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KÖNYVTÁRPOLITIKA 

Jelentés a KMK felülvizsgálatáról 

i. 

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ létrehozásától kezdve fontos 
szakmai tényezője, meghatározó intézménye volt a magyarországi könyv
tárügynek. Általános megítélés szerint a szomszédos országokhoz hasonlítva a 
hazai könyvtárak és könyvtárügy a legfejlettebbek közé tartozik Közép- és Kö
zép-Kelet-Európában. Ennek a pozíciónak az elérésében a KMK-nak jelentős 
szerepe volt. E sommás megítélés kiegészítendő azzal, hogy nem becsülhető le 
az a hatás, számos kezdeményezés sem, amelyei története során a KMK infor
málisan kifejtett. 

A KMK teljesítményeinek az értékét az a tény is növeli még, hogy munkálko
dását egész története során bizonytalan jogi státuszban végezte, változó, gyakran 
ellentétes (nem egyszer átgondolatlan és szakszerűtlen) kívánságokkal fellépő 
művelődéspolitikai irányítás feltételei között. Stabilitását végső soron az bizto
sította, hogy az OSZK részeként ki tudta védeni a spontán és tudatos destabili
záló tényezőket, törekvéseket. A KMK - főként az alakulása utáni évtizedek
ben - a szakmai gondolkodást meghatározó szellemi műhelyként működött, ran
got vívott ki magának korszerű kezdeményezéseivel, operativitásával és a könyv
tárügy egésze számára nyújtott elméleti-módszertani segítségével. 

Tevékenysége jellegét eredetileg három feladat határozta, illetve határozhatta 
volna meg: 

1. Döntéselőkészítő elemzések, tanulmányok készítésével minisztériumi hát
térintézményként működik. 

2. A szakmai know how, eljárások, módszerek kidolgozójaként és teljesítője
ként fejlesztő intézetként létezik. 

3. Az (akkor teljesen ki nem alakított) szakmai felügyeletet gyakorolhatta 
volna. 

Mindhárom feladat hozzátartozott tevékenységéhez, sőt érvényesült munká
jában, de egyik sem igazán. Ami persze az akkori könyvtárügyi viszonyok közt is 
(a KMK-ban érvényesülő káderpolitika miatt is) természetes volt. Ad 1. A dön
téselőkészítő dolgozatok kidolgozását maga a minisztérium adta át az Országos 
Könyvtárügyi Tanácsnak. Ad 2. A szakmai eljárások fejlesztése akkor vált má
sodlagossá, amikor a Szabványügyi Hivatal a szakmai szabványok kidolgozását 
más szervezeti formában végeztette el. Ad 3. A szakfelügyeleti/szakfelügyelői 
szervezet sose jött létre (kivéve a leltári és múzeumi könyvtárakat), ehelyett töb
bé-kevésbé rendszeres vagy alkalmi vizsgálatokra került sor, amelyekbe a KMK-t 
csak bevonták. 

Jóllehet a KMK mindhárom területen eredményeket tud felmutatni, egyik 
sem vált az intézményt meghatározó feladattá. Ennek ellenére vagy a fentiek 
mellett, a KMK vitathatatlan eredménye, hogy 
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- megteremtette a szakmai dokumentációt v. információs szolgálatot a szak
könyvtár bázisán; 

- létrehozta a könyvtárügyi, könyvtártani szaksajtót, s ezzel a szakmai folyó
iratok arculatát lényeges vonatkozásban bővítette ki. (A Magyar Könyvszemle 
és a Könyvtáros más jellegű periodikák, ez utóbbi nem alkalmas tanulmányok 
közlésére, az előbbi pedig művelődéstörténeti-könyvtártörténeti folyóirat); 

- a könyvtárügy szervezeti korszerűsítésében operatív feladatokat végzett 
(pl.: gyűjtőköri együttműködés); 

- a közművelődési könyvtárak állományépítéséhez operatív segítséget bizto
sított; 

- kezdeményezte és elterjesztette a demokratikus közkönyvtári modellt (en
nek csak egyik jegye a választhatóságot biztosító szabadpolc); 

- a szakmai oktatásban a hiányzó képzési szinteken szakképzést, s ehhez jegy
zeteket biztosított; 

- elindította a hazai olvasáskutatást; a könyvtár- és olvasásszociológiai vizs
gálatok egyetlen hazai műhelye tartósan a KMK szervezetében kapott helyet; 

- hasznos eszközöket, adattárakat, címjegyzékeket biztosított a könyvtári élet 
számára; 

- érdemei közé tartozik, hogy szinte létrejöttétől kezdve a könyvtárépítéshez 
komoly tanácsokat nyújtott, főként közkönyvtárak számára; 

- hullámzó színvonalú és vegyes tematikájú tanácsadással ugyan, de mégis
csak bármely hozzáforduló könyvtárnak a segítségére sietett. 

A fenti pontokban sommás összegzésre törekedtünk, a felsorolást folytatni 
lehetne, de nem célunk a múlt túlságos részletezése. 

Az utolsó évtizedben részben a külső feltételek változásával, részben belső 
folyamatok (személyi változások, stb.) következtében tapasztalható volt a KMK 
szakmai tevékenységének, szakszerű munkájának, kezdeményezéseinek stb. a ha
nyatlása, bizonytalanná válása, stagnálása. Ez az általános tendencia nem vonat
kozik a KMK egészére, hiszen pl. a szakkönyvtár, az olvasáskutatás, némely vo
natkozásban az oktatás is megerősödött, bizonyos szolgáltatások pedig tartották 
színvonalukat. Ám azokban a főfeladatokban, amelyek az intézmény létét indo
kolták, bizonytalanságok léptek fel, s a KMK maga az új helyzetre nem reagált 
mindig szerencsésen, gyakran nem tudta megfogalmazni a maga korszerű felada
tait és teendőit. Néhány pontban igyekszünk ezeket a negatív tendenciákat 
összefoglalni. 

- A szakmai elemzéseket, a komoly előkészítő, adatgyűjtő munkát igénylő 
tanulmányokat egyre inkább felváltották a deklarációk szintjén mozgó - gyakran 
szubjektív és voluntarista - állásfoglalások, vélemények. Az elemzések nélküli 
állásfoglalásoknak mindig kevés a szakmai hitelük. Önmagában valamely dekla
ratív állásfoglalás vagy vélemény legfeljebb akkor számít, ha igen nagy szakmai 
tekintélytől származik, de ez esetben is csak kivételesen. (S a deklarálok általá
ban nem tartoztak ebbe a kategóriába!) A KMK-ból - vagy vonzásköréből -
származó, alátámasztás nélküli vélemények vitákat váltottak ki. A vita általában 
egyfajta rangemelés, hiszen, ha valami vitára érdemes, az elképzelésben kell len-
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nie valaminek. Itt azonban nem az állásfoglalás intellektuális ereje vagy az elkép
zelések szakmai megalapozottsága, végiggondoltsága idézte elő a vitát, hanem a 
„pozíció", ahonnan elhangzottak. Példaként említhető a KMK-nak (és vonzás
körzetének) a szakszervezeti könyvtárakkal kapcsolatos elképzelése, vagy újab
ban az ún. „hálózatokkal" összefüggő tervezés. 

- A KMK fölött de facto senki - semmilyen szerv és személy - nem gyakorolt 
ellenőrzést. A minisztérium az OSZK részének tekintette, az OSZK vezetése a 
minisztérium intézményének. A KMK mellett még a szakmát képviselő társadal
mi tanács sem működött, azaz a KMK-t kívülről még a tanácsadás szintjén sem 
lehetett befolyásolni. Vezetősége nem is tartott igényt ilyenszerű tanácsadásra 
sem. Demokratikus társadalomban azonban ez a státus nem tartható, hiszen még 
a köztársasági elnök is felelősséggel tartozik valakinek. A kialakult helyzetért a 
KMK csak részben bírálható, inkább a minisztérium, illetve az OSZK a felelős. 
A KMK csupán élt a lehetőségekkel, s megvalósított egy maximális autonómiát. 
Számos más intézmény is esetleg ezt tette volna. 

- A KMK-nak a könyvtárügyre irányuló munkájában is hiányzott és hiányzik 
a szakmai kontroll. Nem lehet tudni, ki milyen minőségben nyilatkozik meg. Az 
intézet egészének véleményét tolmácsolja-e? Ha igen, milyen mechanizmus út
ján alakul ki az ilyen összintézeti elgondolás? Ki hagyja jóvá? Ha az elgondolás 
ilyen, akkor miért nem az intézet vezetője képviseli, terjeszti elő? Ha a kérdés 
nagy horderejű, akkor a főigazgatónak kellene mögötte megjelennie. Számos 
eset közül a legutóbbit, az igazgatói, fenntartói hálózatokról szólót emeljük ki: 
nem tudni, hogy ez az OSZK véleménye, vagy a KMK-é, a KIK-é, vagy esetleg 
egyéni vélemény? Szakmai - vezetői - kontroll híján ez nem deríthető ki. Ter
mészetesen a KMK-nak joga van előterjeszteni. Előterjeszthető egy javaslat ál
lamtitkártól lefelé a minisztériumi osztályvezetőhöz a téma súlyától függően. Ám 
az előterjesztéseknek megvannak a műfaji követelményei: a probléma vázolása, 
tanulmány, javaslati rész (kitől milyen döntés kérhető), végül mellékletek. Arról 
van szó, hogy bárkinek az ötlete vagy elképzelése - legyen az szakmailag helyt
álló vagy elhibázott - csak meghatározott feltételekkel kaphassa meg az OSZK 
tekintélyét. Létezik ugyanis intézeti fegyelem (illetve ennek léteznie kell). 

- A KMK munkatársi gárdája az utóbbi időben szakmailag felhígult. Sok 
munkatárs „általában ért" a könyvtárakhoz. Az „ért" szó legtöbbször annak a 
helyi gyakorlatnak - ahonnan a munkatárs eljött - tapasztalati ismeretét jelenti. 
(Üdítő kivétel is van: a bibliográfiai leírás, az osztályozás egy-egy szakértője, a 
szociológiai metodikai ismeretek, a könyvtártudományi szakirodalmi ismeretek, 
s még néhány terület.) Bizottságunk tisztában van azzal, amit a nemrégen lekö
szönt főigazgató-helyettes hangoztatott, hogy szinte lehetetlen a teljes munka
társi gárdát elsőosztályú, netán minősített kollégákból összeállítani. Javaslati ré
szünkben e problémára visszatérünk, itt azonban még megjegyezzük, hogy ebben 
a tekintetben bírálatunk elsősorban az arányokat érinti. Ide kívánkozik, hogy a 
kötelező szolgáltatásokat határidőre ellátó munkatársak terhelése maximális, 
míg a szabadabb területeken dolgozóké csekély. E tény az egész intézmény 
(OSZK) légkörére is zavaróan hat. 

- A fentieknek megfelelően a KMK munkatervei meglehetősen eklektikusak. 
Sok bennük a „részt vesz", „véleményez", „állást foglal" kifejezés, amelyek nem 
tükrözik, hogy mi is a munka lényege. 
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A KMK érdeke felismerni, hogy az elmúlt évtizedben a szakmában számos 
tekintetben a perifériára szorult, a feladatok megoldásához elmélyültebb, szak
szerűbb munka kívánatos. A professzionista intézményhez nem méltó „mozgal
mi" feladatokat el kell választani egy országos szakmai intézmény programjaitól; 
nagyon világosan meg kell különböztetni a társadalmi szervezeteknek és a KMK-
nak a feladatait és tevékenységét. 

A KMK-t két oldalról - a kétségtelen eredmények és a lassan elburjánzó ne
gatívumok felől - bemutató részt azzal zárjuk, hogy a lenti ellentmondásos kö
rülmények között utakat kereső KMK-ban egyre inkább a szolgáltatásokra esett 
a hangsúly. Ez nem bírálat, inkább elismerés. Ennek az elismerésre méltó törek
vésnek a folytatását, a szolgáltatások átmentését a javaslati részben is szorgal
mazzuk. 

II. 

A KMK feladatait, szervezeteit illetően az alábbiakat javasoljuk: 
Négy feladat ellátását tartjuk kívánatosnak. E szerint a KMK 
- a könyvtár- és tájékoztatásügy fejlesztési és kutató intézménye; 
- továbbképzési központ; 
- a könyvtárak, a könyvtárügy számára országos szolgáltatásokat és tanács

adást végző szervezet; 
- a könyvtártudományi (értelemszerűen: a szakirodalmi tájékoztatási, könyv

tári, informatikai), tájékoztatási feladatokat ellátó intézmény. 
Szervezetét is a fentieknek megfelelően javasoljuk átalakítani. 

1. A KMK helye, vezetése 
A KMK legyen az OSZK nem formális szervezeti egysége főosztályi státusz

ban. A KMK tevékenységét az OSZK főigazgatója (és helyetlesei) ugyanúgy irá
nyítsa és felügyelje, mint a nemzeti könyvtár bármely más főosztályát. 

Ügyrendben szabályozni kell az aláírási és „kiadmányozási" jogokat. 
A KMK vezetője főosztályvezetői rangban lássa el feladatát. Lehetségesnek 

tartjuk azonban - a hazai és külföldi képviselet miatt - , hogy a vezető igazgatói 
besorolást kapjon. Elképzelhető, hogy e besorolás csak bizonyos idő elteltével 
válik aktuálissá. 

A KMK vezetését támogassa egy nem nagy létszámú tanács. Feladata a KMK 
munkatervének - vagy a munkaterv jellegadó pontjainak - meghatározása, a 
végrehajtás ellenőrzése, értékelése. A tanács tagjai a szakma tekintélyes képvi
selői, a társadalmi szervezetek küldöttei, a szakmai oktatás által delegált személy, 
az MTA összekötője, az IIF és a felhasználók egy-két képviselője közül kerülje
nek ki. A személyekről egyrészt a főigazgató és a KMK vezetője dönt, másfelől 
az említett szervezetek választják őket. 

