
isme~et.e,kkel, ~me~nyiben a dokumentum- és in- Könyvtári stratégia
formacloszolgaltatas bármely területe a feladata,
és az ismeretek mellett olyan speciális tudással 2003-2007

is, amely empatikussá teszi a hátrányos helyzetû
könyvtárhasználókkal történõ foglalkozásra, Beszélgetés Skali(~zki Judittal,
amennyiben ez a feladata. a Nemzeti Kulturális Örökség

A képzésnek meg kell újulnia, hogya várt.. ,.
igényeknek megfeleljen. A felkészült könyvtá- Mmlsztenuma

rosokra a bérezést is magában foglaló, megfele- köny"tári osztályának

lõ elõmenetel vár a könyvtárakban. vezetõjével

Feladatok ' ,
A magyar könyvtarak lat-

.A társadalmi megbecsültség növelése le- ványos változáson mentek
hetõségeinek vizsgálata át az utóbbi években. A te-

.A képzõ intézmények informatikai infrast- lematikai fejlesztési prog-
ruktúrájának fejlesztése az IHM-mel és az OM- ram nak köszönhetõen na-
mel gyot léptek elõre a számí-

.Az GM-mel együttmûködve a felsõfokú tógépesítés és a hálózati
szakirányú, akkreditált képzések megindításának kapcsolattartás terén, kiala-
ösztönzése kult és mûködik az Orszá-

.A javasolt akkreditálandó továbbképzések gos Dokumentumellátási Rendszer. A következõ
többéves rendszerének kidolgozása öt év stratégiája a további utat jelöli ki.

.A fiatal munkatársak felkészítésének prog- -Elõször az aDR-re kérdeznék. Milyen to-
ramja vábblépés várható? Érdekeltté kívánják-e tenni

.A minõségi bérezési szempontok kidolgo- -s ha igen, hogyan -a nem nyilvános könyvtá-
zásában való részvétel rakat az együttmûködésben? Milyen szerep jut

majd nekik a rendszerben?
Budapest, 2002. december S. J.: Ennél a kérdésnél elõször tisztázni kell,

Dr. Skaliczki Judit hogy az aDR-szolgáltatási szerep és a könyv-
tárközi kölcsönzési szolgáltatás között mi a kü-
lönbség. A könyvtárközi kölcsönzés minden
könyvtár (könyvtári tevékenységet folytató in-
tézmény) tevékenységének része, a könyvtár kér
és küld dokumentumokat e szolgáltatás keretében.
Ennek finanszírozása fenntartói kötelezettség.

A könyvtári rendszer magas színvonalú rend-
szerszerû mûködése érdekében mûködõ ODR te-
vékenysége (a gyûjtemény ilyen célú fejleszté-
sében, szolgáltatásközvetítõ eszközök fejleszté-

ro sében, a minõségi követelményeknek megfele-
~ lõ, üzem szerû szolgáltatás megszervezésben stb.)

~ azonban túlmutat egy-egy adott könyvtár fenn-
~ tartói kötelezettségén, és mint a törvény is ren-

.~ delkezik róla, központi támogatást igényel.
:~ Az aDR-ben részt vevõ könyvtárak köre ki-
] jelölésének kettõs feltétele volt. Egyrészt, hogy
~ a gyûjtemények az igényelendõ szépirodalmi
"E mûvek mellett nagyjábóllefedjék a tudományos
~ diszciplínákat is, másrészt, hogy a könyvtár meg-
< felelõ szolgáltatási infrastruktúrával és hozzáér-

tõ szakemberrel rendelkezzék, hiszen a miniszté-

-
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rium csupán a kiegészítõ fejlesztéshez tud hoz- táros vagy könyvtári alkalmazott tfrp. csak a köl-
zájárulni. Ezért elképzelhetõ, hogy van olyan cs önzést végzi önállóan, a beszerzés, feldolgo-
kiemelkedõ egyedi, tudományos gyüjteménnyel zás másutt történik. A kapcsolattartáshoz viszont
rendelkezõ könyvtár, amelynek állománya tar- jó hálózatra lenne szükség, tehát arra alapozva,
talmaz olyan dokumentumokat, amelyek más hogy kormányzati szinten is prioritást élvez a
gyûjteményekben nincsenek meg, a könyvtár könyvtári infrastruktúrafejlesztése, készül-e kon-
.mégsem tagja az aDR-nek, mert nem áll a cepció a hálózat kiépítésére?
rendelkezésére sem a megfelelõ munkaerõ, sem S. J.: Ez a kérdés azokat a feladatokat érinti,
az információs technológia. A dokumentumot amelyekrõl a következõ évek stratégiai fejlesz-
az igénylõ kutatónak -ebben az esetben -a tési terve úgy szól, hogy nem csupán egy-egy
könyvtár könyvtárközi kölcsönzése keretében tárca felelõsségi körébe tartoznak, hanem kor-
kell megkapnia. mányzati döntést igényelnek. A könyvtárak in-

