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Vázlat a magyarországi
közkönyvtárak egy

évtizedes fejlõdésérõl
és a továbblépés irányáról

Tények 1994-bõl,
a demokratikus változások ötödik

évébõl

• Széthullott a könyvtári hálózat, nem mûköd-
tek a központi szolgáltatások.

• A jogalkotó nem tartotta napirenden a
könyvtári törvény megalkotását.

• Nem volt betartható jogi kerete a könyvtári
rendszer mûködésének.

• Nem volt központi könyvtári finanszírozási
forrás.

• A Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pont elveszítette központi koordináló, szolgálta-
tó szakmai szerepét.

• Az ICT még csak egy-egy könyvtárban volt
jelen, nem a rendszerben.

• A képzés, a továbbképzés és a gyakorlat
között ellentmondás feszült.

Tények a demokratikus változások
tizenötödik évébõl,

az Európai Unióhoz való

csatlakozás után

• Az 1997. évi CXL. törvény hatásaként meg-
változott a települési és a megyei könyvtárak
finanszírozása.

• Központi könyvtári finanszírozási alapok
jöttek létre.

• Éves minisztériumi támogatások vannak az
állománygyarapításra és a dokumentumszolgál-
tatásra.

• A nyilvános könyvtári feltételeket törvény
határozza meg.

• A kialakított Országos Dokumentumellátási
Rendszer éves támogatást kap a mûködésére.

• A Magyar Országos Közös Katalógus mû-
ködtetése és fejlesztése.

• Az ICT hálózatalkotó szerepe következté-
ben másfajta könyvtári együttmûködés alakult ki.

• A Könyvtári Intézet a szakma koordinációs
szolgáltató intézménye.

• A képzés és a továbbképzés a támogatott
továbbképzés és az akkreditációs bizottság mû-
ködtetésével átalakul.

• Minõségmenedzsment kialakítása bizonyos
könyvtárakban.

Ami megvalósult az elsõ stratégiai
ciklus eredményeként

Az 1997. évi CXL. tv. eredményeként a rend-
szerváltás után széthullott könyvtári rendszert

újraszerveztük, így a könyvtári szolgáltatások
színvonala az 1997 elõtti állapothoz képest je-
lentõsen emelkedett.

Új jogi szabályozást alakítottunk ki, új ala-
pokra helyeztük a kötelespéldány-szolgáltatást.
A törvényt követõen a jogszabályi felhatalmazás
alapján idõarányosan elkészültek a követõ jog-
szabályok, új fejlesztési keretet jelölve ki a
könyvtárügynek.

Létrehoztuk és mûködtetjük az Országos

Dokumentumellátási Rendszert (ODR), annak az
56 könyvtárnak a szolgáltatási rendszerét, amely
az ország többi könyvtára számára hatékonyan
látja el a könyvtárközi kölcsönzést.

Kialakítottuk az önkormányzati könyvtárak ér-

dekeltségnövelõ támogatását, és ezzel elértük,
hogy rásegítõ támogatással emeltük az önkor-
mányzati fenntartás összegét.

Az információs infrastruktúra fejlesztése ered-

ményeként minden megyei, egyetemi, országos
szakkönyvtárban (ODR-könyvtárak) és a városi
könyvtárakban is van internet-hozzáférés, és je-
lentõs mértékben megkezdõdött a dokumentu-
mok digitalizálása is. A telematikai fejlesztéssel
a Magyar Országos Közös Katalógus adatbázisa
lehetõvé tette, hogy a nagy könyvtárak egymás-
sal kompatibilis rendszereiben a dokumentumo-
kat csak egyszer kelljen feldolgozni.

A törvény rendelkezéseinek megfelelõen
meghatároztuk azokat a feltételeket, amelyek
alapján egy-egy könyvtár megkaphatja a nyil-

vános könyvtári státust (a könyvtárak addigi
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irreálisan magas száma így természetszerûleg
csökkent, arányaiban megegyezve ezzel az euró-
pai országok adataival), és ezzel annak a lehetõ-
ségét, hogy pályázhat központi támogatásokra.

Újraindítottuk a könyvtári szakfelügyeletet,
megteremtve ezzel a könyvtári terület folyama-
tos értékelésének lehetõségét.

A nagy könyvtárakban széles körû, használó-

orientált szolgáltatásokat alakítottak ki a könyvtá-
rosok.

Az akkreditált tanfolyamok következtében az
elkötelezett, szakmájukat szeretõ könyvtárosok
számára mind mennyiségben, mind minõségben
jelentõsen megváltozott a továbbképzési lehetõ-
ségek száma.