A tanácsnak a szokásos tanácsadói feladatokon túl jogosítványokat kell biz
tosítani, mert a KMK az egész magyar könyvtárügyet szolgálja az OSZK egysé
geként. Ezért indokolt, hogy a könyvtáros társadalom és a felhasználók beleszól
hassanak a KMK munkájába a szükségletek megfogalmazásával. A KMK-ra és 
bármely hasonló intézményre áll, hogy ne maga határozza meg tevékenységi kö
rét, hanem a szakma fogalmazza meg a vele szemben támasztott szükségleteket. 
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Mivel a tanács tagjai időnként - szükség szerint - fontos és időigényes szel
lemi munkát végeznek, pl. javaslatot vagy értékelést fogalmaznak meg, szerény 
tiszteletdíj megítélését javasoljuk számukra, a végzett munka jellegétől és volu
menétől függően. Ennek fedezetét ne a KMK, hanem az OSZK biztosítsa. 

2. Fejlesztési és kutatási feladatok 
Ezen a területen kívánatos a legnagyobb és leginkább radikális változtatás: 

ezzel lehet indokolni a KMK létét, a többi funkció teljesítése ugyanis más intéz
mények, szervezetek keretében is elképzelhető. Ugyanakkor a KMK ezen a téren 
gyengének mutatkozik. 

A K+F témákat ketté kell válaszani. 
Léteznek tartós K+F feladatok. Ide sorolhatók a könyvtári know how eszkö

zökben vagy normatív dokumentumokban testet öltő szakterületei: 
- az ETO folyamatos hazai fejlesztése és az ezzel kapcsolatos tevékenység, 
- az általános tárgyszójegyzék létrehozása és munkálatai, 
- a szabványosítás összetett feladatköre, szakmai szabványok kidolgozása, ki

dolgoztatása és kiadása, 
- a hazai elektronizáciőval összefüggő könyvtárügyi feladatok (Id. alább), 
- a hazai dokumentumellátás folyamatos elemzése és ennek elméleti vonza

tai, az ún. „dokumentológia" kérdéseinek vizsgálata (tipológia összekapcsolva a 
szabványosítással, a tudományos kommunikáció és publikálás műfaji kérdései 
stb.), 

- „user study" típusú felhasználói elemzések. 
Bővebb magyarázatot az elektronizáciőval kapcsolatos feladatok igényelnek. 
Az már bizonyos, hogy hazánkban három-négy szoftver-kultúra fog elterjedni, 

illetve terjedt el. Mindegyikkel egymástól függetlenül egy-egy, esetleg néhány 
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könyvtár önállóan küszködik. Még a legnagyobb nemzetközi cégek esetében is 
előfordul, hogy valamely szoftver fejlesztéséi abbahagyják, netán a cég meg is 
szűnik. A könyvtár teljesen magára marad. A forrásszoflver birtokában azon
ban - ezt közjegyzőnél lehet pl. letétbe helyezni vészhelyzet esetére - munkája 
folytatható. Ehhez persze valódi professzionista szakemberek kellenek. Más 
probléma: hiányzik a hazánkba beözönlő szoftverek igazi szakmai tesztelése. Is
mét más: a közös vásárlás, közös adaptáció sokkal gazdaságosabb. Ismerni kell 
tehát az egész hazai és európai elektronizáció helyzetét és irányait. (E jelentés 
nem térhet ki minden részletre. Csak elegendő meggyőző példát akarunk felhoz
ni javaslatunk indokául.) Bizonyos azonban, hogy egyetlen könyvtár, de a KMK 
sem tud - még megközelítően sem - olyan számítástechnikai szakértelmet biz
tosítani, amelyet az elektronizáció könyvtári feladatai megkövetelnek. Az íin. 
Csurgay-bizotlság előzetes rendszertervének munkái során azonban az IIF Prog
ramiroda hajlandóságot mutatott arra, hogy az OSZK-val közösen létesítenek 
egy, a könyvtári és tájékoztatási szakterület feladataival foglalkozó csoportot. 
(Az IIFP szakértelme és elkötelezettsége nem kérdőjelezhető meg, az sem, hogy 
az ún. „academic" szférában /ide tartoznak a közgyűjtemények/ az ő kezükben 
van az országos fejlesztés ügye. A közös csoport tervezést, fejlesztést, adaptációt, 
szaktanácsadást és bizonyos területeken szervízt biztosít, az adatátviteli hálózat
ban pedig az IIF el sem kerülhető. Az előnyök nyilvánvalóak, a gazdaságossági 
tényezők mellett ezek főként abban állnak, hogy a könyvtárügy olyan szakér
telmet integrál, amelyet egyébként soha nem képes elérni. A csoport program
tervezői és mérnökei maradnak a Programiroda státusában, kiegészülnek meg
telelő szintű felkészültséggel rendelkező könyvtárosokkal, s magának a csoport
nak a működtetését a KMK végezheti. A részletek kidolgozására kezdeményez
zük az OSZK főigazgatójának és a Programiroda vezetőjének a tárgyalását a 
KMK reformálásával párhuzamosan.) 

A többi pont részletezését itt nem kívánatos elvégezni. 
A K+F feladatok másik része egyszeri programként jelentkezik, de váltakozó

an bizonyára mindig jelen lesz két-három téma. Ilyenek: fejlesztési feladatok, a 
minisztérium kérésére kidolgozandó döntéselőkészítő tanulmányok, elemzések, 
trend-reportok, kutatások, eljárások kimunkálása, egyszeri megbízások stb. E 
programok kidolgozására a KMK esetenként ad hoc csoportokat szervezzen, 
nyilván külső szakértők bevonásával. A feladatokat kezdeményezhetik szakmai 
testületek, könyvtárak, tanszékeink, a minisztérium, az OSZK és maga a KMK. 
Az OSZK és a KMK vezetője - a tanáccsal konzultálva - dönt a témák kidolgo
zásáról és a sorrendről. 

Mind a tartós, mind az egyszeri témák eredményeként know how-t támogató 
produktumok (ETO táblázatok, szabványok stb.), vagy kutatási jelentések, ta
nulmányok, értekezések fogadhatók el, nem pedig nyilatkozatok, újságcikkek, 
levelek stb. 

A K+F szervezeti egység mellett kell elhelyezni az olvasás/altatást Ez az osz
tály egyenletes, szívós és főként színvonalas munkájával, nemzetközi kapcsola
taival ennek a témának egyetlen hazai műhelye, amely vonzási körébe tudta von
ni a más helyeken folyó hasonló kutatásokat is. Több előterjesztés született arra, 
hogy ha az OPKM ifjúsági különgyűjteménye megnyílik, az Olvasáskutatási Osz
tály megerősített személyzettel és bővített feladatokkal, nagyobb önállósággal 
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ide telepíthető. Ameddig azonban az ifjúsági különgyűjtemény nem működőké
pes, a KMK biztosítsa e kutatásoknak a helyét és financiális hátterét. 

* 

Nem kétséges, hogy a K+F tevékenység megszervezése jelenti a jövő KMK-ja 
számára a legnagyobb változást, de ennek a feladatkörnek a kimunkálása és szín
vonalas ellátása fogja átalakítani a KMK jelenlegi image-ét. Leginkább proble
matikus tényezőnek azonban a személyi kérdések megoldását ítéljük. 

A KMK a K+F tevékenységét egyrészt saját munkatársaival végezteti, más
részt külső szakértelem mozgósításával szervezi. Azt azonban el kell kerülni, 
hogy a megbízott KMK-munkatárs „csak" szervezzen, ő maga is legyen az adott 
téma hozzáértő szakembere. 

Ezért a K+F szervezeti egység munkatársait is úgy kell kiválogatni, hogy - szük
ség esetén - egyszeri témák kidolgozására külső kollégák egy-két évi időtartamra 
a KMK-ba kerülhessenek és ott dolgozhassanak, majd a feladat elvégzése után 
visszatérhetnek eredeti könyvtárukhoz. Ennek a megoldásnak kettős eredménye 
várható: 1) a KMK nem szakad el az élő könyvtárügy problémáitól, biztosít ma
gának egyébként el nem érhető szakértelmet; 2) a könyvtárügy és fejlesztési in
tézete között állandó „közlekedés" jön létre; az intézmény munkáját és eredmé
nyeit a szakma jobban megismeri és méltányolja. A szakkutatás szempontjából 
országosan előnyös lesz, hogy a könyvtárak számára is kutatási lehetőségek nyíl
nak, ugyanis az OSZK kivételével ma szinte egyetlen könyvtárban sem folyik 
tervezett könyvtártudományi kutatás. A KMK-ba történő átmeneti áthelyezés 
időtartamára a fizetések folyósításáról az OSZK gondoskodjék, az áthelyezettek-
nek eredeti helyükön pedig tartós szabadságot biztosítsanak. (Ottani fizetésük 
terhére legyenek alkalmazhatók a munkájukat távollétükben ellátó szakem
berek.) Ezért a KMK K+F szervezeti egységben ezen feladatok végzésére szabad, 
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betöltetlen státusokat kell biztosítani. Mindez szabályzatban rögzítendő, mert 
csak ez ad tartós biztosítékot a megvalósításra. 

Hasonlóan célszerű ösztöndíj jellegű helyet biztosítani fiatal, pályakezdő kol
légák számára tudományos fokozatok megszerzése végett. Utalni lehet az egye
temi doktorandusz képzésre, amely igen aktuális képzési feladat valamennyi 
egyetemünkön. A szakmai „alulkvalifikáltsagnak" az egyik oka ugyanis az, hogy 
a könyvtártudományi témák kutatásának sehol nincs helye, a könyvtárakban sem. 
Más tudományok ugyanezt kutatóintézeti bázissal támogatják. Ugyanígy célszerű 
lehet egy-két éves munkát biztosítani oktatók számára, elősegíteni felkészülésü
ket tanítási feladataikra. A felsőoktatásunkban működő oktatói gárda egy részét 
nézve ez szükségesnek és célszerűnek látszik. Az említett két utóbbi esetben ki 
kell kérni azonban a tanszéki vezetés véleményét is. (Természetesen nem arról 
van szó, hogy a KMK egyetemi előadókat fog képezni. Az itt felsorolt esetekben 
a KMK csak helyet és eszközöket biztosít.) 

3. Továbbképző központ 
A képzés, alakulásától kezdve kétségtelenül a KMK egyik fontos tevékenységi 

területe. Ám koncepcionális problémák miatt a szakma az oktatási munkában 
sok bírálható felületet talált. Jellemző, éppen a főhivatású képző intézetek éltek 
legtöbbször kritikával. Kezdettől fogva hiba volt, hogy a KMK képzési formái 
problematikusán épültek be a könyvtáros képzés intézményi iskolarendszerébe. 

Javaslati részünkben nincs módunk e tekintetben részletesen állást foglalni, 
mivel a képzés országos rendszerének, feladatainak, struktúrájának megítélése 
messze túlnő a KMK és az OSZK kompetenciáján is, a bizottságunknak nincs 
felhatalmazása e kérdésekben a felülvizsgálatot meghaladó mértékben nyilatkoz
ni. Márpedig a képzésben alig találunk olyan részletet, amely ne érintené egyben 
az egyetemi és főiskolai oktatást is. Bízunk abban, hogy a téma napirendre ke
rülése napjainkban más fórumon is alkalom lesz a főbb problémák tisztázására. 
A fenti okokból ezen a helyen csupán néhány elvre hívjuk fel a figyelmet. 

- A KMK több vonatkozásban méltó elismerést kiváltó oktatási és okta
tásszervező munkájának a helyét és feladatait csak a hazai képzés egész rend
szerének figyelembevételével lehet meghatározni. Ez minden képzési helyre, a 
tanszékekre is vonatkozik, de természetesen a KMK-ra is. El kell kerülni tehát, 
hogy akármelyik képzési hely nem az egész oktatási szerkezetben gondolkodva 
kész tényeket, helyzetet teremtsen, akár minisztériumi támogatással. 

- Az alapképzés az iskolarendszer feladata. Ez a tény nem zárja ki, hogy a 
KMK-ban ne legyenek alapképzést folytató kurzusok kihelyezett tagozatként. 
Sőt, ez kívánatos is, ha az egyetemek/főiskolák befogadó képessége kevésnek 
bizonyul. Bármely iskolarendszerű képzés vállalásakor azonban a KMK-nak kell 
igazodnia a főhivatású oktatási intézményekhez, konkrétan azokhoz, amelyek
nek kihelyezett tagozatát működteti. 

- A KMK elsődleges oktatási feladatai azonban a továbbképzésben jelölhetők 
meg. Bizonyos továbbképzési feladatok nem is oldhatók meg másként, csak a 
KMK által lebonyolítandó céltanfolyamok, kurzusok keretében. Prognosztizál
ható, hogy a közeljövőben erősödnek a továbbképzési igények, nemcsak az alap
képzés hiányosságai miatt, hanem elsősorban a könyvtár- és tájékoztatásügy 
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technikai és technológiai fejlődése következtében. A KMK kapacitását ez a fel 
adatkör bőven leköti. 

- A KMK vállalhatja a valódi technikusképzés szervezését, jegyzetellátását, 
felügyeletét. Hiánypótló oktatási szint megteremtéséről van szó, amely viszont 
nem lehet felsőoktatási intézmény feladata. (A jelenlegi asszisztensképzés nem 
technikusképzés.) 

- A felsőszintű munkakörökre történő képzés mai formájában szintén ren
dezést kíván. 

- Az oktatási osztály továbbra is vegyen részt a képzés teljes struktúráját ki
alakító munkában, a bizottságok tevékenységében. így biztosítható egy kezdődő 
elszigetelődés megszüntetése, hiszen a KMK-ban folyó képzési formák a hazai 
könyvtárosoktatás szerves részei kell hogy legyenek, zavaró ellentmondások nél
kül. Másfelől az OSZK és a KMK olyan segítséget tud nyújtani a képzés teljes 
spektrumában, elsősorban a továbbképzésben, amely máshonnan nem szerezhe
tő meg. 

4. Szolgáltatások, tanácsadás 
Legtöbb könyvtárunk, főként közkönyvtáraink a szolgáltatási és tanácsadói 

készsége miatt hálás a KMK-nak. A könyvtárak visszajelzéseiből tudjuk, hogy 
ezekre a jövőben is igényt tartanak. 

A szolgáltatásokat egy szervezeti egységbe - osztály - javasoljuk összevonni. 

