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Összevonás? Átszervezés?

A 2118/2006 (VI. 30.) Korm. határozat megje-
lenése óta a könyvtáros szakma aggódva fi-
gyeli az átalakításokról, összevonásokról szó-
ló híreket. Ezek annyira ellentmondásosak,
hogy úgy tûnik, nincs ma ember (legalábbis
közönséges halandó), aki meg tudná mondani,
hogy mi várható a három érintett intézmény-
ben, az Országos Széchényi Könyvtárban
(OSZK), az Országos Idegennyelvû Könyvtár-
ban (OIK) és az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeumban (OPKM). Ezért csak a pil-
lanatnyi állapotról tudtuk megkérdezni az
OSZK fõigazgatóját, Monok Istvánt.

Az egész átalakítás céljaként a hatékonyság
növelését jelölte meg Schneider Márta, az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium kulturális
szakállamtitkára és Farkas Katalin, a levezény-
lésre kinevezett miniszteri biztos. Ugyanakkor
éppen azt nem vizsgálta senki, mielõtt a kor-
mányhatározat megszületett volna. Biztosan
lehet a könyvtári rendszerben is találni átszer-
vezésre érett pontokat, ön hol keresné, miben
látná ezeket?

Monok István: Bármilyen könyvtári átszer-
vezést meg kell, hogy elõzzön egy olyan vizs-
gálat, hogy az illetõ könyvtár vagy könyvtá-
rak csoportja ellátja-e a fenntartóval egyezte-
tett feladatát. A könyvtár alapvetõen az olva-
sóért van. Ha nincsenek olvasók, akkor való-
ban megszüntethetõ a könyvtár, vagy az ott
dolgozókat kell arra rávenni, hogy olyan tevé-
kenységet végezzenek, amelyre a fenntartónak
és/vagy az olvasónak szüksége van. Valóban
kérdés, hogy az államnak hány könyvtárat kell
fenntartania. Ez azonban elsõsorban politikai
kérdés. Az is az, hogy akar-e az állam orszá-
gos könyvtárakat fenntartani. Ha nem akar,
csak a nemzeti könyvtárat, akkor ezt ki kell a
politikusnak jelentenie. Ha ez a kijelentés jól
mûködõ könyvtárakat hátrányosan érint, vagy
létezõ, használt könyvtári szolgáltatásokat vesz
el az állampolgártól, akkor ez rossz döntés, és
a politikáé a felelõsség.

A szakmai válasz ebben az esetben arra a
kérdésre, hogy kell-e országos hatáskörû könyv-
tár, csak az igen lehet. A három összevonásra
ítélt intézmény egyébként külön-külön elkészí-
tette konszolidációs tervét, amelyet a fenntartó
elfogadott. Ezek a tervek valóban gazdaságosabb
és hatékonyabb mûködést ígérnek, gondolom
ezeket kellene megvalósítani.

Fontos lenne például az informatikai egysé-
gesülés egy olyan kis ország könyvtári rendsze-
rében, mint a miénk. Nem feltétlenül egyetlen
integrált rendszer kell, de könyvtártípusonként
elég lenne egy-kettõ. Ezen a téren rövid távon
komoly összegeket kell az államnak befektetnie
azért, hogy közép-, illetve hosszú távon takaré-
koskodjon.

A határozatban megnevezett intézmények funk-
ciói erõsen eltérnek, még akkor is, ha egyik
nyilatkozatában ön azt mondta, hogy az OPKM-
mel jobban el tudna képzelni valamiféle össze-
vonást, mert az mégiscsak országos hatókörû
megõrzõ intézmény a saját szakterületén. Milyen
együttmûködést tudna elképzelni? Esetleg az
emlegetett gesztori jellegût, tehát hogy pl. az
OSZK lássa el a gazdasági feladatokat az OPKM
számára is? Remélhetõ ettõl valós és számottevõ
megtakarítás?Nem jelentene még több gondot és
kiadást, hogy az OPKM országos szakkönyvtára
egy olyan területnek, amely máskülönben megle-
hetõsen a peremre szorult a könyvtárügy szem-
pontjából? (Lásd a néhol éppen csak vegetáló
iskolai könyvtárakat...) Ráadásul az OIK és az
OPKM is kölcsönzõ könyvtár, egészen más típu-
sú feladatokkal, mint az OSZK-éi.

M. I.: A három intézmény közösen is áttekin-
tette azt a feladatsort, amelyet ezek a könyvtárak
ellátnak. A nemzeti könyvtári feladatok közül az
OPKM végez néhányat, az OIK ilyen jellegû fel-
adattal nem bír. A szorosabb együttmûködés egyéb-
ként is elhatározott dolog: az egységes humán szak-
irodalmi adatbázis létrehozásában, az országos
periodikum-nyilvántartás naprakésszé tételében
(kiterjesztve az iskolai értesítõk esetében a Kárpát-
medencére), az ODR-funkciók jobb ellátásában.
Gesztorálásnak semmi értelme: sem az OPKM, sem
az OIK nem alkalmaz jelentõs gazdasági és mû-
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szaki fenntartói apparátust (a két könyvtárban ez
összesen tizenkét fõ), a városban távol esnek egy-
mástól (közös mûszaki ügyeletre így nem lehet gon-
dolni), az összevonás után viszont növelni kellene
a belsõ ellenõrzést és a humánpolitikai kérdésekkel
foglalkozó létszámot (most egy-egy fõ, a folyama-
tos fenntartói ellenõrzések mindig legalább két-két
fõt javasolnak).

