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dományos és szakkönyveit, az oktatásban hasz-
nálatos referenciakönyveket meghatározott pél-
dányban az államnak kellene megvásárolnia a
könyvtárak számára. Ez a metódus, azaz a minõ-
ségi mûvekre koncentráló garantált könyvvásár-
lás nem egyes kiadói mûhelyeket támogat, nem
avatkozik be a piac természetes konkurenciájá-
ba, hanem azt teszi lehetõvé, hogy a kis pél-
dányszámban elõállítható, értékes mûvek ki-
adhatóvá, mindenki számára hozzáférhetõvé
váljanak.

Az ún. „skandináv modell” hazai alkalmazá-
sával az állam minden esztendõben kétezer (gon-
dosan kiválasztott) címbõl nyolcszáz-nyolcszáz
példányt a kiskereskedelmi árréssel csökkentett
áron megvásárolna a legfontosabb hazai és hatá-
ron túli magyar gyûjtõhelyek számára. (2003-
ban Magyarországon 9205 új könyvcím jelent
meg 32 627 000 példányban.) E garantált állami
felvásárlással évente 1 600 000 példány válna
hozzáférhetõvé mindenki számára a központi,
regionális, intézményi és oktatási könyvtárakban.
Ennek költsége évi 3,2–3,5 milliárd forintot ten-
ne ki. (Csupán összehasonlításként: a magyar
kultúra, tudomány eredményeit átfogó módon
tükrözõ, a magyar értelmiség számára a legfon-
tosabb megnyilatkozási és egzisztenciális tere-
pet jelentõ, a kulturális területek között egyedül
piaci viszonyok között mûködõ könyvkiadás fenti
léptékû támogatása – a könyvtári rendszeren
keresztül – ugyanannyiba kerülne, mint egyetlen
magyar színház, a Nemzeti Színház, s feleannyi-
ba, mint a Magyar Állami Operaház egy éves
állami támogatása.)

Az javasoljuk, hogy a mûvek kiválasztására a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma égi-
sze és irányítása alatt szervezõdjön testület,
amelybe egy-egy tagot delegáljon a Magyar
Tudományos Akadémia, az egyetemek képvise-
letében a Rektori Konferencia, a magyar könyv-
kiadás képviseletében a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése, és delegáljanak egy
tagot az írószervezetek. Minthogy állami pénz
elosztásáról születik döntés, az NKÖM három ta-
got küldjön a testületbe, és a testület elnöki poszt-
ját is az államigazgatás képviselõje töltse be.

Ez a minõségi könyvkiadást kivételes haté-
konysággal támogató modell (mely a skandináv
országokban évtizedek óta eredményesen mûkö-
dik) oly módon segíti tehát az alkotókat, az ér-
tékes mûveket megjelentetõ mûhelyeket, hogy

nem avatkozik be a piac természetes folyamatá-
ba, nem függ különbözõ összetételû, a könyvtá-
mogatásról döntõ kuratóriumok szubjektivitásá-
tól, hanem mindenekelõtt a fogyasztókat segíti,
a könyvtárakon keresztül mindenki számára el-
érhetõvé teszi a nemzeti kultúra szempontjából
alapvetõ fontosságú mûveket.

Országos
könyvtári napok
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
– összefogva az ország legkülönbözõbb könyv-
táraival és a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel (MKE) – ebben az évben is elindította az
országos könyvtári napokat. A rendezvénysoro-
zat szlogenje sem változott: Összefogás a könyv-
tárakért – összefogás az olvasókért.

Már hagyományosan a Magyar Rádió Gordi-
usz Szerkesztõsége által szervezett egész napos
mûsorfolyam, a Könyves vasárnap utáni hétfõn,
október 11-én megtartott konferencia nyitotta az
események sorát. A helyszín a százéves jubileu-
mát ünneplõ Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) volt, amelynek ún. arany termét zsúfo-
lásig megtöltötték az érdeklõdõk.

A téma – a könyvtárosképzés ma és holnap –
rendkívül aktuális, hiszen amellett, hogy már
hosszú ideje igyekeznek a szakma és a képzõ
intézmények elkötelezett képviselõi összehangol-
ni a felsõoktatási követelményeket a munkaadók
elvárásaival, a bolognai folyamathoz való csat-
lakozásunk jelentõs változásokat indukálhat a
könyvtárosképzésben.