A szolgáltatások fajtái és rendje az idők során folyamatosan alakult ki. Fon
tossági sorrend nélkül első helyen említhető az Új Könyvek szerkesztésének és 
közreadásának harminc esztendős vállalkozása. Az Új Könyvek kereskedelmi cé
lokat is szolgál, így sorsa alakulását a Könyvtárellátó, OSZK és KMK közötti 
tárgyalások befolyásolják. Bármilyen javaslatunk is lenne, jövője mindenképpen 
az esetleges megállapodástól függ. Szükséges azonban ajánlanunk, hogy az Új 
Könyvek tartalmazza a Könyvtárellátó által nem forgalmazott művek leírását is, 
mert a kisebb könyvtárak a könyvtermés egészéről csak innen tájékozódhatnak. 
(A nemzeti bibliográfiai sorozatok ezekhez nem járnak.) Indokolt az Új Perio-
dikumok és az Eseménynaptár megjelentetése a jövőben is. 

Hasonló mondható a MABIT-ra, bár ennek hasznosulási oldala, a nyilvántar
tás teljessége bizonytalan. Még inkább szükség lenne a megjelent bibliográfiák 
nyilvántartására. (Jelenleg már az OSZK feladata.) 

Ehhez a szervezeti részleghez ajánljuk csatolni az alapítványi feladatok inté
zését is; ez szintén a KMK nagyon sikeres eredményei közé sorolandó. A könyv
tári címjegyzékek gondozása szintén ebbe a szervezeti egységbe kívánkozik. 

Szolgáltatásként lehet felfogni a társadalmi szervezeteknek nyújtott segítséget 
is. Javasoljuk, hogy a társadalmi szervezetek számára átengedett személyek státus 
szerint ehhez az osztályhoz tartozzanak. (Ld. alább.) 

Módot kell találni arra, hogy ez az osztály más, újabb szolgáltatásokkal is 
kísérletezzék. 

Ehhez az osztályhoz lehet telepíteni a szaktanácsadást is. A tanácsadást az 
osztály részben elvégzi, részben szervezi. Feltehető, hogy egyre inkább az utóbbi 
kerül túlsúlyba. Az osztály a KMK többi szervezeti egységének, továbbá az 
OSZK-nak a munkatársait és külső szakértőket kérhet fel tanácsadásra, adott 
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esetben térítés ellenében. Kívánatos, hogy típuskérdésekre adott válaszait a szak
sajtón keresztül tegye közzé. 

Vigyázni kell arra, hogy a tanácsadás ne keveredjék össze kereskedelmi vál
lalkozásokkal: a KMK nem vállalhatja el egyetlen kereskedő, forgalmazó vállalat 
termékeinek az ügynöki szerepét sem, senki számára sem biztosíthat preferen
ciát. 

A tanácsadás érdemi eseteiről naplót kell vezetni, egyébként a végzett munka 
nem igazolható. 

5. Szakkönyvtár, könyvtártudományi tájékoztatás 
A Könyvtártudományi Szakkönyvtárnak és tájékoztató szolgáltatásainak a 

működését, színvonalát, szervezettségét bizottságunk egyöntetűen kiemelkedő
nek találta. Szerencsés fejleménynek ítélhető a KDSZ és a KF egybeolvasztása 
is. A MAKSZAB, HLISA, MANCI diszciplináris szakirodalmi szolgáltatások is 
rendkívül eredményesek és fontosak, s példaértékűek lehetnek más szakterüle
tek számára is. Bizottságunk felhívja az OSZK vezetőinek figyelmét, hogy a 
MANCI bekapcsolása az IIF hálózatba szükséges és feltétlenül támogatandó. 
Ennek a részlegnek a keretében lehet elképzelni a szaksajtót, ahogyan a KF ese
tében ez meg is történt. 

6. A KMK és a társadalmi szervezetek 
Előbb utaltunk már arra, hogy a KMK dolgozóinak egy-egy megnyilatkozása 

esetén nem lehet eldönteni, hogy magánemberként, a KIK képviseletében, vagy 
a KMK nevében lépnek-e fel. A KIK és a KMK között szoros együttműködés 
alakult ki, a KMK néhány munkatársa a KIK számára dolgozik. Azt a tényt, hogy 
a társadalmi szervezetek ilyen segítséget kapnak, támogatni kell, sőt köszönet jár 
érte. Arra azonban vigyázni kell, hogy a feladatok ne keveredjenek. Ahogyan a 
KMK munkatervében és évi jelentéseiben feltűnik a KIK, már nem lehet helye
selni. Ha a jelenlegi konstrukció megmarad, akkor két vonatkozásban is félre
érthető helyzet áll elő. 

1. Mivel a KMK munkatervéért is az OSZK főigazgatója felel, a KIK tevé
kenysége is az OSZK felügyeletével számolhat, ha munkatervileg ide kapcsolják; 

2. Vagy a KIK saját munkájáért finoman az OSZK-ra átháríthatja a felelős
séget. 

Azt is látni kell, hogy egészen más egy társadalmi szervezet munkája, célja, 
stílusa, mások a módszerei, mint egy főhivatású szervezetnek. (Pl.: a társadalmi 
szervezet „állást foglal", profi szervezet elemzi, kidolgozza a kérdést. Az egyik 
inkább „mozgalmi", a másik szakmai jellegű, s. i. t.) Sőt a kettő akár ellentétbe 
is kerülhet egymással. A jelenlegi helyzet zavaros. 

Ezért azt javasoljuk, hogy teljesen egyértelműen el kell választani a társadalmi 
szervezetek és a KMK munkáját. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Ha a KMK 
valamely munkatársát társadalmi szervezel tisztségviselőnek választja, akkor ez 
az illető magánügye. 

Azt a megoldást javasoljuk, hogy az OSZK írásos megállapodásban rögzítse, 
milyen segítséget nyújt: technikai támogatás, hely, esetleg titkár biztosítása. A 
munkatervbe csak a támogatás tényének rögzítése kerüljön, semmi egyéb. Az 
átengedett munkatársak a társadalmi szervezetnek tartoznak elszámolással. 
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Ha más társadalmi szervezet támogatása is szóba jön - jelenleg felmerült az 
MKE titkárságának az OSZK-hoz helyezése - akkor hasonló konstrukció hoz
ható létre. Maga az OSZK és KMK tartson egyenlő távolságot, illetve közelséget 
valamennyi társadalmi szervezethez. 

A társadalmi szervezeteknek átengedett kollégák a „szolgáltató" szervezeti 
egységben kapják meg KMK-besorolásukat, mivel e feladatot értelmezni úgy le
het, mint a társadalmi szervezeteknek nyújtott szolgáltatást. 

7. Személyi kérdések 
Minden változtatás együtt jár személyi problémákkal, munkatársak áthelye

zésével, esetleg új munkatársak alkalmazásával is. Számukra bármely változtatás 
egyben egzisztenciális kérdésként merülhet fel. Önmagában nyugtalanságot 
okozhat akár egy munkaköri átalakulás, vagy az ellenőrzési mechanizmus meg
változása is. Az általunk javasolt átalakítás feltehetően új munkatársak megjele
nését vonja maga után, sokaknak pedig új feladatokat jelent. A feszültségeket 
enyhítendő két javaslatunk van. 

- Ha javaslatunkat, vagy előterjesztésünk módosított változatát elfogadják, 
tehát ha ismert lesz már a KMK jövendő felépítése, akkor a munkatársak tegye
nek nyilatkozatot, hogy vállalják-e az új munkakört, továbbá, hogy az új szakmai 
témákban tudnak-e feladatot vállalni, illetve mely témákban kívánnak felkészül
ni, továbbképezni magukat. (Ez értelemszerűen nem vonatkozik a változatlan 
formában működő szervezeti egységekre.) 

- A Széchényi Könyvtár elég nagy intézmény ahhoz, hogy belső mozgással 
valamennyi munkatárs számára lehessen megfelelő helyet találni. Az OSZK az 
átalakítás idejére kivételes esetben vegyen fel kívülről új dolgozót, így bizonyos 
szabad mozgás válik lehetővé az intézmény egészén belül. Hasonlóképpen elkép
zelhető, hogy az OSZK munkatársai közül helyeznek át a KMK-hoz, ha ezt kva
lifikációjuk megkívánja. 
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Ügyelni kell arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben vétessék tekintetbe a 
kollégák egzisztenciális biztonsága. Ehhez az érintett kollégák önismerete, belá
tása, segítőkészsége is kívánatos. 

A bizottság elnöke: Horváth Tibor 
Tagjai: Bényei Miklós, Berke Barnabásné, Fülöp Géza, Mader Béla, Surján 
Miklós, Zsidai József. 

90 éves a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 

A Fővárosi Könyvtár (akkor még nem Szabó Ervinről volt elnevezve - érthe
tő okokból) 1904. október 17-én nyílt meg a nagyközönség számára. Az FSZEK 
hát jubileumot ült. Ennek formáját nem kellett külön kitalálnia, évek óta szép 
tradíció az FSZEK-ban a Nyílt Nap intézménye, lapunk is többször tudósíthatott 
ilyenről. Most tehát Nyílt Nap is volt, ennek keretében pedig a 90. születésnap 
ünneplése is (azok, akiknek semmi bekötése könyvtárakhoz, pláne azok jubile
umaihoz, annak örülhettek, hogy e napon ingyen iratkozhattak be az FSZEK 
fő-, al- és fiókkönyvtáraiba, meg is tették, nem kevesen) megtörtént. Méltó mó
don, az eseményhez illő külsőségekkel és belső tartalommal. A belépők a könyv
tár legszebb könyvkötéseiből készült kiállításban gyönyörködhetlek, majd láthat
ták, hogy a könyvtár ünnepségére megjelentek nemcsak az FSZEK dolgozói, de 
a társintézmények vezetői, a Fővárosi Közgyűlés képviselői, a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium nagyjai, a Fővárosi Polgármesteri Hivatal notabilitá-
sai, a társadalmi szervek képviselői stb. is. Kiss Jenő, az FSZEK főigazgatója 
köszöntötte őket és nyitotta meg az ünnepséget. A nagyágyú azonban Demszky 
Gábor főpolgármester volt, főleg annak híre, hogy beszélni fog. Meg is tette. 
(Beszédét alant közöljük.) Nagy beszéd volt, könyvtáros szíveknek - nemcsak 
FSZEK-eseknek - jóleső, szívet melengető. A további lelkesülés okából ekkor 
került sor a kitüntetések kiosztására. A legfontosabbat-legnagyobbat, a Pro Bib-
liotheca Civilica nevezetűt ketten kapták ezidén (jubileumi lévén, e kitüntetés 
idén nyilván többet ér mint tavaly vagy jövőre fog), Faragó Éva, a Budapest Gyűj
temény munkatársa és Kovács Éva, a XXI. kerületi könyvtár igazgatója. Ekkor 
került sor „Az év könyve az FSZEK-ben" elismerő oklevelek kiosztására-ado-
mányozására is (soraink után közvetlenül olvasható). Volt még azután minden
féle szép és jó: este hétkor még orfeumi gálaműsor is, Kisztihand Budapest, kisz-
tihand könyvtár címmel, a Ki nyer ma? rádiós vetélkedő közvetítése a Budapest 
Gyűjteményből stb. 

Maradandó értéket képviseltek az elhangzott előadások: Barczi Zsuzsa az 
FSZEK hálózatában való könyvtárhasználatról, Sándor Tibor a Budapest Gyűj
teményben folyó helyismereti-helytörténeti munkáról, Karbach Erika a szocio
lógiai szakkönyvtár időszerűtlen (ő mondta-adta elő így) gondjairól beszélt. (Ta
nulmányértékű előadásaik e számunkban olvashatók, mivel nemcsak előadásnak, 
cikknek is kiválóak.) 
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Az „Ev könyvei az FSZÉK"-ben, 1993/94. 

Harmadízben, hagyományosan ezen a napon kerül sor az „Év könyvei"-nek 
kihirdetésére könyvtárunkban. Három évvel ezelőtt kezdtük el a legkeresettebb 
könyvek havi, illetve összesített éves sikerlistájának elkészítését. A sikerlistára 
való felkerülés hangsúlyozott kritériuma a keresettség, melyhez a könyvtárosok 
mindennapos tapasztalatai, megfigyelései adják az alapot. így azután az is meg
történhet, hogy egy könyv már akkor a sikerlistán szerepel, mikor a könyvtárba 
még meg sem érkezett. (A kölcsönzések száma félrevezető lenne ebből a szem
pontból, hiszen az a példányszám függvénye, nem tükrözi a pillanatnyi érdeklő
dés intenzitását.) A könyvtári „top-listák" gyors, rugalmas jelzéseket adnak az 
olvasói érdeklődés alakulásáról, a divatokról, a nehezen kiszámítható külső té
nyezők hatásáról. Könyvbeszerzéseink során - sok más szempont mellett - ezt a 
tényezőt is figyelembe tudjuk venni. 

Az idén összesen 46 cím került fel az éves sikerlistára. Érdekes, hogy a leg
többször előforduló szerző, Danielle Steel mégsem tudott a lista élére kerülni, 
mivel oly sok műve között, a szavazatok szóródása miatt, mintegy önmagát szo
rítja ki az élről. Tartalmuk szerint áttekintve az éves sikerlistára került műveket, 
tapasztaljuk, hogy eléggé széles skálán mozog az olvasók érdeklődése, és nagyon 
érzékenyen reagál külső befolyásoló tényezőkre. Például igen fontos évről évre 
az éppen aktuális televíziós sorozatok hatása, ezek könywáltozatai mindig sze
repelnek sikerlistáinkon. A „filmes" befolyás, szerencsére, más értelemben is ki
mutatható, bizonyítja ezt Keneally könyve, a Schindler bárkája: a film világsikere 
nyomán azonnal „újrafelfedezték" könyvtárainkban. Még egy példa a divatos té
mák befolyásoló szerepére: könyves értelemben is elmondhatjuk, hogy ez az év 
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a „dinoszauruszok éve" volt, az említett 46 címből 4 szól kedvenc őslényeinkről. 
És akkor következzenek az év legkeresettebb könyvei a Szabó Ervin Könyv

tárban: 

Karinthy Ferenc: Napló I—III. Littória Kiadó 
H. Wouk: Remény 1-2. Új Esély Kiadó 
Montgomery: Váratlan utazás Fabula Kiadó 
Walt Disney: A Szépség és a Szörnyeteg Egmont-Pannónia Kiadó 
Benton: A dinoszauruszok nagy képeskönyve Egyetemi Kiadó 
Milland: Scarlett örökében Valhalla Páholy Kiadó 

Külön elismerés az Európa Kiadónak, mint a sikerlistákon legtöbb kiadvá
nyával (12 cím) szereplő kiadónak! 