A fejlõdést mutatja az elmúlt évek néhány or-
szágos könyvtári alapadatának összehasonlítása is:

1994. év 2003. év

A nyilvános könyvtárak száma (db)
4843 3615
Összes állománya (db)
87 420 500 114 511 000
Az állománygyarapításra fordított összeg (Ft)
1 200 000 000 7 200 000 000
Beíratkozott olvasó (fõ)
1 875 000 2 212 000
A látogatások száma (alkalom)
21 006 000 31 714 000

A könyvtárközi szolgáltatások száma az ODR

megkezdése óta 247%-kal nõtt.

A vizsgált kilenc év alatt a könyvtárak szá-
mának csökkenése ellenére – az ismertetett okok
miatt 1228-cal csökkent a szám – a kevesebb
könyvtárban mind az állomány nagysága és a

gyarapításra fordított összeg, mind a könyvtár-

ba járók és a könyvtárhasználatok száma jelen-

tõsen nõtt.

Ugyanakkor az országos adatok növekedése
csak a városi könyvtári szintig érvényes, azaz a
megnõtt adatokat a nagy könyvtárak fejlesztése
adja, a kistelepüléseken ezek az adatok nem hogy
növekedést nem mutatnak, hanem a legjobb eset-
ben stagnálást, inkább csökkenést jeleznek.

Ami nem valósult meg

• Évtizedek óta megoldatlan a kistelepülésen
élõk könyvtári ellátása.

• A könyvtárak fenntartói finanszírozása –
elsõdlegesen az önkormányzatok esetében – sok
esetben elégtelen.

• A költségvetési törvénnyel 2000-ben meg-
szüntették az 1997. évi CXL. törvényben rögzí-
tett finanszírozási automatizmust, megakadályoz-
va ezzel, hogy a terület az elképzelt léptékkel és
módon fejlõdjék.

• A kormányzat sok esetben párhuzamos fej-
lesztéseket finanszíroz mind a hálózat, mind a
tartalomszolgáltatás terén, ahelyett, hogy a létezõ
könyvtári rendszert megfelelõképpen fejlesztené.

• A szolgáltatások színvonala igen eltérõ, a
minõségfejlesztés és -biztosítás eszközei még
nem általánosak a könyvtárainkban.

• A hátrányos helyzetû könyvtárhasználók a
könyvtárak jelentõs részében nem tudják igény-
be venni a szolgáltatásokat.

• Évtizedek óta egyre kevesebben olvasnak,
az iskolai könyvtárak helyzete rossz.

• Jogilag nem rendezett az egyetemi könyv-
tárak helyzete.

• Igen lassan sikerül megváltoztatni a társa-
dalomban élõ múlt századi könyvtárképet.

• Sok könyvtárosnak nem megfelelõ az ér-
dekérvényesítése.

• A könyvtárosképzés sokfélesége és egyenet-
len színvonala következtében a frissen végzettek
szakmai tudása változó.

A gondok megoldására készült el a könyvtár-
ügy jelenlegi stratégiája. Ez a stratégia – szakmai
konszenzus alapján – kijelölte azokat a prioritáso-
kat, amelyek megoldatlansága az egész könyvtári
rendszer megfelelõ mûködését akadályozza.

Új könyvtári stratégiai célok
a kiemelt gondok megoldására
2003–2007

1. A kistelepülések könyvtári ellátásának fej-
lesztése (esélyteremtés)

2. Az európai uniós csatlakozás következmé-
nyeként a könyvtári szolgáltatások fejlesztése a
könyvtárhasználók minél jobb ellátása érdeké-
ben, minõségfejlesztés, minõségbiztosítás, a hát-
rányos helyzetûek könyvtári ellátásának fejlesz-
tése, a társadalomban élõ könyvtárkép javítása

3. A hozzáférés növelése az ICT és az ODR
fejlesztésén keresztül

4. A könyvtáros életpálya javítása (kiemelt
terület a képzés, oktatás, szakmai etika)

A célok megvalósítására létrehozott munka-
csoportok sokat és eredményesen dolgoztak, ezt
jelzi a feladatok teljesítésének jelenlegi állapota.
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1. A kistelepülések könyvtári ellátásának fej-

lesztési koncepciója és az annak alapján kiala-

kított miniszteri elõterjesztés elkészült. A fejlesz-
tés megoldásának a megrendelhetõ szolgáltatá-
sok bevezetését és a mozgókönyvtári ellátás ki-
alakítását látjuk.