A nem aDR-könyvtárak támogatása pedig -formációs hálózata az NIIF kialakította hálózat-
közvetlenül minisztériumi forrásból vagy pályá- ra telepedett. Most is ezt kívánjuk tenni. Az in-
zati lehetõségként -ahhoz tud hozzájárulni, hogy formációs társadalom megteremtésének hazai
a dokumentumról szóló információ bárki számá- programja a Nemzeti Fejlesztési Terv. Ez a fej-
ra bárhonnan elérhetõ legyen. A nem nyilvános lesztés célként tûzi ki -a kormányprogram nyo-
könyvtárak különbözõ digitalizálási pályázati mán -hogy az internetnek, azaz a hálózatnak el
programok keretében, az állományuk visszame- kell jutnia a négy év alatt minden könyvtárba.
nõleges gépre vitelével már eddig is részt vehet- Ez jó alapja a mi szakmai fejlesztési terveink-
tek ezekben a pályázatokban, az elõttünk álló nek is. Erre alapozva kell kidolgoznunk azt az
stratégiai fejlesztési terv pedig kiemelt célként esélyegyenlõséget biztosító fejlesztési koncepci-
kezeli ezt a kérdést. ót, amely a kistelepüléseken lévõ hálózat lehetõ-

-Bõvül-e az ODR tagkönyvtárak köre? ségeit felhasználva lehetõvé teszi a különbözõ
S. J.: Mindez azt is jelzi, hogy nem az ODR- ellátottságú települések megfelelõ könyvtári szol-

könyvtárak számát kívánjuk gyarapítani, a rend- gáltatási fejlesztését. Ahol lehetõség lesz önálló
szer megfelelõ mûködése ezt nem igényli, ha- könyvtár fenntartásával, másutt a könyvtári'szol-
nem ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy min- gáltatások megvásárlásával.
den könyvtár megfelelõ információs, kommuni- Mindez nem csupán a kulturális és az infor-
kációs technológiával és korszerûen feltárt állo- matikai tárca közös fejlesztése kell hogy le-
mánnyal rendelkezzék. gyen, hiszen a megvalósítás meghatározóan függ

-Szerepel-e a tervekben a gyûjtõköri koope- a fenntartó önkormányzatok erõforrásainak erre
ráció kialakítása? a területre csoportosításától is.

S. J.: A gyûjtõköri kooperáció a hasonló szak- Szakmai fórumokon sokszor beszéltünk már
területet gyûjtõ könyvtárak fontos érdeke, ezért azoknak a fejlesztési, fenntartási, szolgáltatási,
remélem, hogy a könyvtárak akár a Könyvtári mûködési irányelveknek akidolgozásáról, ame-
Intézet, akár valamelyik szakmai szervezet koor- lyek segítséget nyújthatnak a fenntartóknak, és
dinatív szerepvállalása mellett hamarosan elvég- alkalmasak a könyvtárak vezetõi, munkatársai
zik ezt a régóta húzódó feladatot. számára az összehasonlító mérés, a benchmarking