* 

Tisztelt Ünneplő Közönség! Hölgyeim és Uraim! 
Köszönöm, hogy meghívtak, hogy részt vehetek a 90 éves Szabó Ervin Könyv

tár ünnepségén. 
Talán megértik, ha nemcsak főpolgármesterként szólok, aki büszke erre a 

nagyhírű fővárosi intézményre. Szeretnék arról is beszélni, hogy éreztem magam 
itt olvasóként. 

Egyetemista koromban sok-sok órát, napot töltöttem ebben az olvasóterem
ben. Később egy ideig a könyvtár külső munkatársa is voltam. Persze, hogy sze
rettem itt lenni. Sokan tudják rólam, hogy mindig is volt valami kényszeres von
zódásom a betűhöz, a nyomtatott szóhoz. 

Itt most is otthon érzem magam. Ahol fel sem merül az emberben, hogy 
mondjuk a bútorok máshogyan is állhatnának. Csak amióta főpolgármester let
tem, azóta tekintek a „Szabó Ervinre" mint városi közintézményre. 

A Szabó Ervin könyvtár és hálózata kivételes kincse fővárosunknak. Amikor 
megszületett, Budapest már pezsgő város volt. A nagy millenniumi építkezések 
után vagyunk, a házak világvárosias képet mutatnak. Rohamléptekkel halad az 
iparosodás. Ezek azok az évek, amikor szinte minden megváltozik. Emberek tíz
ezreinek kell megtanulniuk alkalmazkodni, rövid idő alatt kiigazodni egy új élet
formában. A városnak pedig segítenie kell az alkalmazkodást. Szolgálni és szol
gáltatni kell a polgárainak. Hiszen a város nemcsak zaj, bűz és zsúfoltság, hanem 
lehetőség is. Hogy együtt elérjük azt, amit külön-külön nem tudnánk. 

Számomra megkapó és tanulságos az az emberi szövetség is, amivel a két „bá
ba" e közgyűjtemény születését, majd tudatos fejlesztését segítette. Az alapítás
kor Szabó Ervin egyszerű könyvtáros, Bárczy István pedig oktatásügyi tanácsos. 
Később az egyik igazgató, a másik polgármester lesz. De mindvégig Szabó kez
deményez, Bárczy pedig rendületlenül pártfogolja a korszerűsítő reformokat. Az 
ő missziójuk egyre közelebb vinni a tudást az emberekhez. 

S azóta rendszerek jöttek, mentek, de a könyvtár maradt. Nem csoda, hiszen 
mélyebb gyökeret eresztett a városba, mint a különféle politikai kurzusok. Talán 
nem is tudnék még egy ennyire kiterjedt hatókörű és eleve ennyire demokratikus 
intézményt mondani. Hiszen az ifjú tudományos kutatótól a magára maradt 
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nyugdíjasig - minden rétegnek és korosztálynak kínál valamit. S nem csupán azt, 
hogy itt még ma is elérhető áron férhetnek hozzá könyvhöz, újsághoz, lemezhez. 
És itt van a könyvtáros, akire mindig számíthatnak. Mert segít eligazodni az új
donság között, tanácsot ad, - s akár a föld alól is előtermeti azt, amit szeretnénk. 

Tudom, hogy a legtöbb helyen már régen nem csak a könyvekről, hangleme
zekről, videó-szalagokról van szó. Ahol érzékeny könyvtárosok dolgoznak, ott 
már évek óta a helyi társadalom finomszövetét szövik újra. Kallódó tizenévesek, 
vagy éppen beteg gyermeküket nevelő szülők találnak egymásra, és támaszra, 
oltalomra az intézményben. Magam is tudom, az ilyen csoportok gyámolítása 
nem szorosan vett könyvtárosi feladat. De gondolják meg, milyen kevés hely van, 
ahol a különféle társadalmi hátterű emberek úgy találkozhatnak, hogy nincs kö
zöttük hierarchikus viszony, s nem kell kötött szerepeket sem eljátszaniuk. 

A Szabó Ervinnek ez is egy olyan tulajdonsága, amit azóta látok s becsülök 
igazán, amióta kicsit messzebbről tekintek az intézményre. 

Persze fontos az is - s ezt nem mondhatom el a legtöbb kulturális intézmény
ről -, hogy a könyvtár forgalma egyre nő. A könyvtárnak jelenleg 200 ezer olva
sója van, akik évente 6 és fél millió könyvet, folyóiratot, lemezt és kazettát vesz
nek kézbe. A város lakossága használja és szereti a könyvtárat. Jele ez annak, 
hogy Önök jól végzik a dolgukat, igyekeznek alkalmazkodni az új viszonyokhoz. 
Kérem, ne adják fel, gazdagítsák folyamatosan kulturális szolgáltatásaikat! Kü
lönösen azért, mert az emelkedő forgalom arra is utal, hogy sokak számára -
anyagi okokból - ez az egyetlen elérhető kulturális fórum. Tudom persze, az ég
be szökő árakat a gyűjtemények is megszenvedik, egyre nehezebb a szükséges 
eszközöket, példányszámot és választékot biztosítanunk. 

Ezek az évek - sok mögöttünk s még jónéhány előttünk is -, nem kedveznek 
a kultúrának. Az anyagi prés nem válogatott: álságos dolgokat és valódi értéke
ket egyaránt fel kellett adnunk. De úgy látom, elérkeztünk a határra, ahonnan 
már értelmetlen a visszavonulás. Budapest szellemisége számára ez a könyvtári 
hálózat az az utolsó védvonal, amit nem szabad feladni. Itt olyan anyagi és szel
lemi infrastruktúra van, amire bemenekíthetők a legfontosabb közművelődési 
szolgáltatások. Innen el lehet kezdeni a következő évezredet. Mert én azt hiszem, 
hogy az - minden ellenkező jel dacára, - mégiscsak a tudás korszaka lesz. 

S itt hadd mondjak el még valamit, ami miatt nekem személy szerint is fontos 
ez az intézmény. 

Miután főpolgármester lettem, sokszor próbáltam végiggondolni, mi az az 
erőforrás, amire a város újbóli felemelkedését alapozhatjuk. Sok tiszteletremél
tói hagyományt találtam, de bárhova nyúltam, mindig a javak szűkösségét tapin
tottam. Lehetetlen döntések sorával találkoztam: rendszerint sok méltánylandó 
igény között kell megosztanunk valamit, ami jóval kevesebb, mint az elég. Pedig 
tudom, hogy adni kell, mert várják és szükségünk van rá. 

És én ma már ezért is szeretem a könyvtárat... Ugyanis javaink közül a tudás, 
az információ az egyetlen, ami nem fogy attól, hogy többen kapnak belőle. Idéz
hetném ide azt a bibliai esetet, amikor Jézus körül ott áll tengernyi éhes ember, 
de neki csak néhány hala és kenyere van, hogy megetesse őket... 

De nem mondom tovább. Önök ezt ismerik. A könyvtárosok naponta meg
oldják ezt a problémát. 

Lassan kezd fogalmunk lenni arról, hogy milyen kíméletlen versenyt hpz majd 
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az információs társadalom. Ahol nagymértékben azon múlik majd az egyéni élet
lehetőségünk is, hogy ki hogyan férhet hozzá az ismeretekhez, s miként tudja 
azokat használni. Ne gondolják, hogy ez olyan messze van. A világ nem fogja 
megvárni, amíg mi gazdaságilag talpra állunk. Mi egyszerre fogunk küzdeni a 
hagyományos anyagi szükséggel, meg a csúcstechnikával. Ha nem tesszük, lema
radunk. S ezzel is számolni kell, hogy a mi polgáraink közül csak nagyon kevés
nek lesz módja és pénze, egyéni csatlakozást találni a hazai információs bankok
hoz vagy a világhálózatokhoz. Ez is egy olyan törésvonal, ami a társadalom ket
tészakadásához vezethet. Ha nem teszünk semmit, tömegesen lesznek olyanok, 
akik nem értik, hogy mi történik körülöttünk, s ezért nem is tudnak majd beil
leszkedni az új világba. 

Én azt gondolom, hogy a városnak kötelessége a tanulás és alkalmazkodás 
esélyét megnyitni minden polgára előtt. Az ehhez szükséges infrastruktúra és 
tudás azonban Önöknél van. Kérem, hogy segítsenek nekem! 

Nagyon szeretném, de nem ígérhetem, hogy könnyebb lesz. Ha minden pén
zünket összeszedjük, az is kevesebb, mint kellene. Szükség lesz a találékonysá
gukra, szakmai szenvedélyükre is ahhoz, hogy jussunk valamire. Jöjjenek, mond
ják el, mit tehetek azért, hogy könnyebben boldoguljunk a korszakváltással. Ha 
valahol pénzt sejtenek, mutassanak rá, és megpróbáljuk kikaparni. A kormány 
rövidesen nekilát a könyvtári törvénynek; ha úgy érzik, segíthetünk, üljünk le, és 
beszéljük meg, hogy hogyan lenne jó a városnak. 

Minden épeszű megoldás érdekel. Mert Budapest ugyan az önök erőfeszítései 
nélkül is elállna még tíz-száz évig, csak éppen durvább, szegényebb és szomorúbb 
lenne, mint képzelem. 

Amit pedig eddig tettek, azt köszönöm. 
Demszky Gábor 

Időszerűtlen gondolatok 
az országos szociológiai szakkönyvtárról 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára hármas feladatkört lát 
el. A feladatok közül kettő a fővároshoz kapcsolódik - a közművelődési és hely
történeti funkció -, egy pedig országos jellegű - a szociológiai szakkönyvtári 
funkció. 

A könyvtárban újra és újra fellángoló ún. „funkció-viták" tükrözték, hogy mi
vel az évek során a gazdasági nehézségek miatt, egyik funkciót sem lehetett az 
általunk kitűzött színvonalon teljesíteni és fejleszteni, a különböző funkciókat 
képviselő szakemberek újra és újra megkérdőjelezték a hármas feladatkör együt
tes létjogosultságát. 

A szociológiai funkciót ellenzők azzal érveltek, hogy Budapestnek nincs nagy, 
reprezentatív városi könyvtára, - a közművelődési funkció túltengését ellenzők 
pedig úgy találták, hogy a város közművelődési igényeit az egész hálózat van 
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hivatva kielégíteni, a központi könyvtárat pedig hagyományai a magasszintű tár
sadalomtudományi szakkönyvtár szerepére predesztinálják. 

A hosszú évekig tartó, és a gazdasági gondok idején rendszeresen felelevenedő 
viták oka, a probléma gyökere - az országos funkció fenntartásának megoldatlan
ságában van. 

A központi könyvtár költségvetésében mindig kényszerű egyensúlyra töreke
dett a fővárosi és az országos funkcióból adódó feladatok, igények kielégítésé
ben, és többszöri hiábavaló kísérlet történt az országos feladatok állami finan
szírozásának, támogatásának ügyében. 

Lássuk be, nehéz helyzetben vagyunk a többi országos szakkönyvtárhoz ké
pest, hiszen azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy pl. a közgazdaságtudomány 
országos szakkönyvtára, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi 
Könyvtára minél több közgazdaságtudományi dokumentumot vásároljon, és mi
nél differenciáltabb információellátásra törekedjen, mely őt az ország első számú 
könyvtárává teszi szakterületén. Az országos feladatok ellátása jár ugyan plusz 
költségekkel, plusz fejlesztéssel, de nem válik el olyan élesen az alapfunkciótól, 
mint a mi esetünkben. Egy másik példát említve: az Országos Pedagógiai Könyv
tár nevében is tükrözi, hogy ellátási területe szakterületén nemzeti jellegű. 

Nem úgy az FSZEK központja, mely lényegében hagyományainak köszönheti 
kitüntető, de mint látjuk egyáltalán nem problémamentes szerepkörét, országos 
rangját. 

Az országos szociológiai szakkönyvtár 
kialakulása 

Jóllehet, ma a könyvtár fennállásának, illetve pontosabban megnyitásának 90 
éves jubileumát ünnepeljük, még nem említettük Szabó Ervin nevét. Pedig pl. az 
országos szociológiai könyvtár kialakításában ő játszott döntő szerepet. 

Szabó Ervin a Kőrösy József által vezetett Városi Statisztikai Hivatal könyv
tárából átvett 33 000 kötet könyvet - azok demográfiai, statisztikai összetételén 
túlmutató antropológiai, közgazdaságtudományi, közigazgatási, szociológiai jel
lege miatt - kész társadalomtudományi könyvtárnak tekintette. 

Ismerve Szabó Ervin szerepét a hazai szociológiai mozgalom kialakulásában 
(a Huszadik Század szerkesztője, a Társadalomtudományi Társaság elnöke, maga 
is szociológus, a társadalomtudományi világbibliográfia egyik társszerkesztője), 
nem csodálkozhatunk, hogy ezt az örökölt könyvanyagot tendenciózusan egy tár
sadalomtudományi, szociológiai gyűjtemény irányába fejlesztette tovább. Egy 
korszerű, társadalomtudományokra alapozott városi közigazgatási könyv
táreszményt próbált megvalósítani, - mint tudjuk egyrészt heves viharok kísére
tében, másrészt Bárczy István főpolgármester egyre növekvő anyagi támogatásá
val. 

Jászt Oszkár úgy emlékezett meg Szabó Ervinről, mint aki Európa egyik leg
nagyobb szociológiai, társadalomtudományi gyűjteményét alapozta meg. (A 
brüsszeli Institut Solvay után.) 

A Szabó Ervin-i hagyományokat, ha más ideológiai töltéssel is, de utódai to
vább folytatták. A társadalomtudományi gyűjtőkör tehát továbbra is érvényesült, 
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s később a 60-as években éledt újjá, amikor az addig „burzsoá áltudománynak" 
tartott szociológia lassan ismét elfogadottá kezdett válni hazánkban. 

