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A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete
38. vándorgyûlése után

Pillanatképek
a Társadalomtudományi
Szekció szakmai
programjáról
A program meglehetõsen hosszú címe (Az elektro-
nikus információszabadság és a tájékozott állam-
polgár között. Kompetenciák és szakkönyvtári szol-
gáltatások a gazdaság, jog, politika, statisztika te-
rületén) és a nyári hõség ellenére is sok kollégánk
töltötte velünk a július 28-ai péntek délutánt Kecs-
keméten. A szekció-munka számára elõzetesen
megfogalmazott céljaink a következõk voltak:

1. Bemutatni nagy szakkönyvtárak szolgálta-
tásait, kiemelten közösségi közszolgáltató szere-
pét, szaktájékoztatási szolgáltatásait és informá-
cióforrásait.

2. A szakkönyvtári (elsõsorban tájékoztatási)
munkavégzéshez szükséges kompetenciák meg-
létével, illetve megszerzési/megtartási lehetõsé-
gével kapcsolatos kérdések körüljárása.

Három nagy könyvtár jeles képviselõje vállalta
gondolatainak megosztását az érdeklõdõ szakmai
közösséggel: Ambrus János, az Országgyûlési
Könyvtár fõigazgatója; Alföldi Istvánné, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának
fõigazgatója és Bátonyi Viola, a Központi Statisz-
tikai Hivatal Könyvtárának fõigazgató-helyettese.

Az alábbiakban felidézett pillanatképeim ta-
lán jelzik, hogy a fenti célok megvalósításához
sokkal több kell egy meleg nyári délutánnál. Azt
remélem, hogy ezen gondolat- és kérdéskörök
felvillantása tovább visz majd minket a tájéko-
zott állampolgár, végsõ soron a szolgáltatásaink-
kal elégedett felhasználó felé.

1. Az Országgyûlési Könyvtár közvetítõ szerepet
játszik a politikai és a társadalmi nyilvánosságot jelen-
tõ felhasználói közösségek között. A törvényhozás és
a nyilvánosság szolgálata jelen mûködésében együtte-
sen érvényesül. A Parlament mûködésérõl nagyon jó,
mélyreható nyilvános elektronikus tartalomszolgálta-
tás mûködik. A kutatószolgálat elsõsorban képviselõk
számára készít rövid, elemzõ, analitikus tájékoztatási
anyagokat. A mûködési módot meghatározó alapérté-
kek: objektivitás, tárgyilagosság, nyitottság, „in time”

(idõben). Az elektronikus információk adott szakterü-
letre vonatkozó bõvítési lehetõsége elsõsorban az adott
szakterületen dolgozó könyvtárak erõs kooperációjá-
tól függ. (Ambrus János nyomán)

http://www.ogyk.hu, http://www.mkogy.hu
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2. A könyvtárak számának 4%-át kitevõ álla-
mi egyetemi könyvtárak közösségi közszolgálta-
tó szerepének súlyát mutatja, hogy ez a kör szol-
gálja ki a személyes könyvtárhasználók 24%-át
és látja el a távhasználatok 36%-át. Az egyetemi

igényeken építkezve biztosít közhasznú nyilvá-
nos szolgáltatásokat. A fenntartó egyetemek és a
nyilvános könyvtári szerep finanszírozása konf-
liktusos terep. A könyvtári beszámolási és sta-
tisztikai rendszer nem képes megmutatni a spe-
ciális közösségi hasznokat. A Corvinus Egye-
tem Központi Könyvtára szolgáltatásaiban eljut
a „for me” (személyre szabott) szintig. Jelentõs
a képzési tevékenység és ehhez kapcsolódó kom-
petenciák szerepe a könyvtárakban, aminek okai
többek közt a digitális írástudatlanság és az élet-
hosszig tartó tanulás is. Túl kell jutni a szlogen
szinten. (Alföldi Istvánné nyomán)

http://www.lib.uni-corvinus.hu, http://www.uni-
corvinus.hu

3. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára
mostanra már megvalósult könyvtár-informati-
kai fejlesztéseivel tette értékes gyûjteményét
minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõvé. A
könyvtár által digitalizált formában közzétett
történeti helységnévtáraktól a hivatal nyilvános
statisztikai adatszolgáltatásaihoz (STADAT, EU-
INFO statisztikai szolgálat) is kötõdõ tájékozta-
tó szoláltatásokig terjedõ felsorolás mutatja köz-
szolgáltató tevékenységének skáláját. A KSH
honlapján hozzáférhetõ számos közhasznú infor-
máció között fontos a hivatalos osztályozások
(Szj, TEÁOR stb.) legfrissebb változatának elér-
hetõsége is. (Bátonyi Viola nyomán)

http://konyvtar.ksh.hu, http://portal.ksh.hu
Fontosnak tartom, hogy minden kolléga hoz-

zájuthasson a szekcióban felmerült gondolatok
és elhangzott információk teljesebb palettájához;
ezért arra kértem elõadóinkat, küldjék el prezen-
tációikat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(szekciónk) honlapján való közzétételre.

A hagyományosan kötelezõ házi feladatként
megfogalmazott szekciómondatunk végül a kö-
vetkezõ lett:

A hiteles szakmai információellátás alapkö-
vei: igény, infrastruktúra, ismeret + kompetenci-
ák és kooperáció – idõben és személyre szólóan.

Végül a kecskeméti kollégák által közzétett
valós pillanatképek nézegetését ajánlom az idei
vándorgyûlés kellemes perceinek felidézésére:

http://www.kjmk.hu/vandorgyules/pillanatok.asp
Szivi Józsefné

az MKE Társadalomtudományi Szekció
elnöke

Budapesti Corvinus Egyetem Központi
Könyvtár


