
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. május • 11

Jókor,
jó helyen kell lenni

Könyvfesztivál volt Bu-
dapesten. A Millenáris
Parkban megrendezett
könyvfesztivál volt az
eddigi leglátogatottabb,
több, mint hatvanezer ér-
deklõdõvel.

„Jókor, jó helyen
kell lenni”, ez a siker
titka, hallottam az
anyaországi könyvtá-
rosoktól a könyvfesztivál rendezvényén. Úgy
éreztem, hogy olyan környezetbe érkeztem,
amely inspirál, felemel, hogy ott lehettem, ki-
mozdulhattam, és mi, határon túli könyvtáro-
sok késõbbi beszélgetésünk során bevallottuk
egymásnak, hogy egy kicsit kimozdultunk a
mindennapokból (ez fõképpen ránk és a kár-
pátaljai kollégákra jellemzõ), ahol még nagyon
is hiányoznak az elõrehaladás látható jelei. Töb-
bünkben is egyöntetûen megfogalmazódott, hogy
olyan társadalmi környezetbõl érkeztünk, ahol
esetenként hátráltatnak vagy éppen az ellenkezõ
irányba „visznek”, mint amerre mi tartanánk.

Tehát jó helyre érkeztünk, ahol úgy érez-
hettük, hogy valami elindult. Ez különösen jel-
lemzõ volt a Könyvtáros Klubban megrende-
zett elõadásokra, programokra. Kiemelném A

kultúra metamorfózisa címmel megrendezett
vitatribünt, ahol György Péter esztéta, Csepeli

György szociálpszichológus és Harsányi Lász-

ló, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bizottsá-
gi elnöke arról folytatott vitát, hogy a való-
ságban a rendszerváltás óta még mindig nem
sikerült a kultúrpolitikai elitnek egy stabil in-
tézményrendszert felállítania. Tisztázni kelle-
ne a nemzeti identitást, és valamilyen formá-
ban a magyar traumákat napirendre kellene
venni, kibeszélni. Vita folyt a könyvtárak sze-
repérõl az információs társadalomban, ez azon-
ban inkább a magyar kultúrpolitika felé haj-
lott. A könyvtárak új szerepkörére hívták fel
többen is a figyelmünket, melynek lényege,
hogy a könyvtárakat modern információs köz-
pontokká kell átalakítani. Olyan intézmények-
ké, melyekben nemcsak könyveket lehet köl-
csönözni, a klasszikusnak vett könyvtári sze-

repkörben, hanem – különösen vidéken, a kis-
településeken – a szélessávú internet-hozzá-
férhetõség igénybevételével más szerepkört is
elláthat a könyvtár mint információt szolgálta-
tó intézmény, például az elektronikus közigaz-
gatásban. Fontos, hogy hálózatok alakuljanak
ki az Országos Széchényi Könyvtártól a vidé-
ki mûvelõdési házakig.

Hozzátenném, hogy az is nagyon lényeges,
hogy ez az intézményhálózat ne maradjon csu-
pán az anyaország határain belül, mert nekünk,
külhoni könyvtárosoknak is nagyon fontos,
hogy a mi intézményrendszerünket is ösztön-
zõen magához ölelje. A Vajdasági Magyar Mû-
velõdési Intézet nálunk éppen azt a szerepkört
hivatott betölteni, hogy gyûjtõintézete legyen
az itt mûködõ kulturális intézményeknek, arra
hivatott, hogy kultúraközvetítõ intézménye le-
gyen a mi intézményeinknek. Szeretném, ha a
tájékoztatással foglalkozó intézmények is meg-
találnák ebben a helyüket, mert az információ
szabad áramlásában nagyon fontos szerepkört
töltenek be. Az sem mellékes, hogy kis közös-
ség vagyunk, és így nem az intézményrend-
szer szétdarabolása, hanem a funkcióinak sû-
rítése kellene, hogy célunk legyen.