A szociológia itthoni intézményesülésével esett egybe a könyvtárügy területén 
az országos szakkönyvtárak rendszerének kialakítása. Az FSZEK központi 
könyvtárát 1968-ban akkori gyűjtőköre és hagyományai alapján a művelődési 
miniszter (131/1968/Mk ll./MM.sz.) utasítása kijelölte a szociológa országos 
szakkönyvtárának, s egyben a szociológiát csak részben gyűjtő más könyvtárak 
közötti kooperáció központjának. Ezt a rendelkezést 1976-ban törvényerejű ren
delet, illetve annak végrehajtási utasítása erősítette meg, melyet 1978-ban a kul
turális miniszter (5/1978.XII.12.KMsz.) rendelete hatályon kívül helyezett. A 
rendelet 2. sz. melléklete azonban, mely felsorolja az országos feladatkörű szak
könyvtárakat - az említett megbízást változatlanul érvényben hagyta. 

Melyek az országos szakkönyvtári feladatok, 
és hogyan sikerül őket megvalósítani? 

A már említett jogszabályok szerint könyvtárunknak mint a szociológia or
szágos szakkönyvtárának két fő feladata van: 

1.) - a szociológiai szakirodalom gyűjtése; 
2.) -és a szakterület szakirodalmi információval történő ellátásának biztosítása 

más könyvtárakkal, információs intézményekkel való kapcsolattartás révén. 
1.) A magyar, illetve a hungarika szociológiai irodalom beszerzésében könyv

tárunk teljességre törekszik. (Ebben segítségünkre vannak a szociológia és a tár
sadalomtudományok területéről kapott kötelespéldányok.) A külföldi szocioló
giai irodalom beszerzésében tematikailag a kezdetektől munkamegosztásra tö
rekedtünk más könyvtárakkal. Könyvtárunk mindig érzékenyen reagált az aktu
ális társadalmi problémákra, s így páratlanul értékes gyűjtemény részek alakultak 
ki, pl. a cigánysággal, vagy a devianciával foglalkozó, vagy a szociálpolitikai szak
irodalomból. 

A dokumentumbeszerzéssel kapcsolatos problémákról sokat olvashatunk már 
az újságokban is. Hiszen minden könyvtáros elpanaszolja azt az áldatlan helyze
tet, hogy a könyvárak emelkedésével, az infláció növekedésével, még gyakran 
növekvő beszerzési keret esetén is egyre csökkenő számú könyvet lehet megven
ni. Különösen áll ez a külföldi könyvekre és folyóiratokra. A könyvek átlagára 
jelenleg 3100-3500 Ft körül van, a folyóiratok előfizetési díja átlagosan 7-10 000 
Ft. A külföldi szociológiai könyvek esetében a vásárlással beszerzett könyvek 
száma 1991 óta 100-500 között mozog. 

A szabályozás hiányából következik, hogy az országos funkcióból következő 
szociológiai szerzeményezés arányát házon belül semmi sem rögzíti. Az évente vál
tozik. Az utóbbi három évben pl. a könyvbeszerzés terén csökkenő tendenciát 
mutat: 1991 - 38%, 1992 - 35%, 1993 - 33% (magyar és külföldi könyvek 
együtt). 

Nincs kötelezően elkülönített keret. Az egyetlen szabály, hogy egyedülálló, 
120 féleségből álló külföldi szociológiai lapkollekciónkat megpróbáljuk meg
őrizni. Ez azonban a könyvvásárlás rovására megy. 

A könyvtáros kollégák fantáziájára bízom, hogy ilyen feltételekkel hogyan le-
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net igazán színvonalas országos gyűjteményt fenntartani. Még akkor is, ha a 
könyvtárközi kölcsönzések azt mutatják, hogy szükség van azokra a szociológiai 
művekre az országban, amiket rendeltünk. A magyar dokumentumok beszerzése 
eddig nem okozott gondot, most azonban egyrészt a kötelespéldányok csökkenő 
száma, másrészt a könyvek drágulása és harmadsorban a megnövekedett pél
dányszám-igény miatt ebben a tekintetben is súlyos gondok elé nézünk. 

2.) Az országos szerepkörből adódó másik fontos feladatunk, mint már emlí
tettem, a szakterület iránt érdeklődők szakirodalmi információellátása. 

Az 1973-ban alakult Szociológiai dokumentációs osztály elsődleges céljának 
annakidején a kurrens (egyidejű) és retrospektív (visszatekintő) magyar nemzeti 
szakbibliográfia készítését tekintette a szociológia területén. A magyar szocioló
giatörténet nagy korszakait feltáró bibliográfiai munkálatainkat az Akadémia 
nívódíjjal tüntette ki. (A magyar szociológiatörténet bibliográfiája 1-4/A., 5.köt.) 
A retrospektív bibliográfiai feldolgozás kiterjedt a magyar szociológiai gondol
kodás olyan klasszikusaira is, mint Mannheim Károly, Polányi Károly, Szende Pál. 
Legnagyobb sajnálatunkra ezek a munkálatok kapacitás híján abbamaradtak. A 
kurrens magyar, illetve magyar vonatkozású (hungarica) anyagot is felölelő szo
ciológiai irodalom bibliográfiája 1972 óta Szociológiai Információ címen rend
szeresen megjelenik. 

A magyar anyag feldolgozásához évente 200 féle folyóiratot és kb. 1200 köny
vet nézünk át és dolgozunk fel analitikusan. A Szociológiai dokumentációs osz
tály eme tevékenysége kapcsán úttörő szerepet játszott a könyvtár számítógépe
sítési programjában. 

Jelenleg osztályunk fő tevékenysége a magyar szociológiai irodalom és a hoz
zánk beérkező külföldi könyvek analitikus feltárása alapján két adatbázis építése: 

- az egyik a magyar szociológiai irodalom adatbázisa, mely 1987-től több mint 
24 000 tételt tartalmaz, 

- a másik pedig az FSZEK-ben hozzáférhető külföldi szociológiai irodalom 
válogatáson alapuló adatbázisa (12 000 tétel). 

Mindkét adatbázisból témafigyelő szolgáltatást végzünk, melynek megrendelői 
tudományos intézetek, kutatási programok, egyéni kutatók, más könyvtárak, 
döntéshozó szervek, egyesületek, folyóiratszerkesztőségek. 

Magyar adatbázisunk anyagából tervbe vettük egy CD-ROM kiadását is, 
melyre éppen most kaptunk 1 millió Ft-os támogatást a Nemzeti Kulturális 
Alaptól. Adatbázisunk építéséhez hozzájárul az Országos Tudományos Kutatási 
Alap. 

Nagy súlyt fektettünk arra, hogy nemzetközi kitekintésünk legyen a szakiro
dalmi információban. Egyelőre a nemzetközi hálózatot csak nagyon nehézkesen 
tudjuk elérni, lévén hogy házon belül még kialakítás alatt áll a számítógépes 
hálózat. A problémát nemzetközi CD-adatbázisok vásárlásával és az ezekből 
nyújtott tájékoztatással, illetve témafigyelő szolgáltatással próbáljuk meg áthi
dalni. 

Most, amikor a szociológia reneszánszát éli Magyarországon, hiszen, ha mást 
nem is tekintünk, csak azt, hogy a legtöbb felsőoktatási intézményben tanítanak 
szociológiát, az egyetemek többségén külön szociológiai vagy szociálpolitikai 
tanszék, intézet működik, hogy a hallgatói létszám Budapesten megsokszorozó
dott - speciális problémával találtuk szembe magunkat. Könyvtárunk - s ezt az 
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Olvasószolgálat munkatársai tudnák megmondani, mennyire - felsőoktatási 
könyvtárként is funkcionál, s így van ez a szociológia területén is. Két-három éve 
megtöbbszöröződött a látogatottság, és csúcsokat döntögetünk vizsgaidőszak 
idején. Lehetetlen kielégíteni a kölcsönzési igényeket, és a kézikönyvtári köny
vekre is várólista van ilyenkor. Erre egész könyvtári infrastruktúránk - férőhely, 
példányszám, másolási lehetőség stb. - felkészületlen. S jóllehet számontartot
tak bennünket a felsőoktatási könyvtárügyet támogató Világbanki hitel előké
szítésében, a másfél éve benyújtott tervezetünk és a feltehetően abból készült 
átfogó koncepció egyelőre írott malaszt maradt a szamunkra. 

S itt szeretnék visszatérni előadásom kissé melankolikusra sikeredett címé
hez - Időszerűtlen gondolatok... 

Néhány éve, egészen pontosan 1992 tavaszán, amikor valamennyien megvitat
hattuk a könyvtári törvénytervezet koncepcióját, fellélegeztem, hiszen a tervezet
ben helyére került az országos szakkönyvtárak szerepe a könyvtári rendszerben, 
s az FSZEK rajta volt azon a 20-30 könyvtárból álló listán, amely az országos 
szakkönyvtárakat sorolta fel. A tervezet azokat a feladatokat jelölte meg, ame
lyeket lehetőségeinkhez mérten azért már addig is teljesíteni tudtunk. Alternatív 
megoldásokat vázolt fel a finanszírozás terén - éppen úgy, ahogyan én képzel
tem -, azaz az országos feladatok mint plusz feladatok ellátására állami finanszí
rozást, az alapfeladatokra fenntartói finanszírozást javasolt. Bizonyos alkalman
kénti céltámogatást tartott elképzelhetőnek. 

Mint azt a sajtóból, az interjúkból tudjuk, a könyvtári törvény tárgyalása, el
fogadása homályba vész, s megelőzi azt az egyébként általam is fontosnak tartott 
non-profit törvény, szerzői jogi törvény, kötelespéldány-törvény, hogy csak a 
kapcsolódó területeket említsem. 

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros idei 9. számának mellékleteként megjelent egy 

22 



másik dokumentum, ami ugyanilyen mézesmadzag a számomra. Ezt pedig a Tu
dománypolitikai Bizottság Szakirodalmi Információs Munkabizottsága fogadta 
el ez év májusában. Címe: Előzetes rendszerterv az Országos Szakirodalmi In
formációs Rendszer megvalósítására. 

Ebben a dokumentumban a könyvtári rendszer egyik alrendszereként szere
pelnek többek között azok a könyvtárak, amelyeket „állományuk mérete, az ide 
koncentrált szakértelem, magas szintű technika, korszerű információfeldolgozási 
eljárások képessé tesznek az országos és nemzetközi bevezetésű szolgáltatások
ra", - s itt a nemzeti könyvtár és az egyetemi könyvtárak mellett az országos 
szakkönyvtárak sorában, mint ún. „magkönyvtár", a szociológia országos szak
könyvtáraként ismét szereplünk egy újabb, 20-30 könyvtárból álló listán. 

A finanszírozás tekintetében ez a dokumentum is határozottan kiáll az ilyen 
típusú intézmények kettős finanszírozása mellett, s az egyszeri - állományfejlesz
tési, technikai korszerűsítésre fordítható, és a személyzet megerősítését szolgáló 
egyszeri költségeken túl, valamint a fenntartó által biztosított alapfinanszírozá
son túl - a folyamatos támogatásra tesz javaslatot. Az impozáns tervezet költség
vonzatai is azok, ezért aztán igazán időszerűtlennek érzem magam, amikor 
Önökkel együtt azt várjuk, vajon mikor és hogyan gyűrűznek be a kultúrára eső 
elvonások, s mi lesz a kimenetele a beígért közalkalmazotti, s benne a közgyűj
teményi dolgozók létszámcsökkentésének. 

Kíváncsi vagyok, vajon 10 év múlva, a könyvtár 100 éves jubileumán könyv
tártörténész fog-e előadást tartani egy hajdanvolt szociológiai gyűjteményről, 
vagy valóban lelkes és időszerű előadást fogunk hallani a soha nem tapasztalt 
fejlődésről? 

Hát akkor 10 év múlva ugyanitt, ugyanekkor! 
Kai bach Erika 

(Az előadás az FSZEK fennállásának 90. évfordulójára rendezett ünnepségen 
hangzott el, 1994. október 19-én.) 

Az Egyházi Kulturális Javak 
Pápai Bizottságának körlevele 

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ tájékoztatás céljából meg
küldte az MKM Könyvtári Osztálya vezetőjének, Soron Lászlónak az Egy
házi Kulturális Javak Pápai Bizottsága körlevelét, amelyet az egyházi könyv
tárak szerepére vonatkozóan juttatott el a világegyház főpásztoraihoz. Soron 
László kérésére dr. Farkas Attila az Országos Katolikus Gyűjteményi Köz
pont intézményvezetője hozzájárult a körlevél közléséhez, és megküldte a 
körlevélhez készült bevezetőt. 
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Bevezető 
az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága körleveléhez 

A vallásos érzés, a hit mindenekelőtt az ember belső világában jelenlevő va
lóság. Megvan azonban a közösségi vonatkozása, közösségformáló ereje is. Sőt 
a vallásos érzés és gondolkodás előbb-utóbb megjelenik a kulturális életben, így 
pl. az irodalomban és művészetben egyaránt. Ezzel pedig az egyházak és a vallási 
közösségek kilépnek a magánélet szférájából, és az egyetemes emberi kultúra 
területére kerülnek. így az egyházak vagy vallási közösségek által létrehozott 
kulturális javak az egyetemes emberi kultúra szerves részét képezik. Az Egyház 
kulturális tevékenységének emlékeit őrzik az egyházi jellegű levéltárak, könyv
tárak és kincstárak (múzeumok). Mindhárom gyűjtemény létesítése, az ott lévő 
dokumentumok megőrzése és tudományos feltárása, művészeti értékek esetében 
azok bemutatása, egyházi érdek, mert a kulturális értékeken keresztül is megkö
zelíthető az eszmeiség, mely ezeket a javakat létrehozta. Ezen felül persze nem
zeti és nemzetközi érdek is ezen javak megőrzése. Sőt - főleg kiemelt jelentősé
gű gyűjtemények esetében - a kétféle érdekeltséget nem is lehet szétválasztani. 
Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága mindezt a II. Vatikáni Zsinat szel
lemében, valamint a II. János Pál pápa által 1988-ban kiadott Pastor Bonus kez
detű apostoli konstitúció alapján szemléli. Ez utóbbit II. János Pál pápa Inde a 
Pontificatus Nostri Initio kezdetű Motu proprio-jával 1993-ban megerősítette. 
Ezt megelőzően 1992-ben a Pápai Bizottság Magyarországon Msgr. Francesco 
Marchisano c. püspök által levélben kereste fel az egyházi kulturális javak mind
három területének felelőseit, egyben jelentést is kért a különböző gyűjtemények
ről. A II. Vatikáni Zsinat - amint azt jól tudjuk - elsősorban pasztorális, gyakor
lati beállítottságú volt. Az egyháznak főleg a felvilágosodás után kialakult sze-
kuralizált kultúrával szemben tanúsított defenzív álláspontját a dialógus alapjai
ra helyezte. Ennek jegyében kelt az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságá
nak 1994. március 19-én kelt körlevele is, mely az egyházi könyvtárakról szól. A 
körlevél tekintettel van a kialakult történelmi helyzetre. Ahol a kereszténység 
már régen gyökeret vert, történelmi értékű könyvtárak alakultak ki. Ahol pedig 
most van kialakulóban az Egyház, ott szükséges új könyvtárak létesítése. A 
könyvtáraknak két alapvető jellegzetességével foglalkozik: az egyik az ott talál
ható információ megőrzése és minél szélesebb körben történő használhatóvá té
tele, a másik pedig az evangelizációban, azaz a keresztény kultúra létrehozásában 
óriási szerepe van a nem keresztény kultúráknak, mert a lelkipásztori tevékeny
ségben erre szüntelenül reflektálni kell. Ez utóbbi szempontból az egyház élete 
alapvetően nem változott az apologéták korához képest. Pusztán csak az isme
retanyag változott meg, melynek a mai szekuralizált, pluralista társadalomban 
élő ember birtokában van. Ennek következményeként viszont az egyházi könyv
táraknak is tartalmaznia kell az idegen kultúrák termékeit. 

