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Könyvtárpolitikai töprengések
A kívülről irányítás tündöklése és bukása
Szente Ferenc
Ha szabad egyáltalában használni azt a fogalmat, hogy könyvtárpolitika, akkor
erre leginkább az jogosít fel bennünket, hogy a háború utáni könyvtárszervezési
munkában a hazai és nemzetközi polgári liberális demokrácia törekvéseinek
szellemében a hálózati elvet, tehát a rendszerként kiépített össztársadalmi könyvtári
szolgálatot tűzték célul elődeink, ami kétségtelenül politikailag értékelhető,
meghatározó érvényű döntés volt, amelyet Leninnek a modern könyvtárról vallott
nézetei legitimáltak. A kitérők, a stagnálási időszakok ellenére ennek a célnak a
helyessége nem vált vita tárgyává. Nézetkülönbségek a célkövetés módszertanában,
vagy még inkább a lépések fontossági sorrendjének megállapítása körül alakultak ki
könyvtárügyünk négy évtizedes közelmúltjában. A módszertani és sorrendi kérdések
tipikusan a napi politika szellemében kaptak választ. Ebben leli magyarázatát a nagy
tradíciójú egyetemi könyvtárak és más — köztük — egyházi, tudományos
közgyűjteménnyekkel szemben megnyilvánuló egykori gyanakvás, amely szélsőséges
esetekben csonkító, pusztító intézkedésekben is jelentkezett, és a könyvtári rendszer
építéséből gyakorlatilag kiutasította a meglévő történeti gyűjteményeket. Tudvalévő,
hogy az egyetemi könyvtárak mellett a régi városi könyvtárak, a híres középiskolák
gyűjteményei alkothatták volna az új könyvtári rendszer gerincét, amelyre épülhetett
volna a modernizációs program egy politikailag tagozódott, demokratikus
társadalom érdekei szerint. Az egyesületi, olvasóköri "fiókkönyvtárak" áttételével a
legkisebb közösségekig közvetíthette volna szolgáltatásait. Ehelyett a szétvert
gyűjtemények romjaiból és a szigorú ideológia ellenőrzése alá került könyvkiadás
termékeiből a nulla pontról indult az a centralizált közkönyvtári szervezet, amelyet
ország, megye, járás irányítási szintek hierarchiája tett hasonlatossá a párt és
államirányítás épületéhez. Ez a zárt forma önálló életet élt és bár minden
állásfoglalás deklarálta a könyvtárügy egységét (rendszerszerűségét), a rendszerré
válás útjában elháríthatatlan akadályként tornyosult az ágazati (főhatósági)
hovatartozás kettős kötődése vagy megoldatlansága, illetve a döntéshozók
inkompetenciája. Emiatt nem lehetett érvényesíteni az egyébként máig aktuálisnak
tekinthető könyvtári alapjogszabályokat, emiatt lógnak ki a rendszerből és esnek ki a
tárca látószögéből egyaránt a felsőoktatási intézmények könyvtárai és a tudományos
szakgyűjtemények nagyobbik részét képező iparági szakkönyvtárak a mindennapi
gyakorlatban. A legfontosabb könyvtárak és könyvtárcsoportok legalább öt különféle
főhatósághoz, országos irányító szervhez tartoznak, ami rendszeres tárcaközi
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konzultációt igényelne az elvszerű kooperáció érdekében. Ezt egy önálló
szakosztályvezető képes lenne ellátni minimális eszközigénnyel, de kellő
felhatalmazással. Ehelyett időtlen idők óta a könyvtárügy egy-egy nagyobb
vegyesprofilú főosztályba van betagosítva, előbb a népművelésibe, ahol a
kultúrházaktól nem látszottak a könyvtárak, újabban a közgyűjteményibe, ahol a
gyűjtemény szón kívül semmi közös dolog nem köti össze a levéltáros, múzeológus,
könyvtáros társaságot, hacsak nem a főosztályvezető karizmatikus személyisége.
Lassan a helye is elvész a könyvtári szakosztálynak a Szalay utcában, az emberei már
eltűntek rég. Volna lehetőség az általános könyvtárpolitikai megújulásra, de ehhez
vagy a meglévő jogszabályokat kell betartatni, vagy új szabályozást kell bevezetni,
amely a támogatás eszközével befolyásolja a kívánatos mozgásokat. Ehhez is, ahhoz
is kell az a koordináló erő, amely szakmailag elkötelezett.

