
Megjelent A könyvtári rendszer stratégiai fej-
lesztése címû sorozat negyedik kötete. Az ed-
digi aktuális témakörök (ODR, KSZR) mellett
most a könyvtári szakfelügyeletrõl olvasha-
tunk áttekintést, mégpedig az újraindítás elsõ,
talán legnehezebb, de mindenképp reménytel-
jes idõszakáról, 2002-tõl 2008-ig. Az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztálya
kitartó következetességgel igyekszik a szakmai
irányítás és rendszerfejlesztés tevékenységi te-
rületeit az 1997-es keretjellegû könyvtári tör-
vény, továbbá stratégiai tervei által kijelölt
úton tartani. Tízegynéhány évnyi távlatból
visszatekintve tucatnyi jogszabály, sikeres for-
rásallokáció, más kormányzati területekkel 
való együttmûködés, szakmai konszenzussal
elindított fejlesztés, továbbá a széles körû nyil-
vánosság igénye jellemzi ezt az idõszakot. Idõ-
szerû tehát annak vizsgálata, hogy hova is ju-
tottunk. 

A könyvtári szakfelügyeletrõl címû kötetben
közölt dolgozatok a szakfelügyeletnek mint az
ágazati irányítás eszközének vizsgálatával ke-
resik a választ erre a kérdésre. A hétköznapok-
ban azt látjuk, viaskodunk még megoldatlan
problémákkal, miközben már újak is versenge-
nek figyelemért és erõforrásokért. Azért is la-
poztam kíváncsian a szakmai nyilvánosság és
számvetés legújabb leltárját, hogy a szakfel-
ügyelet nézõpontjain keresztül láthassam a ha-
zai könyvtári rendszer különbözõ típusú
könyvtárait. A kötet elemzéseit, tanulmányait
az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a
Könyvtári Intézet munkatársai, továbbá a gya-
korlatban tevékenykedõ szakfelügyelõk készí-
tették. A kötetnek elsõ látásra is érdeme, hogy
nem egy könyvtártípusra szorítkozik, hanem
az általános áttekintés mellett települési és is-
kolai könyvtári, múzeumi, felsõoktatási és
egyházi területekre is kiterjed.

Skaliczki Judit rövid bevezetõjében az ága-
zati irányítás feladatkörét áttekintve felvázolja
azt a társadalmi környezetet, amely szükséges-
sé tette a rendszerváltáskor megszûnt szakfel-
ügyelet újraindítását. Sorra veszi azokat a
problémákat, amelyek megoldásában a szak-
mai irányítás és a könyvtárak menedzsmentje
fontos szerepet, mondhatni küldetést szánt a
szakfelügyeletnek. A kötet céljaként azt jelöli
meg, hogy számot adjon a szakfelügyelet meg-
szervezésérõl, továbbá az elvégzett vizsgála-
tokról, amelyek stratégiák és koncepciók 
kimunkálásához adnak alapot. Ezt követõen

olvashatjuk a 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rende-
letet, majd Kopcsay Ágnes írását a könyvtári
szakfelügyelet elindításáról, ügymenetérõl, a
minisztérium és a szakfelügyelõk feladatairól.
A minõségelvû szakfelügyelet elõkészítésérõl
és bevezetésérõl Zalainé Kovács Éva készített
írást, a városi könyvtárakat érintõ 2005-ös kí-
sérleti projekttõl kezdve, a vizsgálat témaköre-
inek indokolásán át, az eddigi vizsgálatok ta-
pasztalatainak elemzéséig. 

