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KONYVTARPOLITIKA 

Közép- és Kelet-Európa könyvtárügye 
Strasbourgban 

Az Európai Közösségek (Európa 
Unió) Bizottsága - közösen az Európa 
Tanáccsal - véleménycserére hívta a kö
zép- és kelet-európai (gyakorlatilag a 
korábbi szocialista, mínusz FÁK) orszá
gok néhány könyvtári szakemberét, 
hogy személyes kapacitásukban fejtsék 
ki elképzeléseiket az érintett könyvtár
ügyek fejlesztéséhez nyújtandó európai 
segítségről. A munkamegbeszélést ez 
alatt a cím alatt tartották 1994. február 
4-4-én Strasbourgban: Könyvtári fej
lesztés Közép- és Kelet-Európában; a 
támogatástól a kooperáció felé - beru
házás a jövő érdekében. 

A jelzett régió 11 országából és más 9 
európai országból érkeztek a meghívot
tak. Magyarországot Mader Béla, Papp 
István, Poprády Géza és Soron László 
képviselte. 

Már előzetesen, háttéranyagként kap
ták meg a résztvevők az Európai Unió 
által nyújtott támogatásokat felsoroló és 
értékelő áttekintést (Richard Ayres, a 
liverpooli John Moores Egyetem okta
tási források menedzserének munkája). 
Ehhez csatlakozott egy érdekes bibliog
ráfia az ezen országok könyvtárügyeivel 
foglalkozó, 1990 és 1993 között megje
lent publikációkról Stuart Marshall, a 
British Council munkatársa összeál
lításában. S végül egy sorvezető a né
zetcseréhez: W. F. Kamerman (Hollan
dia), Pasca Sanz (Franciaország) és 
Stephen Roman (Anglia) vette számba a 
megvitatásra ajánlott témákat három 
fejezetbe csoportosítva (a nyitott társa
dalom megteremtése, kulturális partneri 

kapcsolatok kialakítása, a piacgazdaság 
létrehozása). 

Az Európai Közösségek Bizottsága 
részéről Ariane Ujon, az Európa Tanács 
részéről pedig Jean Gattegno volt a 
szeminárium spiritusz rektora. A ren
dezvény szellemi és anyagi feltételeinek 
előteremtéséhez a brit és a holland kor
mány nyújtott külön segítséget. 

Az első napon a COPERNICUS, a 
PHARE és a TEMPUS programról esett 
szó, valamint az Európai Közösségek 
Bizottsága kutatási és technológiai fej
lesztés 4. keretprogramjáról. Ezt követte 
az eddigi támogatások, közös vállalko
zások áttekintése, majd néhány prog
ramról konkrétabban is szó esett. így a 
holland segítséggel beindított szlovák 
bibliobusz-projektről Svidnikben, a ma
gyar felsőoktatási könyvtárügy fejlesz
tési stratégiájáról (Mader Béla előadá
sában) és a német-cseh kooperációról a 
biznisz-információ terén a Cseh Tudo
mányos Akadémia Könyvtárában. 

Még az első nap délutánján megkez
dődött az elhangzottak fölötti vita, 
amely aznap este és másnap délelőtt is 
folytatódott. A feladat az volt, hogy az 
Európai Közösségek Bizottsága és az 
Európa Tanács illetékesei olyan javasla
tokat kapjanak, amelyek segítik őket az 
elkövetkező időszak fejlesztési stratégi
ájának kidolgozásában, a legfontosabb 
tennivalók megállapításában. A vitát 
hosszú lenne ismertetni, bár nem volna 
tanulságok nélkül. Itt csak a közösen 
kialakított programkeretet közölhetjük. 

A programnak két fejezete lenne: 
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1. könyvtárpolitikai és strukturális kér
dések; 2. gyakorlati tennivalók. Az első 
fejezetbe tartozik a könyvtári tör
vénykezés áttekintése, a könyvszektor 
felmérése azokban az országokban, ahol 
ez még nem történt meg (nálunk az IBD 
Ltd. végezte el a brit kormány Know-
how Fundjának^segítségével), a könyv
tárak és információs szolgálatok statisz
tikai és gazdasági adatainak számbavé
tele, a könyvtárügyek közötti kommuni
káció és kapcsolatok kérdése, különös 
tekintettel a könyvtáros egyesületekre. 
A második fejezet voltaképpen azzal 
foglalkozik, mit kell tenni konkrétan an
nak érdekében, hogy a könyvtárak fel
készülhessenek feladataik ellátására a 
modern társadalom igényei szerint. Ter
mészetszerűleg első helyen az automati-
záció ügye szerepel (a katalógusok szá
mítógépesítése, regionális szintű köz
ponti katalógusok, a közművelődési 
könyvtárak gépesítése, a nemzeti biblio
gráfiák CD-ROM-on való megjelenteté
se, a számítógépesítés nemzetközi szab
ványainak kidolgozása, az adatkommu

