisztériumban fel-
ajánlott posztot. Milyen kételyek me-
rültek fel akkor? Hogyan, miért dön-
tött az igen mellett? 

Valóban, évekig fel sem merült bennem,
hogy a minisztériumban dolgozzam, kétszer
határozottan visszautasítottam a felkínált le-
hetõséget. Elõször, amikor a rendszerváltás
elõtt hívtak a Könyvtári Osztályra, a pártál-
lami berendezkedés, a politikai struktúra
miatt. Amikor pedig a rendszerváltás után
néhány évvel az osztály vezetésére kértek
fel, azért nem vállaltam, mert arra a kérdé-
semre, hogy milyen lehetõség van a könyv-
tári törvény elkészítésére – amit én akkor
már egyértelmûen a legfontosabb feladatnak
tekintettem –, azt a választ kaptam, hogy
semmilyen.

Más volt a helyzet 1996 nyarán. Akkor
nem egyszerûen az osztály vezetésére hívott
a minisztérium akkori vezetése, hanem a
könyvtári törvény elkészítésére. Ez számom-
ra visszautasíthatatlan feladat volt, ez volt a
fõ érv. 

De szerepet játszott a döntésemben az is,
hogy közben a KMK-ban egy új SZMSZ
életbe léptetésével megszüntették az általam
vezetett osztályt.

Kétségeim és félelmeim természetesen
voltak. Egyrészt a szokásos, jól ismert, az
újtól való aggódás. Másrészt az a mindany-
nyiunkban meglévõ, talán úgy pontos, ha azt
mondom, értelmiségi gõg, hogy a szakma
kiválóságai a KMK-ban vagy egy könyvtár-
ban dolgoznak, a minisztériumban pedig
azok, akik, finoman szólva, nem ilyenek.

Az sem tette könnyûvé a döntést, hogy a
Könyvtári Osztályt annyira leépítették ak-
korra, hogy csupán egy vezetõbõl, egy mun-
katársból és egy titkárnõbõl állt. Ráadásul,
elképesztõ módon, kettéválasztották az irá-
nyítandó könyvtári területet. 

A Könyvtári Osztály a tudományos és
szakkönyvtárakkal foglalkozott csak, míg a
közkönyvtárak a Közmûvelõdési Fõosztály-
hoz tartoztak. Így, amikor 1996. július 1-jén
elfoglaltam az állásomat, nemcsak a könyv-
tári törvény és a könyvtári terület fejleszté-
sét tûztem ki megvalósítandó célként ma-
gam elé, hanem a terület minisztériumi
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presztízsének visszaállítását, az irányítás
egységesítését, az osztály megfelelõ létszá-
múvá fejlesztését is. 

Az igen döntésemet a felsoroltak mellett
még valami egyértelmûsítette. Mind a KMK
osztályvezetõjeként, mind a KIK fõtitkára-
ként világossá vált, hogy akármilyen kiváló,
felkészült egy szakmai szervezet, akármi-
lyen remek, az adott kérdésekkel széles látó-
körûen, átfogóan foglalkozó, felkészült kol-
légák vannak is a szakmában, a törvényt, a
rendszer megváltoztatását, a fejlesztéseket,
a reformlépéseket csak az ágazati irányítás
tudja megvalósítani. A társadalom beren-
dezkedése ugyanis olyan, hogy ezt a felada-
tot a minisztériumnak kell ellátnia.

Azaz, amennyiben nekem a felsorolt fel-
adatok fontosak, oda kell mennem, ahol a
megoldásra lehetõség nyílik.

– Kétségbevonhatatlan eredmények
jelzik, hogy erõfeszítései nem voltak
hiábavalók. Maradt mégis esetleg va-
lami tüske önben?

Semmiféle tüske nem volt, így nem is ma-
radt bennem. Az a terület, amit vállaltam,
azok, akikkel, dolgoztam, mindig adtak any-
nyi örömöt, hitet, hogy az óhatatlan kudar-
cokat, esetenként igazságtalanságokat a
megfelelõ helyükön, a maguk természetes-
ségében kezeljem.