A körlevél négy pontban foglalkozik az imént elmondottakkal. Először meg
vizsgálja az egyháznak a kultúrához és a kulturális javakhoz, főként a könyv
tárakhoz való viszonyát. Megállapítja, hogy a vallásos kultúra írott emlékeivel az 
egyház már az apostoli korban (I.sz.) szoros kapcsolatba került, mely sohasem 
szakadt meg a történelem folyamán. A könyvek terjesztése ma is az Egyház 
missziójához tartozik. A 2. pont a kulturális javak közül kizárólag a könyvtárra 
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koncentrál, és azt az Egyházon belül az egyetemes kultúra központjának nevezi. 
Főként azon eseményekre hivatkozik, melyek az emberiség egészének könyvkul
túráját alkották, de az egyházon belül zajlottak le. Az ember az igazságot keresi. 
Az információk a könyvtárban futnak össze. Ezért a könyvtár az Egyházon belül 
az egyetemes kultúra központja, ahol a különböző kultúráknak konfrontálódnia 
kell egymással. A harmadik pont a Kulturális Javak Pápai Bizottsága és az Egy
házi Könyvtárak kapcsolatát vizsgálja. Bár a vallásosság kultúrát teremtő ereje 
korábban is megnyilvánult, az egyházi kulturális javakkal való foglalkozás az egye
temes Katolikus Egyház vonatkozásán a korábbiakban a legfelsőbb szinten állan
dó jelleggel mégsem volt biztosított. Ennek a hiánynak a pótlására jött létre az 
Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága, mely elsőként a könyvtárak ügyében 
fordult az ordináriusokhoz és a Szerzetes Kongregációk általános főnökeihez. A 
4. pont pedig egy iránymutatást tartalmaz az egyházi könyvtárakkal szorosan 
összefüggő tevékenység vonatkozásában. Ez a rész foglalkozik azokkal a problé
mákkal és feladatokkal, melyek sajátosan a mi korunkkal vannak kapcsolatban, 
így pl. a könyvtárszervezéssel, gyűjtőkörrel, a könyvtárak közötti informatikai 
hálózat kiépítésével, a Rómában felállított képzési lehetőségekkel stb. 

Varga Lajos 
az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ munkatársa 

Egyházi Kulturális Javak 
Pápai Bizottsága 
Prot.N. 179/91/35 

Róma, 1994. március 19. 
Excellenciás Érsekeknek 

és Püspököknek 
S z é k h e l y ü k ö n 

Excellenciás Úr, 

Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága arra törekszik, hogy eleget te
gyen a Szentatya, II. János Pál pápa szándékának, mely a „az Egyház pasztorális 
jelenlétét" kívánja megerősíteni a kultúra, és a kulturális javak életterében, va
lamint megvalósítsa erre vonatkozó irányelveit. 

(cfr. Giovanni Paolo II. Motu Proprio „Inde a Pontificatus Nostri Initio", 
25.11. 1993. Proemio). 

E célból kiindulva a „Pastor bonus" (Cfr. Proemio e art. 4) apostoli rendele
tet - az említett - „Motu proprio" által megerősítve és megújítva - megbízatása 
alapján a Pápai Bizottság annak érdekében igyekezett tevékenykedni, hogy Isten 
népe, s mindenekelőtt a felszentelt és leendő papok „magis magisque conscique 
fiat" (minél inkább tudatában legyenek) a „kulturális javak" szerepe fontosságá
nak és szükségességének a hit elmélyítése, kifejezése terén. Éppen ezért került 
sor egy korábbi dokumentum, kibocsátására, hogy ezen problémákra felhívják a 
leendő presbiterek figyelmét, teológiai és pasztorális képzésük során. (cfr. Let-
tera circolare agli Ecc.mi Veseovi, 15-X-1992). Kidolgozás alatt van három másik 
Dokumentum, melyek hangsúlyozni kívánják az egyházművészetek értékét, je-
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lentőségét, az egyházi archívumok odaadó gondozását, valamint az egyházi kö
zösségek életében és tanulmányaiban a könyvtárak hasznosítása iránti elkötele
zettség megújítását. 

Éppen ezért szeretnénk ebben a körlevélben felhívni a figyelmet az Egyházi 
Könyvtárak szerepére az Egyház Missziójában. 

„Hozd el a könyveket, de főként a pergameneket" (2 Tim.4,13). Ez volt szt. 
Pál üzenete Timóteushoz, amikor ő már csak az élet leglényegesebb dolgaira 
szorítkozott, mert érezte, annak alkonyához érkezett és arra akarta használni a 
maradék időt, hogy „a pogányok valamennyien meghallják az üzenetet" (2 
Tim.4,17). 

1. Az Egyház, a kultúra a kulturális javak, a könyvtárak. 
1.1 A Krisztus által azért alapított Egyház, hogy üdvözülést vigyen minden 

népnek, gondját viseli a könyveknek és pergameneknek, megőrzi a társadalmak 
és kultúrák örökségét, melyben a hit gyökeret vert és mert minden nép és nemzet 
kultúrája iránt bensőséges az érdeklődése. Az Egyház története során mindig 
„hasznát látta a különféle kultúráknak a keresztény eszmék terjesztésére és ma
gyarázatára, hogy tanulmányozza és ismereteit elmélyítse" (Consilio Vaticano II. 
Costituzione Pastorale „Gaudium ct Spes", 7. XII. 1965, N.58). Másként kifejez
ve: az Evangélium az élet és Egyház gondolkozása révén magával hoz egy kultu
rálódási folyamatot, mely nem egyéb, mint az „Evangélium megtestesülése a he
lyi kultúrákban és ezen kultúráknak az Egyház életébe való beépülése", (cfr. GI
OVANNI PAOLO IL Lettera Enciclica „Slavorum Apostoli", 2.VI. 1985.n.21, 
cfr. „Exeuntc Coetu Secundo, rapporto finale del Sinodo straordinario 1985, 
IÍ.D.4). 

Innen is ered az a rendkívüli figyelem, amit a Katolikus Egyház tanúsít minden 
bizonyíték, különösen az írott iránt, mely megtestesíti és továbbörökíti a népek 
ismereteit. Az Egyháznak ezt, a szellemi értékek iránti elvitathatatlan elkötele
zettségét dokumentálja a könyvészeti hagyománya, amit az emberi társadalom 
szolgálatában mind saját, mind egyetemes tradíciónak tekint. 

1.2. Az egyházi tulajdonú könyvtárakban, ahol megtalálható és hozzáférhető 
minden korszak emberi és keresztény kultúrájának emléke, s a tudás kimeríthe-
telen tárházát képezi, amiből ma ugyancsak a civil társadalom meríthet saját 
múltja emlékeiből. 

Az Egyháznak az úgynevezett egyházi könyvtárakkal kapcsolatos specifikus és 
alapvető érdekeltsége azon tényen nyugszik, hogy az „Evangélium gerjesztő ere
je" - melynek az Egyház egyidejűleg őre és közvetítője - abban a mértékben 
ahogyan be van ékelve a tudomány különféle disciplinái közé, a keresztény kul
túra- és történet vagy az az által inspiráltnak, hihetetlen erjesztője a vallásos 
gondolkozásnak az irodalom, filozófia,jog, művészet, pszicho-pedagógia stb. te
rén. 

Éppen az Egyház számára nélkülözhetetlen eszköz a könyvészeti, levéltári, 
művészeti emlék abban, hogy azokat a generációkat, melyek most szembesülnek 
az élettel és keresztény hittel, meg lehessen ismertetni mindazzal, amit a keresz
ténység a történelem során az emberiség számára adott, nehogy megfosztódjanak 
az előző generációk kultúrája által már megszerzett tapasztalatoktól. Ezen kívül 
azt lehet megemlíteni; a keresztény tradíció a maga megingathatatlan voltában 
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minden generáció számára az Egyháznál fellelhető a könyvekben, mint a népek 
tradíciójába való beilleszkedés, terjesztés, közvetítés eszközében. A könyvek őr
zése, terjesztése, olvasásuk lehetővé tétele az Egyház számára az evangelizáció 
missziójához közelálló, azt mondhatni, azzal azonos tevékenység. 

1.3. E magasrangú követelmény - ami az egyház evangelizációs missziója -
szabta meg a keresztény közösségeknek ezt a szakadatlan tevékenységét, melyet 
a saját könyvtárai alapítására, megőrzésére, gazdagítására, megvédésére és hoz
záférhetővé tételére fordított. Bizonyítják ezt, az ezen feladatok teljesítésére vo
natkozó pápai felhívások sorozatai és az a példaértékű gondoskodás, amit egyes 
egyházmegyék és vallási közösségek a könyvekre fordítottak. 

Ugyanezért kell elhárítani mindazt, ami ellentétes a könyvtárak őrzésével és 
védelmével, gondozásával és gyarapításával, valamint a hozzáférhetőség - és 
hasznosítás érdekeivel. 

Ezen túlmenően, mindaz, aminek megőrzésével az egyház foglalkozik könyv
táraiban, ma méginkább, mint bármikor, életbevágóan fontos a kultúra fejlődése 
érdekében. S ez nem csupán a vallási és egyházi tradíció jobb megismerése érde
kében fontos, hanem minden bizonnyal a civilizáció története, művészete és tu
dománya - melyhez tartozunk és melyből táplálkozunk - szempontjából is. Emi
att az indíték miatt az Egyház - miközben mindazon népeknél, melyeknél jelen 
van rendelkezésre bocsátja saját könyvtárait - s mivel meg kell felelnie a védelem 
és fenntartás szigorú követelményeinek, a civil társadalom tevékeny segítségét 
kéri, hogy az is a saját módján működjön közre ennek az egyetemes egyházi ér
téknek a mentésében, megőrzésében és hasznosításában. 

1.4. Természetesen a pontos kritériumokat és konkrét eljárásokat az Egyház 
és a civil Társadalom közötti kölcsönös támogatásban a könyvészeti értékek vé
delmére és javára, ki kell dolgozni, figyelemmel az egyes államok eltérő politikai 
helyzetére és érvényes jogszabályaira. A Katolikus Egyház, tudatában saját ma
gasrendű és közvetlen felelősségének e téren, a maga részéről nagyon is fogékony 
az ösztönzés sokasodó jeleire, melyek a történelmi emlékezet megújuló értéke
léséről érkeztek a mai kultúra részéről, még akkor is, ha az nem szorosan aka-
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démikus és specialista. E perspektívában az Egyház célul tűzi ki a tulajdonában 
lévő könyvtárak nagyközönségi, nyilvános részének gyarapítását és hasznosítását 
egyaránt. 

A civil társadalom törekvésének és együttműködésének megértéséről van sző, 
nem pusztán az egyházi könyvtárak konzerváló megőrzéséről, katalogizálás szer
vezéséről, hanem a könyvészeti javak értékelésének, hasznosításának egy új po
litikájáról. Ezt, az egy célra való törekvést és együttműködést meg fogja köny-
nyíteni, ha az egyházi könyvtárak kapcsolatba kerülnek az országos informatikai 
hálózat útján más egyházi és országos könyvtárakkal a bibliográfiai informáci
ókban. Oly módon, hogy a történelmi, tudományos, filozófiai, vallásos és irodal
mi örökség, amelyet a könyvtárak őriznek, széles körben rendelkezésére állhas
son a tudósok kutatásának és a kultúra terjedésének, az egyházi tudományok 
javara is, melyek így még inkább jelen lesznek a kutatás és tudomány világában. 

2. A könyvtári intézmény jelentősége és értéke az Egyházban: az egyetemes 
kultúra központja. 

2.1. Annak ellenére, hogy a történelmi fejlődés menetéből nem hiányzik né
hány, ma már nem helyeselt visszalépés, az egyház meghatározó módon műkö
dött közre a kulturális intézmények formálásában: nem ritkán megújító ösztön
zéssel és hosszútávú eredményekkel. Mindez direkt-, vagy indirekt formában tör
tént a közkönyvtári intézmények fejlődésének speciális területén is. így például 
közismert a fontossága annak az átmenetnek, ami a „tekercs" és a kódex között 
volt, az utóbbi az írott dokumentumoknak egy könnyebben kezelhető és éppen 
ezért jobban terjeszthető változata, ami a kultúra fejlődéséhez szükséges. A 
„szent könyvek"-re vonatkozó sajátos keresztény fogalommeghatározás, mely 
szerint tiszteletreméltó könyvek, de nem ezoterikusak, s mint mátrixai a tudás
nak, amit sugároznak természetük szerint „egyetemleges" hatásukban minden 
bizonnyal befolyásolják a „kommunikáció" és „diffúzió" minden formáját a kul
túra felső szintjén, korszakra ható lendülettel: ezek visszfényei megmutatkoztak 
az ezekkel homogén társadalmi és kulturális intézményeken. Elegendő itt emlé
keztetni a katedrálisok „Scriptoria"-ira, a szerzetek „Studia"-ira, a teológiai fa
kultásokra, egyházi akadémiákra: nemcsak mint a „könyvtár" eszméjének kifej
lesztőjére, hanem mint amelyek hatással voltak a tudomány művelésével és ter
jesztésével foglalkozó intézményekre. 