A könyvtár elismertség! kilátásai
Föltételezve, hogy hazánkban a kilencvenes évek a társadalmi-gazdasági
megújulás időszaka lesz, ennek követelményeként tételezzük az általános szellemi
pezsdülést, a bekapcsolódást az európai fejlődés főáramába, a felzárkózási
szándékot a demokrácia és a humán eszméi szerint berendezkedett országok
csoportjához.
A szellemi és erkölcsi megújulás látszik annak a biztos erőforrásnak, amelyből
nemzeti megmaradásunk, gazdasági stabilizálódásunk és nemzetközi felérté
kelődésünk reménysége táplálkozik.
A szellemi és erkölcsi megújulás remélhetőleg (vagy törvényszerűen) humán
értékek, a tudomány, a művészet, a filozófia és a vallás iránti érdeklődés nagyarányú
növekedésével jár együtt, melyben mind az alkotó, mind a közvetítő értelmiségnek
biztos információs háttérre, tápláló forrásra lesz szüksége. Ez a forrás a könyvtár tág
értelemben; vagyis a könyvtárak rendszere, amely átszövi az egész társadalmi életet,
jelen van a lakóközösségekben, a termelőegységekben, a kutatóhelyeken, az
iskolarendszer valamennyi fokozatában, továbbá a szociális és egészségügyi
gondozó-gyógyító intézményekben, valamint a hadsereg és a büntetésvégrehajtó
intézetekben is. A könyvtár a forrása annak az információs és tömegkommunikációs
tevékenységnek is, amelyet gyakran versenytársként, ellenfélként tüntetnek föl
egyesek az olvasással, a könyvtárhasználattal szemben.
A forráshasználat iránti érdeklődés várhatólag az országos tudományos
könyvtárakban, az egyetemi és más felsőoktatási gyűjteményekben, valamint a
megyei és városi könyvtárakban jelentkezik a legélénkebben. A kereslet várhatólag a
tudományos és a szakirodalom mellett a mindennapi élet közhasznú olvasmányaira
és a közéleti-politikai tartalmú kiadványokra irányul. Az értelmiség és a diákifjúság
mellett növekvő mértékben jelennek majd meg a politikában és a gazdasági
vállalkozások körében érdekelt csoportok aktív könyvtárhasználóként.
A lakóhelyi környezetben — a növekvő közéleti aktivitás nyomán talán falun is
— növekszik a célorientált társaságok, olvasókörök, kulturális egyesületek száma.
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Ezek reményeink szerint — jórészt népfőiskolákhoz, iskolákkal együttműködő
könyvtárakhoz és könyvtárakhoz kapcsolódnak majd. Az Olvasókörök Országos
Szövetségének néhány év múltán több ezer világi és vallási tagszervezete lehet.
Nagymértékben megnövekszik a lehetőség a nemzetközi könyvtárközi kapcso
latok és szolgáltatások hagyományos és elektronikus úton való bővítésére. Ez az
Európa ház fölépítésében való részvétel könyvtári szempontból renkívül ígéretes
hazánk számára is. Ez a lehetőség nemcsak az átvétel oldaláról, hanem az átadás, a
magyar kultúra népszerűsítése oldaláról is biztató kilátásokkal kecsegtet.