-A telematikai fejlesztések kérdése szorosan alkalmazására. Ezeknek az irányelveknek a ki-
összefiigg a kistelepülések ellátásának problé- dolgozására azonban csak akkor kerülhet sor, ha
májával. Szerepel-e a tervek között az adatátvi- a Könyvtári Intézet által mûködtetett teljesít-
telre, távmunkára is alkalmas, gyors és jó minõ- ménymérési munkacsoport egy-egy szolgáltatás
ségû számítógépes kapcsolat megteremtése? A mibenlétében és mérhetõségében megállapodik.
telefonos, modemes megoldás nem a legmegfe- Azaz összehasonlítható, egy-egy könyvtárra ér-
lelõbb akkor, amikor úgy látszik, hogy a kis tele- vényes adatok kellenek az általánosíthatóságot
pülési ellátás biztosításának egyik lehetõsége a képviselõ irányelvek megalkotásához.
szolgáltatások megrendelése egy nagyobb könyv- A kistelepülések könyvtári ellátottságáról szól-
tártól, esetleg regionális könyvtári központtól. va beszélnünk kell a könyvtárak dokumentumál-
Ebben az esetben ugyanis elképzelhetõ egy olyan lományáról és szolgáltatási színvonaláról. Az elsõ
konstrukció, hogy a településen dolgozó könyv- esetében történt bizonyos elõrelépés, hiszen az
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érdekeltségnövelõ támogatás és a könyvtárpár- 2003. március végéig átadásra kerülnének. Az
toló önkormányzat pályázat növeli az ön kor- infonnációs sarkok minden könyvtárban egysé-
mányzati fenntartású könyvtárak állománygya- ges arculattal jelennek meg. A szükséges eszkö-
rapításra fordítható összegét. Ez azonban -fõ- zöket, dokumentumokat és két -az EU-val kap-
képpen a fenntartói támogatás nem kellõ növe- csolatos infonnációkat tartalmazó -adatbázis-
kedése miatt -még mindig kevés. Meg kell ta- hoz való hozzáférést a Európai Bizottság Ma-

lálnunk azokat a módozatokat, és ez érvényes a gyarországi Delegációja biztosítja.
szolgáltatási körök bõvítésére és korszerûsítésé- Az infonnációs sarkok kialakításával párhu-
re is, amelyekkel mind a két terület korszerûsí- zamosan elindítunk egy képzési programot,
tését felgyorsíthatjuk. Ezeknek a lehetõségeknek amelynek keretében a könyvtárak tájékoztatási
a kidolgozása, majd a problémák megoldása töb- szakembereit készítjük fel az EU-információk
bek között a 'kistelepülések korszerûsítéséveI keresésének és továbbításának végzésére. Ebben

foglalkozó stratégiai fejlesztés legfontosabb fel- az Európai Bizottság Magyarországi Delegáció-
adata. jának infonnációs menedzsere és más könyvtári

-A végére hagytam azt, ami mostanában az szakemberek vesznek részt.
elsõ számú téma minden fórumon, s ami termé- -Nem kevés feladatot jelent mindaz, amit eb-
szetesen a könyvtárak szempontjából is létfon- ben a rövid beszélgetésben említettünk önnek, a
tosságú probléma, az EU-csatlakozást. Azt hi- könyvtári osztály munkatársainak, de az egész
szem, mindaz, amirõl eddig beszéltünk, valójá- szakmának is. Kivánok hozzá mindannyiunknak
ban errõl is szól, ezért most talán összefoglal- sok erõt és kitartást.
hatnánk, mit jelent a csatlakozás a könyvtárak,
akár a legkisebb könyvtár számára is most, és
mit jelent majd 2004 májusa után. Mit kell még ." ..,
tennünk, hogy megfeleljünk, lesz-e lehetõség a A Pont Klado uJ kladanya

könyvtárakban folyó uniós felkészités támogatá-
sára? Lehetne-e pályázatot kiírni a könyvtáro-
sok nyelvi felzárkóztatásál'a még a csatlakozás
elõtt?

S. J.: Nagyon sok területen szeretnénk felké-
szülni a csatlakozásra, szeretnénk, ha felkészül-
ten érné a könyvtári területet a csatlakozás. De
nem szabad szerénytelennek lennünk, biztos,
hogy igen sok megoldatlan feladattal kell majd
szembenéznünk.

Alapvetõen a könyvtárnak, az infonnációs tár-
sadalom központjaként, rendelkeznie kell mind-
azon infonnációval, amelyre az állampolgárok-
nak -az EU-kérdéskör egészét figyelembe véve
-szükségük lehet.

Amirõl azonban már most is tudjuk, hogy nem
lehet elég: azok a felkészítõ tanfolyamok, sze-
mináriumok, továbbképzések. Szeretném -s re-
mélem, a tervünk hamarosan meg is valósul-, hogy
legyen olyan akkreditált tanfolyam, ami a leg-
fontosabb EU-s ismereteket átadja, középpont-
jába helyezve a könyvtári területet.

Az Európai Bizottság Magyarországi Delegá-
ciója együttmûködve a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári osztályával EU-in-
fonnációs sarkokat alakít ki a megyei könyvtá-
rakban. Ezek a tizenkilenc megyei könyvtárban
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