Ehhez szükséges egy olyan rendszer, a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) kialakí-
tása, amelynek a szolgáltató könyvtárak – me-
gyei és nagyobb városi könyvtárak – és a szol-
gáltatást igénybe vevõ önkormányzatok a tagjai.
Mind a szolgáltatóknak, mind a szolgáltatást
igénybe vevõknek központi állami (minisztériu-
mi) támogatásban kell részesülniük, hogy az új
szolgáltatási rendszer kialakulhasson és mûköd-
jön. Az állami támogatás (a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma [NKÖM], a Belügymi-
nisztérium [BM] és az Informatikai és Hírközlé-
si Minisztérium [IHM] forrásai) mellett a tele-
pülési önkormányzatnak és a megyei könyvtár-
nak is biztosítania kell bizonyos saját forrást,
nem elsõsorban a szolgáltatás kialakításához,
hanem annak fenntartásához. A központi támo-
gatást az NKÖM tervezett 2005. évi költségve-
tése, illetve a BM tervezett többcélú kistérségi
pályázati kiírása már tartalmazza.

2. A hátrányos helyzetû könyvtárhasználók el-

látásának koncepciója is elkészült. Az NKÖM
2004. évi költségvetése már tartalmazta azt az össze-
get, amelyet támogatásként erre a célra lehetett
megpályázni. A 2005. év tervezett költségvetésében
is szerepel finanszírozási forrás erre a célra. Elsõ
lépéseként a vak és gyengénlátó, illetve a mozgás-
korlátozott használók ellátásának javítása a cél.

A „Könyvtári minõségfejlesztési program 21”

címû projekt keretében a pályázatban részt vevõ
ODR-könyvtárak elvégezték az MSZ ISO 11620
számú szabványra alapozott, a Könyvtári Intézet
által mûködtetett munkacsoportban kidolgozott
és ajánlott teljesítménymutatókat, és a használói
igényfelmérést. Az irányelvek kialakításához a
könyvtárak által elvégzendõ benchmarking vezet.

Megszületett a könyvtárak marketingmunká-

jának javítására szolgáló stratégiai vitaanyag is.
Mindemellett feltétlenül megemlítendõ az
NKÖM, az NKA, az MTV és a Könyvtárellátó
Kht. közös projektje, az ún. Nagy Könyv pro-

jekt. Az eddigi tapasztalatok alapján ez az olva-
sást támogató kampány, amit Nagy-Britanniában
és Németországban már sikerrel alkalmaztak, a
könyvtári marketing kiemelkedõ eszköze lehet.

3. Az ODR-könyvtárak éves támogatása a mun-
kacsoport javaslata és a kulturális örökség minisz-
terének döntése alapján az idén is megtörtént az
NKÖM fejezetébõl, elsõdlegesen a könyvtárak igé-
nyei alapján – dokumentumvásárlásra. Az IHM és
az NKÖM közötti keret-megállapodás eredménye-
ként a megyei könyvtárak, az országos szakkönyv-
tárak és néhány egyetemi könyvtár esetében lehe-
tõvé vált korszerû integrált könyvtári szoftvervá-

sárlás, szoftverbõvítés vagy -csere. A pályázat célja
az volt, hogy a könyvtárak csatlakozhassanak a
MOKKÁ-hoz, korszerûsítve, gyorsítva és hatéko-
nyabbá téve ezzel a szolgáltatásukat.

4. Az itt megfogalmazott célok teljesítését több
elvégzett feladat segíti. Elkészült a könyvtárosok

etikai kódexe. Az európai mintát követõ, a tör-
vénybõl kiinduló dokumentum minden szempont-
ból elõsegíti a használócentrikus, szolgáltató
könyvtár kialakítását, illetve továbbfejlesztését,
esetenként „csupán” megtartását. Az elkötelezett
könyvtárosok munkájuk során mindig is ezeket
a mintákat tekintették mértékadónak, a kódex
most rögzítette is ezeket.

Nagy siker a képzés terén, hogy a jogalkotó
elfogadta: az informatikus-könyvtáros szak alap-

szak legyen, és a társadalomtudományi képzési
terület társadalomismeret képzési ágába sorolták be.

A továbblépés iránya

Nagyobb figyelmet kell fordítani
• az olvasás szerepének növelésére;
• a gyerekek könyvtári ellátására; az iskolai és fel-

sõoktatási könyvtárak jogi helyzetének javítására;
• a nem nyilvános könyvtárak szolgáltatásai-

nak és állományának bevonására a könyvtári
rendszerbe (akadémiai kutatóintézetek, nem nyil-
vános egyházi könyvtárak);

• az elektronikus dokumentumok szerepére,
koordinálására, a bejelentési kötelezettségre és a
számbavétel megoldására;

• a helyhez és idõhöz nem köthetõ szolgálta-
tások növelésére.

Mindezek feltétele, hogy – a nemzeti straté-
giának megfelelõen – a könyvtárügy a minden-
kori kormányzat ügye legyen. A könyvtáraktól,
a könyvtári ellátás rendszerétõl joggal várja el
az állampolgár, hogy mindazt nyújtsa számára,
amit a jövõképében és a küldetésében megfogal-
maz, ehhez a feltételeket azonban az államnak
kell biztosítania.

Skaliczki Judit