Az európai ház reménysége
Számunkra rendkívül értékes minden nyitási lehetőség Nyugat-Európa felé,
hiszen a társadalmi-gazdasági talpraállás nagyban függ attól a szellemi megújulástól,
amely egyebek mellett az elvek és eszmék szabad áramlásán, az információkhoz való
egyetemleges hozzáférésen alapszik. A könyvtári érdekeknek több olyan területe
kínálkozik, mely jó nemzetközi kapcsolatokat és együttműködést kíván.
■ A tudományos, művészeti és irodalmi dokumentumok kiadóktól való közvetlen
beszerzése. (A nemzeti könyvtárhoz és esetleg néhány kijelölt szakági könyvtárhoz
telepítendő az a deviza mennyiség, amely az ún. nem lakossági célokat szolgáló
importra adott. Ezzel közel kétszeresére növelhető a pénz vásárlóereje, mert
egyrészt kiiktatódnak a közvetítők, másrészt megkapható az európai nagy kiadóknál
szokásos gyűjteményi kedvezmény is.)
■ Racionálisan fejleszthető a szakmai és a szakma határterületét jelentő
irodalom cseréje, föltéve, hogy föladjuk gátlásainkat és publikációkkal közvetlenül is
bekapcsolódunk a könyvtárügy nemzetközi életébe. Ennek ellentétele: nemzetközi
szaktekintélyek rendszeres meghívása és megszólaltatása a hazai szaksajtóban.
Különösen a könyvészeti, könyv- és könyvtártörténeti, valamint a könyvtár
szociológiai tárgykörökben
mutatkoznak megragadható lehetőségek.
A
könyvtárosképzés, továbbképzés oktató és demonstrációs segédleteinek cseréje
nemzetközi és kétoldalú megállapodások tárgya lehet.
■ Közös rendezvények, konferenciák, szemináriumok kiállítással, videóval,
filmbemutatóval élénkítve, közérdekű témakörökben, mint pl. a Könyvtár és
tudomány; Könyvtár és politika stb. közelebb hozhatják a világot. Lehetőséget kell
adni arra, hogy intézményközi rendezvények (pl. Miskolc-Hannover műszaki
felsőoktatás ügyben, Vas megye-Burgerland közművelődési ügyben) élénkítsék a
szakmai kapcsolatokat. Ne tekintsük az egyesület privilégiumának se a nemzetközi
képviseletet, se a nemzetközi rendezvényeket.
■ Szolid lehetőség ígérkezik a nemzetközi vállalkozásokra, pl. állományvédelmi
ügyben (mikrofilmezési, restaurálási akciók) vagy a könyvritkaságok reprint
kiadásában.
■ Vannak hagyományai, de további lehetőségei is a közös kutatásoknak
könyvtárszervezési, automatizálási, könyvtárpedagógiai, szociológiai, építési stb.
témakörökben. Itt is az intézményközi kooperáció látszik járható útnak, föltéve, hogy
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az érintettek és érdekeltek megismerhetik egymást. Témajavaslatokat lehetne
kétoldalúan, vagy többoldalúan felkínálni fontos partnereknek.
■ Személycserék és más szakmai utak alapítványokkal és más támogatókkal való
előmozdítása. Ebben sokat segíthetnének a nemzetközi egyházi és pártközi
kapcsolatok is, amelyet Európa szerte kihasználnak, főként ifjúsági és szociális
összefüggésű témák esetén.

A gyűjtemények információs értékének megőrzése
A műveltség és az informálódás eszközeihez állampolgári jogon való
hozzáférés a demokrácia alapkövetelménye. Az állami és a tanácsi könyvtárak
körében, valamint az iskolarendszer összes fokozatában költségvetésből kell
biztosítani a jogszabályilag körvonalazott gyűjtőköri fejlődés követelményeit,
összhangban a nemzeti és a nemzetközi dokumentumterméssel. Az infláció hatását
évről évre ellensúlyozni kell. Figyelembe kell venni a költségvetésnek, hogy a fontos
információk egyre inkább megjelennek audio, audió-vizuális és számítógépes
hordozókon, amelyeknek szintén a könyvtár a természetes gyűjtőhelye. A nagy
tudományos könyvtárak állományvédelmi kötészeti, restauráló és mikrofilmezési
tevékenysége pótolhatatlan értékeket ment meg; erre mindenkor figyelemmel kell
lenni.
Rendszerfejlesztési feladatok

A hazai könyvtárügy, mint elvi rendszer már az 1956-os tvr. óta létezik, ezt
tovább árnyalta az 1976-os tvr. és a végrehajtási rendeletek. Gyakorlati rendszerré
főként irányítási zavarok és a környezeti infrastruktúra miatt nem válhatott. Ezek
közül a hírközlést, az elektronikus vonalhálózat hiányosságát külön is ki kell emelni.
Az elkövetkező esztendőkben kiépülni látszik az országos információs infrastruktúra,
amelyhez a könyvtári rendszer sokoldalú információs adatbázisként kínálattal
kapcsolódhat és közvetítő szolgálatot láthat el a nagy nemzetközi adatközpontok
irányában is. Ezért fontos az OTKA program kiteljesítése oly módon, hogy az MTASZTAKI-Akadémiai Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, valamint az OMIKK,
mint részben már meglévő, illetve rövidesen elkészülő első lépcső után, vagy inkább
vele szinkronban fejlődjenek ki azok a kisgépes könyvtári állomások, amelyek a
szolgáltatásokat országosan hozzáférhetővé teszik mindenekelőtt a felsőoktatási
könyvtárakban, valamint a megyei és nagy városi könyvtárakban.
Könyvtárépítési sürgősségek

A szerény gazdasági kilátások közepette se tekinthetünk el attól, hogy néhány
nyomasztó elhelyezési gondtól megszabaduljunk. Ezek közül kimagaslik az ELTE
Központi Könyvtárának elhúzódó rekonstrukciója és a TTK könyvtár székházának
megépítése. Súlyos adósság a főváros és a "százezres városok" központi
könyvtárépületének hiánya: Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár, Szolnok mellett
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Győrt is ide sorolhatjuk. Nyomasztó a helyzet Egerben és Szekszárdon is. Tíz
esztendeje napirenden van egy korszerű országos tároló könyvtár kifejlesztése
Törökbálinton az OSZK tulajdonában, amely jelentős megtakarítást eredményez
majd a ritkán és időszakosan igényelt dokumentumok közvetítésével. Gondolni kell
arra, hogy a Várban a Palota pincerendszerében tervezési állapotig jusson el a
nemzeti könyvtár raktárbővítésének ügye.