A Fõvárosi Önkormányzat Kulturális Bizott-
sága elnökének, Körmendy Ferencnek az üdvöz-
lõ szavai után Fodor Péter, az IKSZ elnöke és
az ünneplõ házigazda intézmény, az Év Könyv-
tára címet elnyert FSZEK fõigazgatója azzal
nyitotta meg az ülést, hogy alaposan végig kell
gondolni a képzés szerkezetét, tartalmát, vala-
mint a „felvevõ piac”, a könyvtárak igényeit.
Nem biztos, mondta, hogy ez a piac elég széles
a tizennégy képzõhelyrõl kikerülõ diplomások-
nak. A könyvtári rendszer ésszerûsítésének szük-
ségességét is hangsúlyozta. Jobb, ha ezt szakmai
meggondolások alapján, magunk kezdeményez-
zük, mint ahogy a FSZEK hálózatának átszerve-
zésekor is történt, aminek jogosságát az eredmé-
nyek messzemenõen igazolják.
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Bényei Miklós, az MKE és az IKSZ közös
képzési bizottságának elnöke, egyben a debrece-
ni egyetem docense a nyitott kérdésekre kon-
centrált. A bolognai folyamat elvárásainak meg-
felelõen ugyanis 2006-tól már csak az új rend-
szerben, három szinten folyhat a képzés: alap-,
„master” és doktori fokon. Ezt a rendszert kell
összehangolni a könyvtárak mint munkaadók
elvárásaival. Nagyon fontos, hogy a képzés
alatt kötelezõ gyakorlat hogyan, milyen rend-
szerben történik. Követendõnek tartja a peda-
gógusképzésben bevett módszert, hogy ti. a
jövendõ tanárok erre kijelölt gyakorlóintézmé-
nyekben szerzik meg az elvárható minimális
tapasztalatokat.

Pálvölgyi Mihály, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Fõiskola tanára az informatikus-könyv-
tárosképzés jelenlegi állapotáról és a tendenci-
ákról, a változásokkal járó veszélyekrõl és le-
hetõségekrõl beszélt. Összevetette a szakfej-
lesztés elengedhetetlen alapjait, a Magyar
Akkreditációs Bizottság minimális elvárásait,
a személyi és intézményi együttmûködési fel-
tételeket, a kutatás-fejlesztés helyzetét és az
infrastrukturális követelményeket. Következte-
tése az volt, hogy a könyvtárosképzés igen
pénz- és eszközigényes, ezért feltétlenül szük-
ség van az állami támogatásra.

Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Könyvtári Fõosztályának vezetõ-
je a képzés stratégiai jelentõségét hangoztatta.
Emlékeztette a jelenlevõket arra, hogy ezt már
az elsõ könyvtári stratégia készítésekor is felis-
merték és figyelembe vették, s éppen a bolognai
folyamathoz való csatlakozással kapcsolatos vi-
ták, nehézségek mutatták, hogy idõben tette meg
a könyvtári terület az elsõ lépéseket a képzés
újragondolásában.

Virágos Márta, az IKSZ alelnöke és a debre-
ceni egyetem könyvtárának fõigazgatója a szak-
ma piacképességét taglalta.

Bertalanné Kovács Piroska, a szolnoki me-
gyei könyvtári igazgatója, a könyvtári akkre-
ditációs bizottság tagja a munkaadók elvárásai-
ról beszélt és arról, hogy a friss diplomások
mennyiben felelnek meg ezeknek.

Mecsériné Doktor Rozália, a körmendi városi
könyvtár igazgatója a gyakorlat felõl közelítette
meg a problémát. Beszélt azokról a tapasztala-
tokról, amelyeket hosszú évek során szereztek a
gyakorló fõiskolai hallgatókkal kapcsolatban.

Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa
egy felmérés eddigi eredményeit elemezte, me-
lyet a pályakezdõ könyvtárosokról készítettek,
összevetve elsõ évfolyamos és végzõ könyvtá-
ros hallgatóknak egy kérdõíven megadott vála-
szait. Az eredmények máris érdekesek, de még
nem fejezõdött be az adatok elemzése, ezért a
végsõ következtetések váratnak magukra.

Végül egy valódi kezdõ könyvtáros, Slisz
Kaludia beszélt eddigi tapasztalatairól, Virágos
Márta és az õ elõadását az alábbiakban közöljük.

Következõ számunktól folyamatosan jelentet-
jük meg a komplex kérdéskör gyakorlati vonat-
kozásaival foglalkozó elõadások szövegét, ezek-
rõl most csak röviden szóltunk. (–)

A könyvtáros szakma
piacképessége

A mai könyvtárostípusok áttekintését érdemes
egy rövid visszapillantással kezdeni és megnéz-
ni, hogy az elmúlt másfél évtized társadalmi,
politikai, technikai változásai hogyan módosítot-
ták Magyarországon a tradicionális könyvtár- és
könyvtárosképet, s ennek a képnek mennyire tud,
képes, akar megfelelni napjaink könyvtáros tár-
sadalma, a könyvtár mint intézmény és képzõ-
rendszere.

Az információtechnika
és az információs társadalom hatása

a papíralapú világ könyvtárára
és könyvtárosára

Már szinte elcsépelt közhelynek számít, hogy
az információs társadalom legfontosabb ismérve
az, hogy a tudás szerepe felértékelõdik. Ezzel
párhuzamosan rohamosan fejlõdik a számítás-
technika, a távközlés és a mikroelektronika. Az
új típusú demokratikus állam mindenki számára
esélyegyenlõséget hirdet, különös tekintettel az
információhoz való szabad hozzáférésre.

Európában már régóta stratégiai kérdéssé vált
az állampolgárok erõteljesebb bevonása a politi-
kába. Az Európa Tanács a Tiszta lap a kormány-
zásról (White Paper) címû dokumentumában és
a Laekeni nyilatkozatban (Laeken Declaration)
kimondja, hogy az állampolgároknak alternatív
módokat kell felkínálni, hogy konstruktívan já-
rulhassanak hozzá az irányításhoz és a kormány-