A regisztrált problémák plasztikusan elénk
tárják a hazai könyvtárak állapotát, és a megol-
dandó számos feladatot. Kopcsay Ágnes átfo-
gó és alapos tanulmányában a települési
könyvtárakban 2002 és 2008 között elvégzett
szakfelügyeleti vizsgálatok mérlegét vonja
meg. Írásából megtudjuk, hogy a kezdetkor
megbízott megyei vezetõ szakfelügyelõk közül
11 még mindig ellátja a feladatot, a Könyvtári
Intézet akkreditált tanfolyamain 84 szakértõi
engedéllyel rendelkezõ kolléga végzett, vagyis
nincs szakemberhiány. De ennek ismeretében
is imponálóan nagy számban, 2739 vizsgálat-
tal kaptak objektív tájékoztatást a fenntartók és
az ágazati irányítás a vizsgált intézmény, szol-
gáltatóhely állapotáról, a könyvtárosok pedig
értékelést az általuk nyújtott szolgáltatásokról.
Kopcsay megfogalmazza azokat a kritériumo-
kat is, amelyek feltétlenül elváratnak egy jó
szakfelügyeleti és utóvizsgálati jelentéstõl.
Foglalkozik a könyvtár mint intézmény vagy
szolgáltatóhely státus körül kialakult anomáli-
ával, a nyilvános könyvtárak jegyzéke, a szak-
felügyelet és a mozgókönyvtári normatíva vi-
szonyrendszerében. Így legalább az érdeklõdõ
jövõbeli könyvtárosok magyarázatot találnak
majd a kistelepülési könyvtárak listán megtett
vándorlására. Az eredmények között felsorolt
tények közül feltétlenül szeretném kiemelni
azt a pozitív hozadékot, amely együttmûködés-
ben, tapasztalatszerzésben a más megyékbõl
jövõ szakfelügyelõk révén elõállt! A „másik
nézõpont” nem csupán a vizsgált könyvtár ér-
tékelésében eredményez igazságosabb ítéletet,
hanem a saját intézményben meglátható dol-
gokra is fogékonnyá tesz. Csak igazolni tudom
Kopcsay másik következtetését is, nevezetesen
azt, hogy a szakfelügyelet ráirányította a fenn-
tartók figyelmét könyvtáraikra. Ismét „bebizo-
nyosodott, hogy a kulturális területekre ország-
szerte jellemzõ forráshiány mellett a könyvtári
ellátás színvonala nagymértékben attól is függ,
hogy a fenntartó mennyire tartja ezt fontos-
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nak.” A recenzens saját tapasztalatból még
hozzáteheti, hogy sajnos szakfelügyeleti esz-
közökkel sem írható felül sok esetben ezen ál-
lítás.

Az országos áttekintést követõen két me-
gyébõl (Heves: Tõzsér Istvánné Géczi Andrea
és Gyõr-Moson-Sopron: Horváth József) ka-
punk területi áttekintést, értékelést és haszno-
sítható gyakorlati, módszerbeli iniciatívákat.
Külön is szeretném kiemelni Horváth József
közlésmódszerét. Dolgozatában kimerítõ jegy-
zetanyaggal törekszik a lehetõ legteljesebb
pontosságra, mind történeti-kronológiai, mind
filológiai értelemben.

A közkönyvtári blokkot az egyházi és feleke-
zeti könyvtárak, a felsõoktatási intézmények
könyvtárai, majd az iskolai könyvtárak szakfel-
ügyeleti vizsgálatainak összegzõ elemzése kö-
veti. Ásványi Ilona széles körû tájékozottsággal
mutatja be az egyházi könyvtárak sajátos hely-
zetét, a rendszerváltás után új fordulatot vett
fejlõdésképességüket, melyhez inspirálóként a
2006-ban megkezdett vizsgálatok is hozzájá-
rultak. Fontosnak tartja, hogy a többi könyvtár-
típussal való összehasonlíthatóságukkal ez a
különleges könyvtárcsoport igazolni tudja,
hogy gyûjteményei nem csupán könyvmúze-
umként „képesek megtalálni helyüket a magyar
könyvtári rendszerben”.

Huszár Ernõné a felsõoktatási intézmények
könyvtáraiban 2007–2008-ban végzett vizsgá-
latok tapasztalatairól számol be, koncepciózu-
san, tanulságosan. Mondhatni, ez az intézmé-
nyi kör is külön világ, jellemzõ problémáit
csak azok ismerik, akik benne dolgoznak. Az
elmúlt két évtizedben mûködési feltételeik,
szervezeti formáik jelentõsen változtak. Alulfi-
nanszírozottsággal küszködnek, miközben tu-
dományos igényû szakirodalom- és informá-
cióellátást kellene biztosítaniuk. A kiválasztott
31 könyvtárban elvégzett vizsgálat elsõdleges
célja az volt, hogy megállapítsák, hogyan ha-
tottak a környezeti változások a mûködési fel-
tételekre. A szakfelügyelet sokféle variánssal
szembesült, de általánosítható következtetése-
ket is megfogalmazott. A dolgozat rendkívül
tanulságos és informatív olvasmány.

