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Libraries and librarianship
in Hungary

Fontos, hogy a különbözõ nemzetek tagjai is-
merjék egymást, tudatában legyenek kultúráik
hasonlóságainak és különbözõségeinek is. A
megismerésnek és megismertetésnek megnõtt a
jelentõsége – és felelõssége – azzal, hogy Ma-
gyarország az Európai Unió tagja lett.

A nemzetközi környezetben való érvényesü-
lés jelentõsége egy-egy szakmai terület esetében
is igaz. A magyar könyvtárügy küldetése megle-
hetõsen hasonló a többi európai könyvtáréhoz,
céljaiban, fejlesztési trendjeiben nemzetközi tren-
dek érvényesülnek. Régóta éreztük azonban egy
olyan jellegû kiadványnak a hiányát, amely a
nemzetközi szakmai közösség számára röviden,
pontosan, mégis átfogóan mutatja be Magyaror-
szág könyvtárügyét és könyvtárait. Ezt a hiányt
kívánta pótolni az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Könyvtári Osztálya és a Könyvtári Inté-
zet gondozásában, a British Council támogatásá-
val elkészült angol nyelvû brosúra. A rövid tör-
téneti áttekintés után a hangsúlyt a jelenre tet-
tük, szándékunk az volt, hogy a külföldi olvasók
megértsék, mi miért történik a hazai könyvtár-
ügyben, milyen eredményekkel büszkélkedhe-
tünk, s milyen gondokkal kell megküzdenünk.
Bemutattuk a könyvtári törvénybõl adódó fel-
adatokat, a könyvtári stratégiákat, a hozzájuk kap-
csolódó fejlesztéseket, valamint az ezek nyomán
létrejött könyvtárszakmai programokat és orszá-

gos szolgáltatásokat. Külön fejezetet szenteltünk
a könyvtárosok helyzetének, a szakmai szerve-
zeteknek és a hazai könyvtári szakirodalomnak.
Számos fénykép illusztrálja a kiadványt, s nagy
örömünkre szolgált, hogy új és felújított könyv-
tárépületeinkrõl ilyen formában tudtunk hírt adni.

A kiadvány megjelenésének különös aktuali-
tást adott az európai könyvtárfenntartók (NAPLE)
konferenciája, amelyet 2006. október 19–20-án
rendeztek meg Helsinkiben  A kiadvány, vala-
mint a hazai könyvtárügy fejlesztéseirõl, gond-
jairól és eredményeirõl szóló elõadás együttesen
lehetõvé tette, hogy a konferencia résztvevõi
minderrõl a helyszínen kapjanak átfogó tájékoz-
tatást.

Skaliczki Judit

Miért született a KSZR?

Az Országos Dokumentumellátási Rendszert
(ODR-t) erényeivel-hibáival együtt már ismer-
jük. Ehhez képest a Könyvtárellátási Szolgálató
rendszer (KSZR) merõben új. Mûködtetésének
elvét a minisztérium könyvtári fõosztálya által
felkért munkabizottság dolgozta ki, ezeket az
elveket, elképzeléseket ismerteti és bevezetésü-
ket, alkalmazásukat segíti az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium megbízásából és támogatásá-
val megjelent összeállítás. „A KSZR a hazai
könyvtári rendszer szerves része, az Országos
Dokumentumellátási Rendszer kiegészítése. Ah-
hoz ugyanis, hogy az ODR nyújtotta szolgálta-
tást az ország bármely részén igénybe vehessék
a könyvtárhasználók, könyvtárra, könyvtári szol-
gáltató helyre, könyvtárbuszra van szükség. Ezek
a KSZR eszközei.” – írja Skaliczki Judit a könyv
elõszavában. (Miért született a KSZR?)

Ezt követõen a községi, kistelepülési könyv-
tárfejlesztési koncepcióról, majd a többcélú kis-
térségi társulások jogi szabályozásáról olvasha-
tunk (Kenyéri Katalin). Kopcsay Ágnes a KSZR
megvalósítását segítõ pályázatokat gyûjtötte
össze, a KSZR-rõl részletesen Ramháb Mária ír.
A könyvtárbuszok kistelepülési ellátó szerepét
Tóth Máté ismereti. A kötet második felében
példamutató gyakorlatokrõl olvashatunk, így a