Felmerült az is, hogy a két könyvtár inkább a
felsõoktatással léphetne valamiféle integrációra.
Ez mennyire végiggondolt felvetés? Az egyetemi
autonómia, a felsõoktatási könyvtárak sok eset-
ben igencsak ingatag helyzete, az OIK és az
OPKM szolgáltatási területe és funkciói (pl. a
nemzetiségi ellátás vagy megint az iskolai könyv-
tárak ügye) hogyan illeszkednének ebbe a kon-
cepcióba? Nem lehet, hogy csöbörbõl vödörbe
„menekülne” az OIK és az OPKM?

M. I.: A budapesti felsõoktatás könyvtári
helyzete nem jó. Az ELTE nem rendelkezik igazi,
nagy létszámú hallgatóságot kiszolgáló központi
könyvtárral. Ez persze elsõsorban a professzori
önzésnek köszönhetõ – a tanszéki (magán)-
könyvtárak összevonásával nagyszerû könyvtár
lenne kialakítható –, de az állam mint a felsõokta-
tási intézmények támogatója gondolhat arra, hogy
a saját fenntartásában mûködõ országos közgyûjte-
ménnyel segít ezeken a gondokon. Az országos
pedagógiai szakkönyvtár a tanárképzés intézményé-
nek jó hátteret adhat, az OIK nélkül pedig az ide-
gen nyelv és irodalom szakosok nehezen készül-
nek fel a pályájukra. Tartalmilag logikusabbb fel-
vetés tehát ezeket a könyvtárakat az ELTE Egye-
temi Könyvtárhoz csatolni. Ettõl ez nem lesz ol-
csóbb. Sõt, ugyanúgy kellene egy közös, jól mûkö-
dõ integrált rendszer, közös adminisztráció stb. Ha
igaz az az állítása a politikának, hogy szükséges a
két intézmény számára meghatározott feladatok to-
vábbi ellátása, nincs szó az épületek más célú hasz-
nosításának szándékáról, akkor a legolcsóbb meg-
oldás a mostani status quo fenntartása, és az emlí-
tett konszolidációs tervek végrehajtása. Ha az állí-
tás igaz...

Remélhetõ-e ön szerint valami változás az
Országgyûlés kulturális bizottságának javaslata
nyomán? A bizottság ugyanis felkérte a minisz-
térium képviselõit, hogy terjesszenek új javasla-
tot a kormány elé.

M. I.: A kormány intézményi reformot fog
végrehajtani. A könyvtári rendszerben változá-
sok lesznek, mert a pénz kevesebb lesz (érték-

ben mindenképpen), tehát az intézmények szá-
mát fogják csökkenteni ahhoz, hogy valamilyen
modernizáció végbemehessen a megmaradókban.
A kulturális bizottság döntése eredményezheti
azt, hogy a szakmai érveket jobban meghallgat-
va, szakmailag kevesebb kárt okozva történik
majd a fájdalmas változás-sorozat.

Tehet-e valamit a szakma?
M. I.: A szakma dolgozhat. Azzal segíthet,

ha jól dolgozik és vállalja, hogy szakmai alapon
kimondja: hol vannak párhuzamosságok, hol
léteznek nem használt könyvtárak, milyen rövid
távú befektetésekkel lehet már néhány év alatt is
olcsóbban, de hatékonyabban mûködni. Kimond-
ja: mely kollégáink nem akarnak vagy nem tud-
nak úgy dolgozni, ahogy azt a saját könyvtáruk
a XXI. században megkívánja.

Az olvasó nagy szövetségesünk. Meg kell
szólítani ez ügyben. Nem a hisztériás, nagyszájú
egyeseket, hanem a nagyobb számú olvasót. A
másik szövetségest, a többi költségvetési intéz-
ményt (iskola, mûvelõdési ház, teleház, eMa-
gyarország pont, egyetem, akadémia) is el kell
tudni érni olyan gondolatokkal, hogy a közös
munka mindenkinek túlélési és fejlesztési lehe-
tõséget kínál.

A szakszervezetek és a nyilvánosság is a mi
szövetségesünk, csak nagyon szigorúan távol kell
tudni maradni a politikai ítéletalkotástól és a
„mindenbe beleszólok, mert már hallottam vala-
mit a dolog felõl” effektustól. Nem kell összeke-
verni a szakmai vagy szakmapolitikai közéletet
a (munkaidõben történõ) locsogással és a maga-
mutogató bölcselkedéssel. (fá)

Ez az év lesz a végsõ …?
(A kulturális szakemberek
szervezett továbbképzésérõl)

Hogyan tovább? – kérdezik nap mint nap telefo-
non és személyesen a kulturális szakemberek szer-
vezett továbbképzésével kapcsolatban. Mindezt
azért teszik, mert utolsó évébe lépett a kulturális
szakemberek szervezett képzésének elsõ – 2000-
tõl 2006. december 31-éig tartó – ciklusa. Ez foko-
zott odafigyelést és gondosságot kíván mindazok-
tól, akik a rendelettel foglalkoznak.

A kezdetek óta annyi mindent történt ezen a
téren, hogy az emberek elbizonytalanodtak és
szeretnének abban hinni, hogy ez a törvényben