Nem tudom, mások hogy vannak vele, ma-
gam önkritikusan megállapíthatom, hogy a ha-
zai múzeumi könyvtárak helyzetérõl rendkívül
keveset tudok. Püski Anikó írásának segítségé-
vel most pótolható a lemaradás. A Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma múzeumi
osztálya szervezésében már 2000-tõl folytak
vizsgálatok, majd 2007-tõl már az egységes
könyvtári szakfelügyelet keretében folytató-
dott a munka. A feltárt problémák közül csak
néhányat említek: a múzeumi könyvtárak sze-
mélyzeti gondokkal küzdenek, 2005-tõl ve-
szélybe kerültek a szerzeményezési keretek, a

katalógusok retrospektív konverziója lassan
halad. Vannak viszont jó kezdeményezések
megyei és városi könyvtárakkal összehangolt
gyûjteményfejlesztésre, közös adatbázis-épí-
tésre. És fõként biztató, hogy vannak remény-
teljes kísérletek összefogásra, mint például a
virtuális múzeumi könyvtár létrehozását célzó
Szinkrón fórum, vagy a 2007-ben a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete keretében létrejött
Múzeumi Könyvtári Szekció.

Dömsödy Andrea az iskolai könyvtári szak-
felügyelet 2002 és 2008 közötti vizsgálatairól
ad számot. Dolgozata bemutatja a témakör tel-
jes problématörténetét, a jogszabályi hátteret,
az egyes vizsgálatok menetét. Soraiból egyér-
telmûvé válik az, amit sejteni lehetett. Nem is
egyszerû dolog iskolai könyvtári szakfelügye-
lõvé válni! A vizsgálandó gyûjtemények nagy
számához képest (3434) csekély, mindössze 26
a minden kritériumnak megfelelõ szakember.

Rendhagyó módon indult 2004-ben az isko-
lai könyvtárak szakfelügyelete: a fenntartók
maguk pályázhattak komplex ellenõrzésre. Ezt
követõen minden vizsgálati évben változtak a
kiválasztás kritériumai. A dolgozatban 359
vizsgálat alapján, kiemelt szempontok mentén
kapunk képet az eredményekrõl. Tanulságos
megállapítása, hogy „a könyvtárostanár nem-
csak jobb feltételek közt tud kiemelkedõ telje-
sítményt, kiemelkedõ munkát végezni”.

Érdekes kísérlet a szakfelügyeletei vizsgála-
ti kérdõívek, utóvizsgálati jelentések másod-
elemzése. Ládi László és Fehér Miklós arra
vállalkozott, hogy néhány kiemelt szempont
szerint vallatóra fogja a rendelkezésre álló do-
kumentációt. 2795 alapkérdõívbõl dolgoztak, a
minõségi vizsgálatokból 178-at elemeztek, 
a 981 utóvizsgálatról mintavétellel, 131 jelen-
tést felhasználva készítettek áttekintést. Táblá-
zataikból számomra az bír újdonságértékkel,
hogy eltérõ típusú könyvtárakat egymás mellé
helyezve adnak áttekintõ képet és fogalmaznak
meg feladatokat a kiválasztott dimenziókban.
Különösen beszédes üzenet a múzeumi könyv-
tárak sok dimenzióban kimutatott hátrányos
helyzete. Jó lenne, ha a fenntartók és a remél-
hetõ pályázatok segítségével a szakmapolitika
mielõbb változtatni tudna ezen a helyzeten.
Sajnálom, hogy a települési könyvtárak cso-
portképzésével elrejtik a valóságos könyvtárak
(a szakfelügyelet eddigi történetében jellemzõ-
en városi gyûjteményekrõl lehet szó) erényeit
azzal, hogy adataikat együtt elemzik a szolgál-
tatóhelyekével. Igaz, a torzítás tényét az ODR-
használat elemzésénél maguk is elismerik. Így
fordulhat elõ például, hogy a nyitvatartási idõ-
re kimutatott 12,2 óra települési könyvtári át-
lag semmiképp sem tudja minõsíteni a jelenle-
gi helyzetet, hisz a szolgálandó közönség
nagyságrendjéhez viszonyítva kaphatunk csak
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beszédes adatot a rendelkezésre állásról. Ezt a
fejezetet olvasva egy nehezen értelmezhetõ kö-
vetkeztetés is elgondolkodtatott. Az integrált
rendszerek használata kapcsán azt olvashatjuk
a 90. oldalon, hogy „a szolgáltató könyvtár a
szolgáltatásával párhuzamosan a rendszert is
biztosítja a szolgáltatóhely számára”. Saját ta-
pasztalataim szerint még egyáltalán nem általá-
nos, hogy a szolgáltatóhelyek szoftvert hasz-
nálnának ügyvitelükre. Katalógusukat azonban
valóban egyre teljesebben szolgáltatják online
módon a szolgáltató központok, ahogy az elem-
zésben erre utalás is történik. Az utóvizsgálati
elemzésekbõl megtudható, hogy az elvégzett
szakfelügyeleti munka 70%-ban eredményes-
nek mondható, mert a feltárt hiányosságok igen
jelentõs részét felszámolták. Ezen örömteli
tényhez kapcsolódva ugyanakkor hiányérze-
tünk is támadhat. Vajon mi történt a maradék
30%-ban? Jó lett volna olvasni arról is, hogy
történtek-e és milyen intézkedések a miniszté-
rium részérõl az ismételten problémásként leírt
könyvtárak esetében. Sajnálom, hogy ilyen
esetleírásra nem került sor.