2.2. Speciálisan, a könyvtári területen ugyanígy megemlíthető, hogy a könyvtár 
intézményének koncepciójában és belső szervezésében néhány minőségi megol
dás az egyház keretében fejlődött ki. A Ciszter rend volt az például, amely a 
quantitativ megőrzés helyett (amikor az érték a könyvmennyiség) áttért a quali
tativ megőrzése (vagyis a gyűjtésre és megőrzésre érdemes könyvek speciális ki
válogatására). További jelentőségteljes lépés a Kolduló Rendeknél tapasz
talható, amikor a tanulmányozás és olvasás érdekében a leltáruk és raktáruk 
módszeres rendszerezésre került. 

Tény, hogy a humanizmus és a reneszánsz idejéig kellett várni, amíg megte
remtődtek azok a feltételek, amelyek ezeket a kezdeményezéseket általános ér
vényű szervező elvekké és teóriává alakítják. Néhány egyházi könyvtár (Vatikán, 
Ambrosiana) tűnik ki az első és legértékesebb könyvtárak közül, ahol nem pusz
tán a könyvek becse, hanem azzal együtt az általános kulturális és tudományos 
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érdek is szempontja volt a hatalmas és értékes gyűjtésnek, valamint megszerve
zésében részben szerepet játszott, hogy hozzáférhető legyen egy kozmopolita kö
zönségnek, mely olyan kutatókból állt, akiket a szövegek tartalmának hasznosí
tása és értékesítése is érdekelt, nem csak a gyűjtött tárgyak anyagi értéke. Egy
idejűleg a szövegek szerzésében és gyűjtésében érvényesülő koncepció egyre in
kább szélesedik, jelentősen enciklopédikussá válik: az egyházi könyvtár a teoló
giai disciplinákra vonatkozó szövegeken kívül ekkor már azonos elkötelezettség
gel és gonddal gyűjti a latin és görög klasszikusokat, a tudományos és filozófiai 
disciplinák szövegeit, az egyes kultúrák és vallások dokumentumait, a különböző 
népek és legkülönfélébb civilizációk történelmi és művészi emlékeit. 

2.3. A fentiekben épphogy vázolt jellegzetes fejlődési szakaszok alapján lehet
séges meghatározni az egyházi könyvtárak számára „elhivatottsága" jelentőségét, 
mely tipikus tere a tudás különféle formái konfrontációjának. Mindez kapcso
latban van az igazság felkutatására törekvő, egyetemes („katolikus") világnézet
tel, melynek érdeke a történelem és kultúra minden területének vizsgálata, ahol 
ezen kutatások tapasztalata a gyakorlatban és a dokumentumokban megjelenik. 

Az egyházi könyvtárak ezen történelmi „elhivatottságá"-nak megújítása - azon 
kívül, hogy segít eloszlatni néhány előítéletet keltő közhelyet, mely úgy kívánja 
láttatni az egyházi intézményeket, mint ami elzárkózik dialógus- és a megszorí
tások nélküli kulturális kapcsolatok elől - természetesen segít az Egyházon belül 
a határozott és elkötelezett kulturális tevékenységnek, ami az egyházi könyvtárak 
műhelyeiben folyik. Ezek voltak az Egyház története folyamán azok a közpon
tok, melyek magas színvonalon ma is hatékonyak a kultúra terén és együtt mű
ködhetnek más hasonló intézményekkel. 

2.4. Még ha ez is a történelmi igazság, mely az egyházi könyvtárak eredetét, 
jellegét meghatározza és kulturálisan, valamint metodológiailag befolyásolja - kü
lönösen a fent említett nagy könyvtárakét - el kell ismerni, hogy nem mindig 
volt meg a szándék és lehetőség az összes egyházi könyvtárat azonos szinten 
tartani. Sok egyházi könyvtárnak a fennmaradását vagy működőképességét ne-
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hezítették a meg nem gondolt elidegenítések vagy ingatlan elkobzások: az is
métlődő háborús események, a nem kevés szerzetes rend megszüntetése, követ
kezésképpen könyvtáraik állományának számszerű csökkenése: a kulturális ál
lásfoglalások bizonyos bonyolultságai: némely hanyagság, egészen az érdekte
lenségig. 

Remélhető, hogy az Egyház és a népek kulturális javai iránt felébredő tudat 
egy megújult ösztönzést ad ezen kulturális központok revitalizációjára és közös
séghez kapcsolására, az ember szolgálatára. Elkerüli azonban azt, ami a tudás 
összességét véglegesen károsítja: ellenállva a kulturális eszközök elszegényítésé-
nek. 

3. A Kulturálius Javak Pápai Bizottsága és az Egyházi Könyvtárak. 
3.1. Amint az előzőekben szerepel, a Főpapság és a Szent Szék azon fárado

zott az egész Egyházban, hogy a pasztorális tevékenységben ösztönözze a külön
böző szintű és különféle célokra létesített egyházi könyvtárakkal való törődést. 
(L: 1. jegyzet) 

A könyvtárak mentését - használatának problémáját súlyosbította az utóbbi 
évtizedekben az a gyökeres átalakítás, amit a háborúban károsodott és provizó
rikus állapotba került könyvtárakon és intézményeken végeztek, ugyanígy a kul
túrára és asszimilálódásának eszközeire vonatkozó nézetek is. Úgy látszik, eljött 
az idő, amikor vagy ismét eljutnak a mentéshez és egy megújított élethez, vagy 
máskülönben előre sejthető egy helyrehozhatatlan hanyatlás. 

II. János Pál pápa megragadva ennek a pillanatnak az érzékenységét rögzítet-
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te, hogy az Egyház minden kulturális értékének védelme - használata - előrevi-
telének globális problémája, s éppen ezért a könyvészeti javaké is, ne csupán 
buzdító dokumentumokra, vagy esetenkénti illetékes határozatokra legyen bízva, 
hanem a Római Kúria egy főhatóságának állandó feladata legyen; s erre a célra 
és hatáskörre az Egyházi Javak Pápai Bizottságát hivatalosan rendelték. 

3.2. Ebben a minőségben ez a Pápai Bizottság jelen dokumentumban specifi
kusan az egyházi könyvtárakkal szándékozik foglalkozni. 

3.3. Megbízatásának teljesítésére - „Commissio Eclesiis Particularibus et 
Episcoporum coetitus adiutorium praebet et una cum iis ágit" (II. János Pál, 
Apostoli Konstitúció „Pastor Bonus", 28.VI. 1988, art. 102) a Pápai Bizottság, 
tudván hogy a pápa kifejezett szavait visszhangozza, ezért egyenesen fordul az 
egyházmegyék Ecc. Ordináriusaihoz és a Szerzetes Kongregációk Főtisztelendő 
Általános Főnökeihez, hogy minden fajta, régi és új egyházi könyvtár sorsát és 
gondját tegye magáévá (Püspöki, Káptalani, Parókiái, Egyetemi és Oktatási in
tézményi, szerzetes Rendek, intézmények, társaságok és mások). 

Szükséges, a pasztorális törődések közepette, visszatérni ahhoz, hogy Isten 
népe kultúrája-, és az evangelizáció eszközeiben teljesség legyen, és az egyházi 
könyvtárakat használva, ahol ezen eszközökben fellelhető az „emberiséggel való 
dialógus", igen gyakran elevenen találkozni „a keresztény cselekedettel", a két
ezeréves kultúra gyökereivel, mely nélkül a világ bizonyosan szegényebb lenne. 

Nem menthető, a kulturális értékekre fordított figyelmet a lelkipásztorok cse
kélyebb feladatai közé sorolni, vagy engedni annak a felületes és egyszerűsítő 
meggyőződésnek, hogy a „cura animarum" eltekinthet ilyen eszközöktől, „luxus
nak" ítélve meg, nem pedig az evangelizáció számára lényeges eszköznek, még 
az újabban alakított Egyházaknál is. (cfr. Concilio Vaticano II. Decreto „Ad 
Gentes divinitus" 7. XII. 1965, N. 21.). 

4. Iránymutatás az Egyházi Könyvtárakkal szorosan összefüggő tevékenysé
gekre vonatkozóan. 

4.1. Szükséges, hogy minden egyházmegye és minden vallási kongregáció - ha 
eddig még nem tette meg - gondoskodjék egy inventárium felfektetéséről és a 
felelőssége alá tartozó könyvtárak különféle típusainak meghatározására, hogy 
lehetőség szerint a beavatkozások ezt követő tervezésekor már adatok álljanak 
rendelkezésre mind a könyvtárat használók, mind a meglévő könyvanyag szük
séges helyigényéről, ezenkívül a könyv-fondok rendszeres várható gyarapodásá
ról, valamint a munkához tartozó berendezések beszerzése és a stúdiumok tá
mogatási igényéről. 

Amikor a távolság még nehézséget jelentett, nyilvánvaló, hogy minden egyházi 
könyvtár megkísérelte, hogy rendelkezzék a céljai számára, amiért létrejött, a 
teljesség és megfelelőség maximumával. Ma, amikor a távolságok könnyen le
küzdhetők, és az informatika a segítségeket és cseréket nagy könnyedséggel teszi 
lehetővé, gondolni lehet az egyházi könyvtáraknál egy tervszerűsítésre, és így 
kvalifikáltabbá és jobban használhatóvá tenni azokat az adott területen. 

Mint ahogy arra törekszenek, hogy a lelkipásztorkodás különféle szektorainak 
kvalifikált művelői legyenek, ennek így kell lennie a „Könyvtár" szektorában is: 
a „Könyvtári" szolgálatnak teljes erősségében és megbecsülésében vissza kell tér
nie a keresztény közösségbe, mert az nemcsak munkavállaló, hanem a kultúra 
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élesztője is, amikor az egyházi közösséghez, melyhez tartozik, a tudását gyara
pítja és amikor saját ismereteit a szükséges mértékű kutatásokkal elmélyíti, ez 
voltaképpen az Egyház evangelízáciojára sugároz vissza. Ez, a szakmai képzés 
számára pedig értékes segítség lesz a kultúra közlésének és kísérésének misszió
jában, a lehetőségek határain belül, a keresztény gondolat mély megismeréséhez 
tartozó kísérletekben. 

4.2. Bizonyára a Főtisztelendő Megyés Püspökök és a Kongregációk Főtisz
telendő Generális Atyái az elsők között vannak, akik könyvtáraiknak egy ilyen 
újraéledését óhajtják. E pápai bizottság a kötelezettség és érdekeltség újraéledé
sének meggyorsítására lehetőséget szeretne jelezni, támogatva azoknak a papok
nak, szerzeteseknek és laikusoknak a specializálódását, akik felvállalják a felada
tot, amennyire lehet stabilan. Könyvtárak, hasonlóképpen levéltárak és a művé
szeti javak életre keltésének irányításában. Emialt az indíték miatt sikerrel és 
kompetensen működik a Scuola Vaticana paleográfiai, diplomatikai és levéltári, 
valamint a könyvtárszervezési és adminisztrálási szak, az Archivio Segreto Vati-
cano, illetve Bibliotheca Apostolica Vaticana mellett; azonos céllal létesítették 
nemrég a Pontifica Universita mellett Rómában az Egyház Kulturális Javaival 
foglalkozó felsőfokú tanfolyamot: („Corso Superiore per i Béni Culturali della 
Chiesa"); azon tevékenykednek, hogy sokasítsák a különöbző nemzetek egyházi 
könyvtár társaságait abból a célból, hogy ezek is - lehetségesen szövetkezve egy
mással - az ezen szektort jellemző problémákkal való szembesülésben kölcsönö
sen segítsék egymást, és ezek a könyvtárak munkatársainak időszakosan tovább
képzést, átképzést nyújthassanak. 

4.3. Úgy tűnik, hogy számos egyházmegyében eljöhet az ideje a „helyi Egyház 
egyetlen nagy könyvtára" megszervezésének, mely, mivel vezető hely, a keresz
tény gondolkodás antik- és új főműveivel jobban ellátott (és mindenki számára 
jobban hozzáférhető). Ez, úgy látszik újra időszerűvé teszi az antik egyházi 
könyvtárak szellemét, az Egyház és a Város szolgálatára, ahonnan a leghitelesebb 
és legjobban dokumentált bizonyítékok menthetők, és amely felajánlja a keresz
tény kultúrából áradó üzenetet. Ezen túlmenően a helyi Egyház rendelkezésére 
bocsátott, egyesített bibliográfiai források nagyobb fejleszthetősége egy figyel
mesebb és intelligensebb védelmet tenne lehetővé, az antik és értékes könyvek 
konzerválása és restaurálása érdekében: a védelem az, ami nehezebbé válik, ha 
ezek az értékes javak itt-ott szétszórva találhatók különböző kis könyvtárakban. 

Nem ismeretlen a problémák sokfélesége, amit egy ilyen döntés kivált, de 
most már úgy tűnik, hogy az idők az Egyháztól igénylik ezen jelenlétet és kultu
rális gerjesztést a „Városban". 

Hozzá kell még fűzni ehhez a tényt, hogy sok egyetemi kutató vagy specialista 
fordul mindinkább az Egyház kétezeréves kulturális öröksége télé. 

