
menttel, TQM-mel, rendszerszerûséggel. Nekem,
konzervatív falusinak ez olyan, mint mikor a ka-
masz naponta méregeti magát, hogy mennyit nõtt.
A formák megtalálása lenne a legfontosabb azok-
hoz a tartalmakhoz, amelyekre vágyunk, hogy
valóra válhassanak. Nem én mondom, hanem Arisz-
totelész, õ pedig csak tudta.

Szívbõl kívánom, hogy kedves kollégáink lel-
jék örömüket a munkájukban és segítsék hozzá a
társadalmat a szellemi és közösségi élmény örö-
méhez! További sikeres ötvenéveket!

Szente Ferenc

A megye könyvtárügye
a múlt és a jelen

közigazgatási
rendszerében*

Az ötvenes évek erõszakos és direkt napi poli-
Tapasztalatokon nyugvó evidencia, hogy vala- tikai gyakorlata tömegekhez akart szólni, ezért a
mennyi politikai berendezkedés -miután a hatal- mûvelõdési otthoni nagytermek fontosabbak vol-
mat megragadta -legfontosabb tennivalójának tar- tak számára, mint a kisebb közösségek foglalkozá-
ja, hogy kiépítse irányító, ellenõrzõ szervezetét, saira való intézményrészek.
megteremtse a törekvéseinek megfelelõ közigaz- Pénzügyi források új épületekre általában hiá-
gatási rendszert, létrehozza azokat az intézménye- nyoztak, az esetek többségében a korábban más
ket, amelyek alkalmasak a célki1ûzésének gyakor- célra hasmált létesítmények átalakítása kerülhetett
lati megszervezésére, lebonyolítására. napirendre. Könyvtárak elhelyezését a "könyvtár-

A szocialista mûvelõdéspolitika céljainak meg- alapítók" egyszerûbben megoldhatták, ugyanis
valósításához szükséges intézményrendszer kiépí- minden településen akadt egy olyan épület, épület-
tése a XX. század közepének elsõ éveire esett. Az rész, ahová a könyveket összegyûjtötték, a bejárat-
új hatalmi berendezkedés elsõként az oktatásügyet nál elhelyezték azt a táblát (feliratot), amelyik tu-
szervezte át, majd a közmûvelõdés intézményrend- datta, hogy abban az épületben könyvtár mûködik.
szerének kiépítése következett. A közkönyvtárak (Ha mégsem akadt alkalmas épület, akkor megfe-
hálózatának kiépítése viszonylag rövid idõ alatt lelt az iskolai tanterem, a szekrényekbe zárt olvas-
megvalósulhatott. nivalóval.)

A gyorsaságot lehetõvé tette, hogy már voltak Könyvtárost legtöbbször a pedagógusok közül
elõdszervezetek, adottak voltak a népkönyvtárak, választottak, de sok településen egyszerûen egy kép-
egyesületi könyvgyûjtemények, melyeknek ellátó zetlen, ám könyvet kedvelõ és forgató ember vál-
rendszerbe történõ bevonása akár adminisztratív lalta a feladatot.
eszközökkel is hamar megvalósulhatott. Ebben az idõben, az induláskor -tekintettel a

A mûvelõdési otthonok, muzeális intézmények nagyon kezdeti állapotokra -különösen fontos
hálózatának kiépítése hosszabb idõt vett igénybe, munkát végeztek az ún. módszertani feladatokkal
mert múzeum létesítéséhez mindenekelõtt gyûjte- megbízott könyvtárak: a megyei könyvtár, ajárási,
ményre volt szükség. (Muzeális tárgyak hiányában illetve a körzeti könyvtárak, a községi könyvtárak
múzeumokat nem lehetett létesíteni.) A mûvelõdési ugyanis ezeknek az intézményeknek a napi, köz-
otthonok megszervezése sem volt könnyû feladat. vetI en segítés éveI jöhettek létre.