A tanulmányok után a kötet függelékében
mintákat olvashatunk az egy-egy területen
megvalósított vizsgálatok dokumentumaiból.

A kötetet minden szakmabelinek ajánlom
olvasásra. Úgy vélem, a közölt dolgozatok
nem csupán a vizsgálatokról, az egyes könyv-
tártípus-csoportok mûködésérõl, jelenlegi
eredményeirõl, problémáiról szólnak, hanem
képesek egységében láttatni a hazai könyvtár-
ügyet. Kiváló alapozás a távlatos feladatkijelö-
léshez, az elkerülhetetlen erõteljesebb koope-
ráció szükségességének megértéséhez. Végül,
egy nem lebecsülendõ érzületi üzenet: több
szerzõ egybehangzó véleménye megerõsíti,
hogy mennyire fontos a könyvtárak számára
autentikus véleményt kapni munkájukról, hogy
milyen nagy a kívülrõl jövõ minõsítés presz-
tízsértéke, következésképpen fenntartót moti-
váló ereje. ■

Arról, hogy Mák Ferenc a helytörténetírást 
tekinti a számára legfontosabb tudományterü-
letnek, már legalább tíz éve fogalmuk lehet
azoknak is, akik e tárgykörben közreadott elsõ
dolgozatait nem olvasták. Mák két részletes
összefoglaló tanulmányt tett közzé akkoriban a
nyolcvanas évek közepétõl – eredetileg kény-
szerbõl – helytörténeti kutatásokba kezdõ
Koncsol Lászlónak a közép-európai politikai
fordulatok után útjára indított Csallóközi Kis-
könyvtár címû sorozatáról. Mindkettõ 1998-
ban jelent meg; a terjedelmesebbik a pozsonyi
Kalligram folyóiratban (melynek kiadója máig
gondozza Koncsol sorozatát) – fõcíme: „Ki ha-
zája mûvelõdését elõmozdítja” –, a másik,
melynek fõcímébõl – A kishaza oltalma – logi-
kusan lehet következtetni Máknak az egész
szakterülethez való viszonyára, arra, hogy mek-
kora jelentõséget tulajdonít neki, a budapesti
Honismeretben. Az elsõ tanulmányban utalt ar-
ra, hogy az 1990-es évek kezdetétõl a magyar
kisebbségek körében egyre határozottabb a
múlt megismerésének, „a történelmi örökség

újbóli számbavételének és visszaperlésének”
szándéka. Azt, hogy ez valóban korigény, azzal
támasztotta alá, hogy „szinte egy idõben szök-
kent szárba a régió-, illetve a helytörténetírás 
a Felvidéken és a Délvidéken, Erdélyben és a
Muravidéken, Kárpátalján és a Drávaszögben”.
S mindegyik közösségnek „szinte hamvaiból
kell újjáélesztenie a történettudományt és a tör-
ténetírást, meg kell teremtenie a tudomány 
intézményes hátterét, [...] levéltárakat és
könyvtárakat kell részben felkutatnia, részben
újrateremtenie, szétszórt és töredezett részeibõl
újra egésszé formálnia”. Azt, hogy e feladat ta-
lán éppen Mák Ferenc szülõföldjén a legége-
tõbb, nyilván nem szükséges bizonygatni azok
elõtt, akik emlékeznek a széthulló Jugoszláviá-
ban elkövetett népirtásokra, akik legalább ké-
pen, filmen látták a szétlõtt templomokat vagy
az akkoriban több irányba – így Magyarország-
ra is – menekültek népvándorlásnyi áradatát.

Persze mifelénk egyre többen egyre keve-
sebb dologra emlékeznek a múltból; Mák mun-
kájának is részben ez a felismerés áll a hátteré-

A könyvtári szakfelügyeletrõl. Tájékozta-
tó a 2002–2008 közötti szakfelügyeleti
vizsgálatok eredményeirõl. 
Szerk.: Richlich Ilona. Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium. Kiad. a Könyvtári In-
tézet, 2009.)
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