4.4. Nem szabad továbbá elhanyagolni a kisebb könyvtárakat sem - plébáni
ákon vagy társaságoknál -, melyek a múltban valóságos „utóiskolák" voltak sok 
esetben a vidéki generációk számára, akiknek nem volt könnyű meríteni a nagy 
művekből és kulturális forrásokból, de az úgynevezett „mozgó könyvtárak" révén 
elmélyítették a keresztény gondolkodást, és szert tettek egy, alapjaiban megle
hetősen szilárd kultúrára. Ma az ilyenfajta könyvtárak arculata - „kis multimé
dia centrumok" felé látszik változni, ahol a könyv a kultúra egyéb terjesztő-esz
közeivel találkozik. 
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Lehet, hogy egy hatékony „egyházmegyei központ", melyet a Kulturális Ja
vak - (mint könyvtárak, levéltárak, múzeumok) - munkatársai működtetnek, 
képes lenne foglalkozni a plébániai és társasági könyvtárak továbbvitele és át
formálása érdekeivel. Tekintettel erre, támogatni kellene egy folyamatos és ki
tartó dialógust az Egyházi Könyvtárak Egyesületei Országos Felelősei, valamint 
a könyv és multimédia kiadókkal, hogy ily módon azonosítsák és előmozdítsák 
azt, ami hasznosnak és szükségesnek mutatkozik a keresztény közösségek kultú
rája számára és mint pozitívumot a „katolikus világ" forgalmazhatja az egyes 
országok kultúrájához való hozzájárulásként. 

Lehet, hogy egy intelligens tervezés mind a terjesztésben, mind a kiadói kul
túra és gondosság elmélyítésében pozitív eredményt hozhatna: elkerülve az is
métlődéseket, kipótolva a hiányokat és elhárítva bizonyos vérszegény értékeket, 
amitől annyit szenved az aktuális publicisztika. 

4.5. Nem lehet elhanyagolni azt a tényt, ami némely nemzet egyházának éle
tét sújtja: ez a klérus fogyatkozása és ebből eredően a jelenlét mindenhová elju
tása kisebb; korábban az egyes plébániákon és intézményekben a papok nyújtot
ták a természetes garanciát a plébániai, vagy intézményi könyvtárak megőrzésé
re, működtetésére. Következményképpen az ilyen könyvtárak szegényesekké vál
nak vagy egyáltalán nem is működnek. 

E folyamat fatális voltába, úgy ítéljük, nem szabad belenyugodni, hanem meg 
kell tenni mindent az ilyen megszűnt parókiák vagy intézmények - nem ritkán 
elég értékes - könyvállományának a megtartására; amennyiben őrizetlen és el
tűnés fenyegeti, gondoskodni kell az őriztetéséről vagy elhelyezéséről környéki 
vagy nagyobb hatókörű könyvtárban; egy egyetlen egyházmegyei központban va
ló elhelyezéssel az egyébként hozzáférhetetlen könyvállományok azonkívül, hogy 
őrzöttek lesznek, továbbra is hozzáférhetőek és hasznosak maradhatnak. 

4.6. Amint említettük, 1992. folyamán ez a Pápai Bizottság elsődleges felada
tának tekintette, hogy egy szívélyes levelet írjon (mely azonban egyben egy érzé
keny vészkiáltás is volt mindarról, amit az egész egyházban jeleztek) az egyházi 
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kulturális javak szerepéről az evangelizáció műveiben és az illetékesek felelős
segéről; a jövendő papok eziránt fogékonnyá való tételének problémájáról. (Cfr. 
Lettera circoiare agli Ecc. mi Veseovi, 15/X/1992). E felhívást hasznosnak látszik 
most megismételni, illetve pontosabban kifejteni mire is vonatkozik: 

- a szeminaristák filozófiai és teológiai tanulmányai idején a könyvtár érté
kelésére és használatra vonatkozó gyakorlati ismeretek fontosságára; 

- a levéltári és bibliográfiai dokumentumok ismeretének fontosságára, hogy 
tudatában legyenek a saját Egyházuk és az egyetemes Egyház identitásának: le
endő pap nem engedheti meg magának, hogy ezt ne ismerje; 

- a könyvtárak hasznossága miként épül be a pap rendszeres lelkipásztori 
tevékenységébe: honnan meríthet anyagot saját tanulmányokhoz és hova lehet 
irányítani esetenként azokat, akik ismereteiket elmélyíteni kívánják. 

A Szemináriumnak, mely a leendő papokat képezi, el kell vállalnia, hogy fo
gékonnyá tegye őket mindezek iránt. 

4.7. Elérkezettnek látszik az idő, melyben a Püspöki Konferenciák az egyház
megyék, és különösen saját egyházuk egyházi könyvtárosai részére kidolgozhat
nának egy „egyházi könyvtárak direktóriumát", amelynek célja, hogy kiértékelje 
az egész egyházi közösség előtt a szabályos pasztorális feladatot, amit a könyv
tárosok (legyenek akár papok, szerzetesek vagy laikusok) teljesítenek a keresz
tény kultúra élesztése és a kultúrákkal való párbeszéd érdekében; orientálni a 
bonyolult doktrinális, jogi és gyakorlati problémákban, melyek az egyházi könyv
tárakat érintik: eligazítani a polgári könyvtárakkal való kapcsolatában; segíteni 
az erőteljesebb újraéledést maguknak a könyvtáraknak az élevezésében. 

Ilyen direktóriumnak célszerűbbnek látszik a „nemzeti" jelleg, mint az „uni
verzális", a helyi viszonyokhoz való szorosabb kötődés érdekében. 

Ez azonban nem helyettesítheti azt, hogy a püspöki konferenciák ne tájékoz
tassák kellően a meglévő problémákról és javaslatokról ezt a Pápai Bizottságot, 
mely minden további feladatot teljesít, hogy az egyházi könyvtárak ügyét szolgál
ja-

4.8. Az Egyház Kulturális Javainak Pápai Bizottsága kötelességének tartja 
tájékoztatni az Ecc. Püspököket és a Rev. Generális Főnököket, akik régi alapí
tású és konszolidált egyházakban működnek, egy problémáról, amit „könyv
társzervezési misszionáriusság"-nak lehetne nevezni. Számos egyházmegyében, 
ahol az egyház gyökereztetése, „la plantatic Ecclesiae" még nem rég történt, 
nemcsak, hogy nem lehetséges megfelelő „egyhámegyei könyvtárakat" létesíte
ni - amint azt fentiekben óhajtottuk - de még „nemzeti egyházi könyvtárakat" 
sem, mert rendkívül nehezen sikerül, vagy egyáltalán nem lehet megszerezni a 
patrisztikai és nagy teológiai gyűjteményeket. 

Azon egyházak - melyek olykor, már nem annyira használt, vagy nem hasz
nálható egyházi könyvtárakkal rendelkeznek - tervezhetnék-e, hogy a fejlődés 
útján haladó egyházaknak, a tartalmára nézve fontos és alapvető köteteket kül-
denének (a nagy filozófiai és teológiai műveket, patrisztikai forrásokat)? 

Ez úgy tűnik, kiemelkedő kulturális és pasztorális cserelehetőség lehetne az 
egyházak között azáltal, hogy bizonyos kihasználatlan könyvtárak értékét újra 
felszínre hozná. 

Egy ilyen kulturális cserének szervezői lehetnének az Egyházi Könyvtárosok 
Nemzeti Társaságai, egyetértésben ezzel a Pápai Bizottsággal. 
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4.9. Mint ismeretes, az egyházi könyvtárak nagyobb részét érintő probléma 
az egyre újabb könyvállomány beszerzési költségéből, valamint magának a 
könyvtárnak a kompetens és megfelelő stabil személyzettel való működésének 
költségéből tevődik össze. 

A kisebb könyvtárak esetében, mint a plébániáké és társaságoké, vissza kell 
térni az önkéntes adományokhoz, amint ezt más korokban dicséretesen csinál
ták, azon keresztény közösségek fogékonyságához fordulva, melyek ezeket a kul
turális szerepükben oly jelentős központokat létrehozták. 

Mivel ezek a könyvtárak nem csak a keresztény közösségek kizárólagos hasz
nálatára szolgálnak, hanem kulturális eszközök bárki számára, úgy tűnik, minden 
jogcímük megvan arra, hogy részesüljenek azon támogatásokból, amit a terület 
könyvtárai fejlesztésére a nemzeti-, regionális, vagy helyi közösségek fordítanak. 

A nagy egyházi könyvtárak számára, úgy látszik egy új, vagy világosabb köz
könyvtári profilnak kell kirajzolódnia, legalábbis azokban a sajátos esetekben, 
ahol ezt még nem tették meg. 

A könyvtárak esetében éppúgy, mint a többi egyházi kulturális ingatlan ese
tében (levéltárak és művészeti javak) - ha azok kizárólagosan az egyházi közös
ség céljait szolgálják -, akkor abszolút rendelkezője marad, de nehéz azt gondol
ni, hogy a nemzeti közösségnek ezeket azok közé az intézmények közé kell so
rolnia, melyeknek a szükséges támogatást megadja. 

Ha azonban az Egyház - noha könyvtárainak tulajdonosa és felelőse marad -, de 
megnyitja ezt a vagyont, amilyen mértékben ezzel élni kívánnak, jogosnak látszik, 
hogy a kulturális életnek és eszközöknek ez a befektetése a Nemzet Kulturális 
Javai közé számítson, s megkapja a kellő anyagi és szervezeti támogatást. 

Úgy véljük, hogy a Püspökkari Konferenciák, nemzeti kormányok és nemzet
közi szervezetek közötti kapcsolatok számára ezek nagy értékű és kötelezettségű 
problémák. 

4.10. Végül, e Pápai Bizottságnak feladatai közé tartozik, hogy támogassa a 
mindinkább organikus kapcsolatot az Egyházi Közösséggel, ami célszerűen a 
Nemzeti Kulturális Társaságok és a kultúra élesztősére létrehozott Nemzetközi 
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Szervezetek révén mutatkozik meg. Szabad kérnünk a Püspökkari Konferenci
áktól, könnyítsék meg ezt a feladatot, támogatva az Egyházi Könyvtárak Orszá
gos Társaságait és csatlakozásukat a megfelelő anyaországi és a nemzetközi tár
saságokhoz, tudatában annak is, hogy ezek az intézmények olykor kérhetnek kö
telezettséggel járó együttműködést, - időt és kölcsönös felelősséget igénylőt, - ami
hez szükséges lenne a kötelező készséget felajánlani. 

Excellenciás Úr, 
amennyiben jelen levelünkben tartalmazott kérdéseket rövid megállapítások

ban kellene összefoglalnunk, akkor a következőket mondhatnók: 
- a Szentatya a kulturális javak iránti érdeklődés általános újravirágzását az 

„idők jelének" ítéli: „a kultúrában tapasztalt" Egyház nem lehet, hogy ne fogadja 
e jeladást; 

- ebből az alkalomból nem azért kívántuk hangsúlyozni az egyházi könyv
tárak jellegét, feladatát, fő problémáit, hogy ezen feladatok teljes súlyát az egy
házmegyei püspökök vállára rakjuk, hanem, hogy szövetségre lépjünk az evan-
gelizáció és a kultúra e fontos szektora erejének visszaadásában; 

- egyes problémákat nyilvánvalóvá tettünk, javasolva megoldási vonalakat, 
annak tudatában, hogy különböző az egyházak helyzete, és nem lehet az egész 
problematikára és az összes helyzetre érvényes iránymutatást kialakítani. Jelen 
levelünket mintegy „szikrának" szánjuk, mely az Ön Püspökkari Konferenciáján 
belül fellobbanthatja az érdeklődést és tárgyalást; 

- hangsúlyozzuk még egyszer, a legsürgősebb és leggyökeresebb probléma 
visszaadni az egyházi közösségeknek és pásztoraiknak a fogékonyságát arra, hogy 
az egyházi kulturális javak szerepének valódi és saját „pasztorális értékei" van
nak. Közülük most a könywagyonra irányítottuk a fényt a levéltárakkal együtt, 
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ezekben van az egyház emlékezete a hitben való fokozatos elmélyülésről, mely 
az egész emberiség „emlékezetévé" válhat, amikor az fel akarja fedezni, mit je
lent a keresztényien ihletett kultúra; 

- éppen ezért hasznosnak tartanok, hogy a Püspökkari Konferencia témáiban 
felszínre kerüljön, organikus módon, az egyházi könyvtár téma-probléma, hogy 
majd ezt követően az egyes egyházmegyék szintjén elemezzék. Úgy tűnik szá
munkra, hogy - meghatározva a tájékozódási pontokat, melyekre a tevékenység 
irányul - nem lesz már nehéz az egyházi könyvtárak érdekében egy valódi moz
galmat kelteni, mely mozgósít ebben a szektorban hozzáértő animátorokat, - az 
azonosítástól az értékmentésig, hasznosításig bezárólag; 

- mint mindig, nagyon örülnénk elmélyült választ kapni ezekre a megállapí
tásainkra, hogy figyelemmel kísérhessük a fejlődést, és összehangolhassuk saját 
tevékenységünket a valós helyzetekkel és alkalmas, a tapasztalatban kipróbált 
kezdeményezéseket j avasolhassunk. 

Végezetül, ismét a Szentatya, II. János Pál szavait szeretnénk idézni: „a hit 
saját természeténél fogva törekszik kifejeződni olyan művészi formákban és tör
téneti bizonyítékokban, melyek lényege evangelizáló erővel és kulturális érté
kekkel rendelkezik, s melyek iránt az Egyház hivatott a legnagyobb figyelmet 
tanúsítani" (Motu proprio, „Inde a Pontificatus Nostri initio", 25.111.1993. Proe-
mio). 

Ehhez az auspiciumhoz csatlakozik az én megkülönböztetett és testvéri kí
vánságom és köszöntésem, miközben 

maradok Excellenciád őszinte híve Jézus Krisztusban 
Paolo Ralitti segretario 

HELYREIGAZÍTÁS 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros Szerkesztősége 
Bereczky László főszerkesztő úrnak 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
Kérem, hogy a folyóirat következő számában az alábbi szövegű tájékoz

tatást közzétenni szíveskedjék: 
„Tisztelt Olvasó! 
Az újságíró véleményét egy riportalanynak, így nekem is illik tiszteletben 

tartani. Vajda Kornél tisztelt kollégánk azonban olyan - magának a riport
nak a komolyságát is megkérdőjelező - dicshimnuszt zengett a velem készí
tett beszélgetés végén, saját szövegében, amelytől kénytelen vagyok elhatá
rolni magamat. Bízom abban, hogy a Tisztelt Olvasó a kulturális lobby lét
rejöttét - mindennek ellenére - örömmel üdvözli. 

Vadász János 
a KKDSZ elnöke" 
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