Ekkor mind a közigazgatásnak, mind a szakmá-
nak a mennyiség és nem a minõség volt az elsõd-

* Elhangzott 2002. december 13-án, a Móricz Zsigmond leges, az olvasóvá nevelés, a tudáshiány pótlása

Könyvtár jubileumi ünnepségén. volt a fó cél.
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.Évek = könyvtárainak hálóZA- Hogyan érvényesitette ideoIÓ::::-
ta kiépült, némileg erõsödött is. Az állapotokban, állam könyvtárainkban? Bonyolultan, közvetett és
a mûködési feltételekben -u alapítást követõen -közvetlen úton. A vezetõk kiválasztása, megbízása
elõször az 1960-as években következett be szá- volt az akaratérvényesítés egyik lehetõsége, és az
mottevõ javulás. Sajátos módon fóleg néhány nagy- állam élt is vele.
községünkben vállalkoztak elõször a helyi taná- Nagyobb könyvtáraink élére több esetben ke-
csok mûvelõdési házzal egybeépített vagy önálló rültek olyan személyek, akik korábban valamelyik
épületben közkönyvtár kialakítására. (Több eset- apparátus ban dolgoztak, ennyi idõ után azonban
ben elõfordult, hogy egy-egy nagyközségi könyvtár már felelõsséggel megállapíthatjuk, hogy azok a
jobb tárgyi feltételekkel rendelkezett, mint az a vezetõi kiválasztások nem voltak eleve rossz dön-
járási intézmény, amelyikhez módszertanilag tar- tések. Azt is tapasztalhattuk, hogy ez az irányítás
tozott.) esetenként jól együttmûködött a számára nehezen

Újabb eredmények a hetvenes és a nyolcvanas kezelhetõ emberekkel is. Ratkó Józse! esetére gon-
években születtek. Megépült a megyei könyvtár, dolok, aki közismerten határozott bírálója volt a
elfogadhatóbb vagy megfelelõ feltételek közzé hibáknak, az irányításnak, ám mégis hosszú ideig
kerültek az egykori járási könyvtárak is. (Ez a a Járási Könyvtár vezetõje lehetett Nagykállóban,
hullám az 1976. évi V. törvénynek volt köszönhe- illetve az új Váci Mihály Mûvelõdési Központban
tõ!) Közben a kiépült felsõfokú könyvtároskép- szerkeszthette a Hangsúly címû hangos irodalmi
zésben tömegesen szereztek szakképesítést azok a és mûvészeti folyóirat nyilvános rádiófelvételeit.
könyvtárosok, akik a pályán maradtak és ezen az A szocialista mûvelõdéspolitika másik befolyá-
úton találták meg munkájuk hasznát, értelmét. solási lehetõsége volt az állománygyarapítás orien-

A köZll1ûvelõdési ellátórendszer megerõsödött tálása. A könyvespolcokon zömmel szocialista
megyénkben, a közigazgatási tevékenység lényegét is esZll1eiségû irodalom lehetett, a tiltott irodalmat nem
egyre inkább a szakigazgatási tennivalók adták. volt ajánlatos terjeszteni.

Milyen volt és hogyan változott az a közigazga- Teltek az évek, és a köZll1ûvelõdés gépezetében
tási gyakorlat, amelyben az 1950-es évek elején tovább erõsödött a szakmaiság. A könyvtáros szak-
alapított könyvtárak negyven esztendeig dolgoz- ma a közigazgatás szakembereivel együtt eredmé-
tak? Mondhatjuk, hogy szocialista, felülrõl vezé- nyesen kereste a fejlesztési lehetõségeket, a jó
relt, paternalista -mint az állam egésze. Ez a vá- megoldásokat a kisközségek könyvtári ellátására.
lasz azonban túlságosan elnagyolt, figyelmen kí- A megyei könyvtár akkori nagy tekintélyû (nap-
vül hagy több lényeges körülményt. Igaz, hogy ez jainkban már nyugdíjas) szakemberei kidolgozták
a közigazgatás sem volt ideológiamentes, de az is az ún. kettõs funkciójú könyvtárak modelljét (vagy
igaz, hogy nem verte béklyóba az intéZll1ényeket, inkább adaptációját), kimunkálták az általános
és ahogy teltek az évek, egyre inkább érvényesült mûvelõdési központok könyvtári részlegének mû-
(érvényesülhetett) az önállóság, a kezdeményezõ- ködési rendjét, mechaniZll1usát, hatékony segítsé-
készség, a szakmaiság. get biztosítottak az intéZll1ények átszervezéséhez.