A tribünön továbbá elhangzott, hogy fontos a
könyvtárakat felszerelni modern gépekkel, mû-
ködõ szélessávú internetkapcsolattal, az informá-
ció terjesztéséhez virtuális adatbázisokkal, mint
például a Nemzeti Audiovizuális Archívum.
Ehhez a megfelelõ jogi normákat is ki kell dol-
gozni, hogy az információ gyorsabb, szabadabb
és mind szélesebb körû használata lehetõvé vál-
jon. Nagyon fontos a szerzõi jogokra vonatkozó
normarendszer megalkotása. Az esetenként éles
vita felszínre hozta, hogy bizony még az anya-
országi könyvtáros társadalomban is gondot
okozhat a megfelelõ informatikus-könyvtáros
szakember hiánya, mert a rendszernek mûködte-
tõkre van szüksége, akik az idõs néniktõl a gye-
rekekig segíteni tudják a hozzá nem értõket.

Végezetül, de nem utolsósorban, a mûködte-
téshez szükséges stabil pénzalap biztosítása is
elengedhetetlen. Úgy tûnik azonban, hogy nincs
megfelelõ módon végiggondolva a dolog, hang-
súlyozta György Péter. Szerinte csak az ötletek-
ben merül ki a dolog, mert nincs következetesen
végiggondolva és kidolgozva a terv a magyar
kultúra menedzselésére. Szerinte jellemzõ példa
erre a kastélyfelújításra szánt milliók ügye, mert
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a késõbbiekben ezek a felújított kastélyok funk-
ció nélkül maradtak.

Harsányi László szerint a „stop-go” típusú
hozzáállás jellemzi a kulturális szférát. Ez pedig
az NKA vezetõje szerint a legrosszabb gyakor-
lat, elindítani programokat, majd megszakítani
õket. Példaként említette A nagy könyv progra-
mot, melyre az állam nagy pénzeket szánt, majd
„megfeledkezett róla”. A vitához a jelenlevõ
könyvtárosok is hozzászólhattak. Hangsúlyozták,
hogy jól át kellene gondolni elsõsorban a kultú-
rát közvetítõ intézmények támogatását, a mûkö-
dési költségeket, hogy ne pályázati pénzekbõl
kelljen fedezni a korszerûtlenné vált rendszerek,
gépek cseréjét ahhoz, hogy a már elért eredmé-
nyek veszélybe ne kerüljenek.

Fontos még kiemelni György Péter szavait:
esztétaként többször hangsúlyozta, hogy nincse-
nek kibeszélve a magyar traumák. Szerinte, ha
ezekre a kérdésekre továbbra sem lesz válasz,
erõsödni fog a szélsõjobb kultúra. Például a
nemzeti rockzenekarok rajongóinak tábora, a
szélsõjobb internetes oldalak olvasótábora stb.
Ennek az erõsödése szerinte azt bizonyítja, hogy

a kulturális tartalmakra az igény megvan, de az
államnak megfelelõ demokratikus módszerekkel
kellene reagálnia minderre. Ezek a módszerek
pedig nem mások, mint a kibeszéltetés különbö-
zõ lehetõségei, a traumáinkon csak így tudunk
túllépni. Megszívlelendõ volt mindez számunk-
ra, határon túli könyvtárosok számára is, azzal a
hozzáadott gondolattal, hogy az általunk elszen-
vedett traumákat is valamilyen virtuális vagy
valós tribünökön kellene kibeszéltetni, hogy
végre az európai úton az anyaállamban élõ ma-
gyarok és a határon kívül rekedt magyarok kö-
zött a különbségek lassan kezdjenek halványod-
ni, s mint az egységes nemzet tagjai lehessünk
mi, délvidéki, kárpátaljai, romániai, szlovákiai,
szlovéniai, horvátországi magyar közösségek is
részei a Nagy Európának.

Tóth Bátori Erzsébet

az újvidéki Magyar Szó
könyvtárosa és dokumentátora

(Megjelent a Magyar Szó május 10-ei számá-
nak Kilátó címû kulturális heti mellékletében.)

(Képeink forrása a Könyvfesztivál hivatalos weboldala)