Szakképzési, továbbképzési követelmények
A könyvtárosképzés rendszerét az összes körülmény mérlegelésével felül kell
vizsgáim és egy szervesen egymásba épülő, lépcsős képzési rendszert célszerű
megvalósítani. Az erre vonatkozó keretek jórészt a felsőoktatási reformban
várhatóan kialakulnak.
A jelenlegi úgynevezett "könyvtárkezelői képzést", amely az ötletszerűen
szerveződő tanfolyamok tömegével inkább elfedi, mint megoldani segíti a
középszintű szakképzés gondját, át kell alakítani. Helyette célszerű létrehozni az
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja mellett
egy érettségire alapozó könyvtáros szakiskolát, amely az arra alkalmas
nagykönyvtárakban működő kihelyezett tagozataival alkotna képzési hálózatot. A
tanárképző főiskolákon — Szombathelyen, Nyíregyházán — főszakként, tanári
szakpárosítással — jó mederben folyik a gyakorlati orientáltságú felsőfokú könyvtári
szakemberek képzése.
Az egyetemeken — ELTE, KLTE — célszerűnek látszik a jelenlegi, csak
tanárszakkal párosított képzés helyett, a választható bölcsész-könyvtáros, nyelvészkönytáros stb. megoldás bevezetése. Ha nyitott egyetemi rendszerben tervezhetünk,
akkor a szükséges kollokviumok és szigorlatok birtokában bárki könyvtári
államvizsgára bocsájtható. A kiegészítő szakképzést az egyetemek kihelyezett
tagozatain célszerű megoldani. A kihelyezett tagozatok kintüntetett fogadóhelyei az
országos nagykönyvtárak s az egyetemi könyvtárak lehetnek, ahol az oktatói kar a
munkafolyamatok révén természetes módon adva van. E tagozatokon (oktató
műhelyekben) a nem szakirányú egyetemi diplomával könyvtárban dolgozók
szerezhetnek jogosítványt az államvizsgára bocsájtáshoz. A főiskolákon végzett
könyvtáros levelező úton az egyetemen szerezhetne kiegészítő képesítést a megfelelő
disszertáció alapján. Egyetemi kiegészítő tagozatot kísérletileg először az OSZK-ban
célszerű indítani a belső szükségletre alapozva, az erre való előkészületi munkálatok
eredményesen haladnak a KLTE bölcsészkari tanácsával egyetértésben.

Könyvtárbarát társadalmat
Végezetül, de nyomatékkai kell szólni az ún. használói képzésről. Valamennyi
iskolatípusban (azt mondhatjuk, hogy szinte az óvodáktól) meg kell teremteni a
feltételeket az információgyűjtés, rendszerezés, feldolgozás készségének
kifejlesztéséhez, hogy a felnövekvő nemzedékek az önálló tanulás, ismeretszerzés,

126

Szente Ferenc

kutatás legfontosabb eszközének, a könyvtárhasználati ismereteknek a birtokába
jussanak. Különösen nagy hangsúlyt kell tenni erre a feladatra a pedagógusképző
intézményekben, de mielőbb meg kell teremteni a feltételeit a szakirányú
felsőoktatás egészében. Ennek a közérdekű képzésnek a természetes segítői az
oktatási — felsőoktatási intézményi — könyvtárak munkatársai lehetnek.

A technikai fejlődés reménye
Az utóbbi évtizedekben megindult lassú fejlődést a technikai korszerűsödésben
nem lesz nehéz fönntartani, de mindenáron fönn kell tartani. Az országos, a
felsőoktatási, a megyei és városi könyvtárakban (ez nem több, mint kettőszázötven
egység) biztosítandó a másológépek, mikrofilm és mikrokártya olvasókészülék, a
hálózatba kapcsolódást biztosító elektronikus technika (személyi számítógép,
telefax) működtetése. Gondoskodni kell arról, hogy a berendezés, a használati
tárgyak és célbútorok együttese kulturált környezeti feltételeket teremtsen a
könyvtárban való munkálkodáshoz.