A közigazgatás "ereje" abban az idõben is vé- A megyei könyvtárhálózat tevékenységét, a
ges volt, valamennyi feladatát nem tudta teljesíteni. A szakmai munkát az ún. módszertani könyvtárak
járási székhelyeken, anagyközségek szin9én még fogták össze. Ezek az intézmények segítették a
érzékelhetõ volt hatása, ám a községekben -a kisköz- gyarapítást, a selejtezést, koordinálták a területen a
ségekben pláne -inkább csak a testületi el- vagy be- könyvünnepek programjait, a rendezvényeket. A
számoltatás jelentette a kulturális életre történõ odafi- kisebb intéZll1ények jórészt csak a közönségszer-
gyelést. Sajnálatos, hogy abban az idõben a megyei vezést biztosították. (Napjainkban ezt a munkát a
szakigazgatásnak is meg kellett elégednie a mini- megyei könyvtár egyedül végzi!)
mumfeltételek megteremtésével a kistelepüléseken. A rendszerváltás elõtti idõszakot lezárandó ki
Gondok azokban években és napjainkban is legin- kell emelni, hogy az átélt, tapasztalt gondok, prob-
kább a kistelepüléseken jelentkeztek, illetve jelent- lémák, irányítási felemásságok ellenére ettõl az
keznek. A.kisközségekben mûködõ intéZll1ények- idõszaktól nem lehet elvitatni, hogy:
nek nem jutott a szükséges mértékben fenntartási, 1. a mûvelõdéshez való jog -még ha nem is
beszerzési keret, ezért ezekben a községekben érvényesült teljes mértékben -ebben az idõszak-
könyvtáraink általában csak vegetáltak. ban emeltetett állampolgári joggá,
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2. kiépült az a közmûvelõdési intézményrend- 1980-b~~ 217 könyvtár, összesen 328 szolgál-
szer, amely napjainkban is alapját képezi a lakos- tatási hely mûködött Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
ság könyvtári ellátásának, közmûvelõdési kiszol- gyében. A megyei könyvtár 2002. évi megyei sta-
gál ásának, tisztikája szerint területünkön 201 önkormányzati

3. ez az idõszak teremtette meg a felsõfokú könyvtár, összesen 230 szolgáltatóhely állt az 01-
szakképzést, biztosította a hálózat szakemberekkel vasók rendelkezésére. Több településünkön évek
való ellátását, óta szünetel a könyvtári szolgáltatás, illetve nincs

4. kialakult a szemléleti alapja a sokszínû állománygyarapítás, és ez az érintett településeken
könyvtári szolgáltató tevékenységnek (pl. a me- a legalapvetõbb kulturális ellátás hiányát jelenti.
gyei könyvtár egykori és mai rendezvénystruktúrá- Sajnos néhány község nem is keresi a megoldás
ja: irodalmi beszélgetések, kamarakoncertek, kiál- lehetséges útjait, annak ellenére, hogy az 1997. évi
lítások stb.), CXL. törvény jó alternatívát kínál a hátrányos

5. abban az idõben kevesebb könyvtár vegetált helyzetû, forráshiányos költségvetésû települések
és mûködött csak papíron, mint például napjaink- számára azzal, hogy lehetõvé teszi a könyvtári
ban, szolgáltatás társulásos formában történõ biztosÍtá-

6. az a gyakorlat éltetett, mûködtetett egy több- sát, illetve a szolgáltatás nagyobb intézményektõl
csatornás finanszírozási, mûködtetési rendszert. való megrendelését. A tapasztalatok azt bizonyít-

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás át- ják, hogy ezek az önkormányzatok e kedvezõbb
strukturálta életünket: (olcsóbb) ellátási móddal sem élnek, így a lakos-

-megvalósult az ellátórendszernek a megyé- ság eleve hátrányos helyzete tovább romlik.
tõl való részleges vagy teljes eltávolodása, Tény tehát, hogy településeink egy jól megha-

-a települési önkormányzatok nagyfokú önál- tározható körében -EU-s csatlakozásunk küszö-
lóságot (és felelõsséget) kaptak. bén -a könyvtárügyet nem kezelik fontosságának,

(Sajnos ezzel együtt a kulturális élet elbizony- jelentõségének megfelelõen. Anyagi eszközök hi-
talanodott mind az irányítás, mind pedig az intéz- ányára hivatkozva az önkormányzatok képtelenek
mények szintjén, csökkent a költségvetési támoga- biztosítani használható (megfelelõ) épületet, kép-
tás, elkezdõdtek a létszámcsökkentések stb.) zett szakembereket, a' rendszeres nyitva tartást.