– Mit tart a legfontosabbnak mindazon
lépések közül, amelyeket az ön irányí-
tásával a könyvtári szakma megtett? 
A törvényt? Az összefogást? Az euró-
pai trendekhez igazodó változá-
sokat-változtatásokat? A szakma 
véleményének meghallgatását, figye-
lembe vételét? Esetleg valami egészen
mást?

Azt gondolom, hogy ez a legnehezebb kér-
dés. Az természetes, hogy a törvény megal-
kotása meghatározó kilométerkõ volt, és
meghatározóak az egész rendszer mûködése
szempontjából a követõ jogszabályok is. De
amikor, a mozgókönyvtári szolgáltatásnak
köszönhetõen, a megújult, korszerû kis-
könyvtárakat látom, vagy amikor arra gon-
dolok, hogy megõrizve a könyvtári ellátás
elsõdlegességét, volt merszünk a nyilvános

könyvtárakat sok esetben nem nyilvánossá
minõsíteni, mert nem egyfajta mozdíthatat-
lan entitásnak tekintettük õket, hanem a
tényleges igényeket vettük figyelembe, ak-
kor ezt sem érzem kisebb jelentõségûnek.
Végül is a törvényben meghatározott keretek
között, az ODR (Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer) kialakításával, a KSZR
(Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer)
megvalósításával egy olyan rendszert hoz-
tunk létre, amelyik alkalmas a korszerû IKT
eszközök felhasználásával a használók min-
dig változó igényeinek kielégítésére.

Örömmel tölt el, hogy már 1998-ban
meghirdettük három évre az ún. telematikai
(ma azt mondanánk: IKT) pályázatokban a
könyvtárak, múzeumok, levéltárak digitali-
zálási együttmûködését, amire már akkor is
sok pénzt fordított a minisztérium, noha az
majd talán csak évek múlva valósul meg. 

Jó érzést ad, hogy megindítottuk és min-
den típusú könyvtárra kiterjesztettük a szak-
felügyeletet, bevezettük a minõségelvû
szakfelügyeletet, létrehoztuk a jogállása és
gazdálkodása szempontjából rendezett
Könyvtári Intézetet, hogy az Országos Szé-
chényi Könyvtár az Országos Könyvtári Ku-
ratórium hathatós segítségével visszanyerte
a „primus inter pares” szerepét.

Nyert csata az is, hogy a könyvtári terü-
leten nem egy stratégiát, hanem stratégiai
ciklusokat sikerült a szakmával közösen ki-
dolgoznunk, és a célokból nem keveset –
lásd már fentebb – meg is valósítanunk.

Bizton mondhatom, hogy nem lettünk
volna ilyen sikeresek az ÚMFT pályázato-
kon, ha nem egy végiggondolt stratégia
mentén írhatjuk ki az európai uniós pályá-
zatokat. A TIOP-os pályázatok célja a Por-
tál programban megfogalmazott fejleszté-
sek megvalósításának elérése volt: például
az országos könyvtári rendszer és egy-egy
könyvtár elektronikus szolgáltatása, a 
24 órában szolgáltató könyvtárak, az egye-
di azonosítók használatának elterjesztése,
az RFID technológia általánossá tételének
igénye, az egymással és a használókkal 
újszerûen kommunikáló könyvtárak meg-
valósítása stb. stb. Ehhez kellett a megnyert
TIOP „Tudásdepó Expressz” több mil-
liárdja.
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A TÁMOP-os pályázatok pedig – szintén
a Portál program alapján – a struktúrára épü-
lõ „szellemiséget” voltak hivatottak szolgál-
ni: az adatbázisok feltöltését, elkészítését,
az olvasás kultúrájának visszaállítását, meg-
erõsítését, új olvasói célcsoportok (romák,
értelmi fogyatékosok) megnyerését, a
könyvtárosok felkészültségének, tudásának
növelését stb. 

Nem tudom eléggé hangsúlyozni ezeknek
a pályázatoknak az újat generáló, a könyvtá-
rakat magasabb szolgáltatási szintre emelõ
szerepét. 