A tudományos kutatás szerves beillesztése
A nagyobb könyvtárak eddig is főbb feladataik közé sorolták a tudományos
kutatói tevékenység szolgálatát, és meghatározott területeken ilyen munka végzését
is. Számolni kell azzal, hogy a könyvtárak nem csupán hagyományos funkcióikat
teljesítik a megváltozott körülmények között. A technikai lehetőségek már
megkezdődött és remélhetőleg bekövetkező további bővülése, valamint
meghatározott oktatási feladatoknak a jelenleginél jóval tudatosabb vállalása a
fentiekben vázoltak szerint, a középfokú, illetve a könyvtári-informatikai és a
könyvtártípusnak megfelelő posztgraduális képzés terén, önmagában is változtat a
tudományos könyvtárak tradicionális tevékenységén. Ezen belül is megkülönböz
tetett szerep vár a nemzeti könyvtárra, amely — részben az épülő országos kutatási
fejlesztési információs infrastruktúra egyik bázis intézményeként, részben pedig a
képzési elképzelések megvalósulásával párhuzamosan — képes tágabb kereteket
adni a csírájukban már ma is létező, forrás-orientált tudományos kutatói
tevékenységnek. E lehetőségek kiaknázására figyelmet kell fordítani, mivel egy
közgyűjteményi, informatikai és társadalomtudományi kutatóközpont kialakítása a
meglevő erőforrások koncentrálásához, jobb kihasználásához — így további
fejlesztési célú eszközök létrejöttéhez — vezetne, s ugyanakkor olyan koncepcionális
feladatok megoldásához is hozzásegítene, mint forráskezelés-kutatás-kiadás ciklus
elemeinek, illetve a kutatás és az oktatás egymáshoz való közelítése. A tudományos
tevékenység kibontakoztatása semmiképpen se veszélyeztetheti a közgyűjteményi
funkciók ellátását, hiszen éppen azok talaján, azokkal szerves egységben kell, hogy
fejlődjék, s a tudományos kutatói tevékenység szükséges előfeltétele e funkciók
maradéktalan teljesítése.
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A belülről irányítás anatómiája
A könyvtári rendszer a valódi munkamegosztás és szolgáltatási érdekvonalak
alapján piaci elvek szerint is irányítható. Az ebben rejlő tartalékok az ár-bér reform
kibontakozásával szabadíthatok föl — magyarán: szolgáltatást legyen érdemes is
kínálni, ne becsület és dicsőség dolga legyen csak; továbbá, legyen érdemes inkább
megvenni, mint megfusizni.
A könyvtárak rokonság-érzékeny intézmények: az azonos rendűek szívesen
alkotnak szakmai és gazdasági jellegű érdekközösségeket. Az említett jellegzetesség
készen kínál egy önigazgatási konstrukciót, amely az azonos rendű intézmények
testületéiből és ezek választott képviselőinek testületéből két lépcsőben
összefoghatja a könyvtárügyi managementeket.
Ennek a szervezeti elemei gyakorlatilag régóta készen állnak az ún. igazgatói
tanácsok és az Országos Könyvtárügyi Tanács formájában. Minthogy azonban
jogszabály szerint ezek tanácskozó testületek voltak, tevékenységük végterméke a
tanácsadás volt a miniszternek, a demokratizmust szolgálták ugyan, de a
demokráciához nem fértek hozzá.
Ha már most ezek a testületek társadalmi érdekű szakmai javaslataikat a
gazdasági eszközök és források ismeretében tehetik, létrejöhet az áhított, valódi
érdekegyeztetés, a döntés a prioritásokról, vagyis a mikor, mit, hogyan kérdéseiről.
A többi egy "könyvtári alap" című bankszámla és egy számszaki felügyelő bizottság
kérdése.
Az országos könyvtári önigazgatási renszer központi irodája, információs és
továbbképzési bázisaként tekintsék adottnak "Könyvtárügyi Intézet" néven, vagy mai
nevén a Könyvtártudományi és Módszertani Központot.

És ha alakítanánk egy Rt.-t?
A reprint kiadások sikere, a könyvtári melléküzemek, kötészetek, nyomdák,
mikrofilm és restauráló műhelyek szabad (?) kapacitásának eredményes hasznosítási
tapasztalatai, a dokumentumforgalmazás virágzó üzleti tevékenységként megismert
eredményei, a bútorok és eszközök kiskereskedelmi közvetítése, megannyi csábítás
az üzletelésre. Alacsony címletű részvények kibocsájtásával a könyvtárosok ezreit
tehetnénk vállalkozóként érdekeltté a sikeres fejlesztések, eladható szolgáltatások
ügyében.
Szervező közgazdászok, bankosok óvatosan bíztatnak: a részletek rejthetnek
buktatókat, de az egész ígéretesnek látszik.