Gondot okozott, hogy egészen az 1997. évig A helyzet tehát kistelepüléseinken nem túl ke-
(CXL tv.) az önkormányzatok számára a kultúra csegtetõ, nem ad okot elbizakodottságra.
iskolán kívüli szervezett terjesztése nem volt kel- Ebben a helyzetben a Móricz Zsigmond Me-
lõen határozott törvényi kötelezettség, a "puha" gyei és Városi Könyvtár szerepe, hálózati segítõ
jogszabályok az önkormányzatok szándékára, te- munkája különösen jelentõs.
herbíró képességére bízták a közmûvelõdési, tudo- Megyénk könyvtárainak "zászlóshajója" a me-
mányos és mûvészeti tevékenységrõl való gondos- gyei és városi könyvtár. Ennek az intézménynek
kodást. az erõfeszítései, lépései jó "kapaszkodót" biztosÍ-

A kulturális törvény biztatást adott és elfogad- tanak a hálózat könyvtárainak -fóleg, ha azt is
ható rendet teremtett a területen. Elõírta, hogya szem elõtt tartjuk, hogy a megyei önkormányzat
települési önkormányzatok kötelesek helyet bizto- sem rendelkezik jogi és pénzügyi eszközrendszer-
sítani a közmûvelõdési tevékenységeknek és szol- rel a nagyobb szervezettség, a jobb- ellátás serken-
gáltatásoknak, kötelesek nyilvános könyvtárakat tése érdekében.
mûködtetni. A megyei könyvtár kezdeményezései közül ki-

A kulturális törvény egyértelmûen megfogalmaz- emelkedõnek tartom:
ta a jog- és hatásköröket is. Elõrelépés volt, hogy -megszervezte -az országban elsõként -a
az intézmények a korábbinál nagyobb önállóságot könyvtárak egyesülését, biztosította az állomány-

kaptak. (Ám igazán akkor lehetnénk elégedettek, gyarapítás megyei összefogását,
ha az önállósággal azonos mértékben az anyagiak -kezdeményezte könyvtáraink számítástech-
is rendelkezésre állnának, illetve ha a törvény által nikai rendszerének kiépítését, közremûködött a

elõírt kötelezettségeket, a feladatok teljesítését ki lebonyolításban,
is lehetne kényszeríteni!) -a megye nyolc településén mozgó letéti állo-

A problémákat, a visszaesést jól illusztrálják a mást hozott létre, a letéteket évi négy alkalommal
következõ statisztikai adatok: cseréli,
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bb te-kidolgozta a Bibliobusz a regionális könyv- -m~vel a ~~ OzatI teve enys~ge o I,n ,z-

tári rendszerben elnevezésû tanulmányt, mény vegezte, Jo munkamegosztassal a segltseg-
-állapotfelmérést készített könyvtáraink állo- nyújtás konkrétabb volt,

mánygondozási tevékenységérõl, -a fenntartáshoz hozzájárult a többcsatomás
-arra törekszik, hogy segítse a települési ön- finanszírozás, ."'" ,

kormányzatok fenntartó munkáját (például segítsé- -mûködött a munkahelYI kon~ak hal,ozata
get ad alapdokumentumok elkészítéséhez). is, am,~I,y jól kiegészítette a tanácsI mtézmenyek

Az információk, a szakismeretek eljuttatását több munkaJat. '"
' b ' 'tO Az 1990. evtol:

csatoman Iztos,I,Ja: -nagyfokú önállóságot kaptak a települési

-k~?f~ren~láka~. s~erve~ , , önkormányzatok és az intézmények, sajnos ezzel-mukodtetI a kozepfoku kepzest, 'dõben szûkült a mûködtetésre fordítható for-
,. '1 ' k lk ' 't ' 't, egy I-segltI a pa yazato e eszI ese ,