Talán a könyvtárosok maguk is többet be-
széltek a pályázatokkal kapcsolatos – tényle-
gesen meglévõ, sok bosszúságot és gondot
okozó – adminisztrációs nehézségekrõl, mint
azokról a nagyarányú fejlesztési 
lehetõségekrõl, amelyeket lehetõvé tettek.

Többen ezekrõl a pályázatokról mint
pénzforrásról beszéltek csupán, amivel a
könyvtárak gazdagodtak. Nem értek velük
egyet.

Ezek a pénzek nem egyszerûen anyagi
források, hanem a könyvtárakba kerülõ új
szellemi tõke alapja, amivel közelebb kerü-
lünk a mindenkori használói igények kor-
szerû kielégítéséhez. 

Talán nem ünneprontás, hogy szót ejtek
itt azokról is, akik nem vagy nem annyit
nyertek a pályázaton, mint szerettek volna.
Ennek alapvetõen az az oka, hogy nem az
Európai Unió a felelõs a hazai könyvtári
rendszer korszerûsítéséért, hanem a magyar
állam. 

Az EU ennyit adott ezekre a célokra. A
döntést elõkészítõ héttagú kuratóriumban
személy szerint mindenkit gyõztesnek sze-
rettem volna látni, de ezt természetesen egy
pályázat esetében sem lehet elérni.

Feltétlenül meg kell említenem a fogya-
tékkal élõk könyvtári ellátására tett ajánlá-
sunkat is. 

Ez arra is példa, hogy a korszerû infrast-
rukturális fejlesztések támogatása semmi-
képpen sem azt jelenti, hogy elfelejtkeznénk
mindazokról az embertársainkról, akik nem
vagy nem úgy vehetik igénybe ezeket a szol-
gáltatásokat, mint mindenki más.

És mindezt egységbe foglalja a minõség
kiemelt, jogszabályban is megjelenõ kezelé-

se, a Minõsített Könyvtár és a Könyvtári Mi-
nõségi Díj bevezetése. Talán ezek voltak a
fontos pontok. 

– Milyen támogatást kapott a munká-
jához?

Mindaz, ami az elmúlt 14 év alatt a vezeté-
semmel mûködõ minisztériumi területen
megvalósult, közös munka, közös tevékeny-
ség eredménye. Semmit nem lehetett volna
elérni, ha nincsenek társaim az osztályon és
a szakmában.

A közös munka átfogta az anyagok véle-
ményeztetését, az elkészítendõ koncepció
vagy jogszabály irányvonalainak megbeszé-
lését, a koncepció és a jogszabály alapelvei-
nek elfogadását. Számomra magától értetõdõ
és meghatározóan fontos a közös gondolko-
dás. Mindig munkacsoportokat mûködtetve
végeztem a munkámat, a szakmai szerveze-
tekkel, a felkészült szakemberekkel. Na-
gyon sok kollégát kellene felsorolnom,
akikkel a különbözõ megvalósítandó célo-
kért együtt dolgoztam. Köszönöm a munká-
jukat!

Tudtam, hogy csak együtt, velük, azaz
csak „összefogással” lehet sikerre vinni a
könyvtárügyet. 

– Ismét jelentõs változások elõtt ál-
lunk. Készülõdik az 1997. évi CXL.
törvény átalakítása, a Nemzeti Kultu-
rális Alap, a Nemzeti Civil Alapprog-
ram átszervezése – mit tanácsolna 
ebben a helyzetben a könyvtárosoknak,
a szakmai szervezeteknek, és mit mon-
dana el a döntéshozóknak?

A jövõrõl, a jövõ feladatairól már nem ne-
kem kell beszélnem. Én örömmel és várako-
zással tekintek mindazokra, akik majd meg-
újulást hoznak a szakmába.

Tanácsként talán csak annyit, amit én is a
jeles elõdöktõl vettem át: jó, ha sikerül ki-
alakítani egy létezõ egyensúlyt a kontinuitás
és a változtatás, a múlt és a jövõ között.

– Köszönöm a beszélgetést, és remé-
lem, még hosszú ideig nem csupán ta-
nácsaival, de személyes részvételével
is segíti a magyar könyvtárügy további
fejlõdését. ■
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