-gondoskodik -a törvényi intézkedésnek ras~ ..' II " biztosítása mellett a szakma., .k . ki bb az ona osag
megfelelõen -a megye nemzetI es etnl al se - k" ár dt" ..,. "" Issemag amara, " ,
segemek ~O~yvtárl ellatásarol~ , , , -pozitív, hogy új értelmet kapott, korszerubbe

-eIkeszItette a megye cIgany lakos~~ganak vált a társadalmi folyamatokhoz jobban igazodott
kön",Jt6" ellátásával kapcsolatos koncepclot: k .: yvtári" nkaJ'~' a on mu,

a) a programnak megfelelõen cigány szerzõk -elõremutató, hogy az intézményi munka ré-
mûveibõl könyvkiállítást rendezett, szévé váltak a pályázatok, nem jó, hogya pályáza-

b) megyei (cigány) vers- és prózarnondó talál- tok elõkészítése sok energiát köt le,
kozót szervezett, -nem helyes, hogy a politika, a társadalom

c) Hodász, Kántorjánosi, Nyírpilis, Tisztaberek, még mindig kevés figyelmet szentel a szellemi
Tiszabecs községekben cigány, Mérk, Vállaj, infrastruktúra fejlesztésének.
Rakamaz településeken német nyelvû letétet he- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtárháló-
Iyezett el (folyamatban van a tiszaeszlári és azatának félévszázados tevékenysége -a gondok, a
turricsei cigány letétek kial~ítása), ...problémák, a nehézségek ellenére -összességében

d) a Nemzeti Kulturális Orökség MmIszténu~ eredményes volt, szolgálta a legkeletibb ország- .
ma megbízása alapján elvégezte huszonkét megyeI rész lakosságát.

település komplex szakfelügyeleti vizsgálatát, Erre a bázisra építkezve azonban fontos teendõ-
e) segítette a millecentenárium, a millennium ink vannak. Napjainkban, a közeli jövõben nagyobb

megyei ünnepségsorozatának elõkészítését és le- hangsúlyt kell adni a hazai közmûvelõdési rend-

bonyolítását. szer mûködésének. A tét ugyanis nagy, mert a
A megyei könyvtár szakmai iránymutatásával felgyorsult információáramlás nem mindig követe-

két településen (Jánkmajtis: Végh Antal, Vitka: Ii meg a minõségi tudást, illetve a tudástartalom
Balázs Józse}) emlékszoba létesült. Czine Mihály minõségét. Tanúi lehetünk, hogy manapság egyre
hodászi emlékszobájának kialakítása most van fo- inkább fontossá válik az ún. mennyiségi tudás,

Iyamatban. amivel kitapinthatóan együtt jár egyfajta "siváro-
A megyei könyvtár hasmos kiadványokat je- sodás". Tudnunk kell, hogy a mennyiség nem je-

lentetett meg: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye saj- lent eleve minõséget.
tóbibliográfiája, Könyvtári Kis Hiradó, TEKE (Te- A terjedõ "cucckultúrát", a "dobd-el-kultúrát",
lepüléseink Könyvtári Ellátása). Ezek gondosan a gazdasági szempontok túlzott témyerését csak a
szerkesztettek, színvonalasak, hasmosak. minõségi ismeretekkel lehet eredményesen ellen-

Hogyan lehetne summázni könyvtáraink elmúlt súlyomi, ezért a hagyományos közmûv~lõdéS,i sze-
ötven esztendejét? rep jó színvonalú teljesítésével, a felvallalt mfor-

A rendszerváltás elõtti idõszakban: mációs tevékenységgel könyvtáraink még sokáig
-kiépült és mûködõképessé vált az a könyv- nélkülözhetetlen intézmények maradnak., ,

tárhálózat, amelyik ismereteket pótolt, tudást és " Vl~a ~anos
" Its ' t k.. etI'tett vezeto fotanacsos

muve ege ozv , , .
-megteremtõdött a sZÜkséges és megfelelõen Szabolcs-Szatmar-~ereg ~egyeI

k zak b I ,ts ' Onkormanyzat
épzett s em er- e zaIn,

Könyvtári levelezõ/Iap. 2003. január. 23 t;
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