nikáció és -transzfer know-how-jának 
elterjesztése), de fontos témaként lett 
megjelölve a könyvtárosképzés tan
könyveinek megírása-lefordítása, a 
szakembercsere, a különféle továbbkép
ző tanfolyamok szervezése, a könyvtá
rosképző intézmények reformja, a tan
tervek korszerűsítése, az oktatók és hall
gatók cseréje, valamint az állományok 
restaurálása és védelme. 

A kooperáció előmozdítása érdeké
ben valamiféle koordinációs eszközre 
lenne szükség. Ez lehet ilyen céllal indí
tott hírlevél vagy a meglévő, hasonló 
profilú kiadványok (pl. az EBLIDA 
Newsletter) igénybevétele. 

A szeminárium résztvevői több hasz
nos tájékoztató anyagot kaptak arra vo
natkozóan, miképpen lehet az Európai 
Közösségek Bizottsága vagy az Európa 
Tanács által meghirdetett programok
hoz kapcsolódni, hogyan kell a pályá
zatokat benyújtani. Ezeket a dokumen
tumokat a Magyar Könyvtárosok Egye
sülete titkárságán tekinthetik meg az ér
deklődők. 



Több információhoz lehet jutni e 
tekintetben is az Európa Tanács buda
pesti Információs és Dokumentációs 
Központjában. Az önálló intézménynek 
az Országgyűlési Könyvtár adott helyet. 
Telefonszáma 153-0963, faxszáma 153-
0944. A központ igazgatója, Szilvássy 
Judit és munkatársai, Farkas Klára és 

dr. Kelemen Agnes minden bizonnyal 
épp olyan készségesen állnak a hozzá
juk fordulók rendelkezésére, mint aho
gyan felkészítették a strasbourgi szemi
náriumra utazó magyar résztvevőket. 
Amiért e beszámoló írója személyes 
köszönetét is kifejezi. 

Papp István 

Az egyházi gyűjtemények 
és a törvénytervezet 

A katolikus egyház kodifikált kánonjogi törvénykezése, valamint az egyes egy
házmegyék zsinati határozatai rögzítik és szabályozzák az egyházi tulajdonban lévő 
műtárgyállomány (egyedi és műtárgyegyüttesek, levéltárak, könyvtárak, kincstárak, 
gyűjtemények stb.) védelmének és gondozásának általános és konkrét kötelezettsé
gét. Napjaink hivatalos egyházi szemlélete ezeket a felbecsülhetetlen értékeket az 
„egész egyház kulturális örökségé"-nek tekinti, és őrzésüket, védelmüket, valamint 
gondozásukat a legmagasabb hierarchikus szintről szorgalmazza. Ennek érdekében 
jött létre a II. Vatikáni Zsinat új dikasztériuma, az 1988-ban életre hívott „Az Egyház 
Művészeti és Történelmi Örökségét Védelmező Szentszéki Bizottság" (Pontificia 
Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa). 
A nevezett Bizottság mintegy a vatikáni Kulturális Minisztérium szerepét tölti be. 
Püspök titkára, Mons. Franceso Marchisano, 1992 tavaszán hazánkba látogatott, 
hogy megismerkedjék a magyarországi egyházi műtárgy- és műemlékvédelemmel. 
Tárgyalt Paskai László bíboros prímással, Seregély István egri érsekkel, a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar elnökével, valamint Dankó László kalocsai érsekkel, aki a 
Püspöki Karban a hazai, egyházi műemléki tanács és gyűjteményi központ püspök
kari referense. (A két intézmény teljes neve: Országos Egyháztörténeti és Műemléki 
Tanács, illetve Országos Katolikus Gyűjteményi Központ.) Marchisano püspök-titkár 
felkereste az Országos Műemlékvédelmi Hivatalt is, valamint részt vett az OEMT 
tavaszi, fennállásának 25. évfordulóját ünneplő ankétján, Gyöngyösön. A vatikáni 
dikasztérium illetékese mindenütt hangoztatta, hogy Róma a leghatározottabban 
támogatja és egyben szorgalmazza az egyház és az állam közös törekvését a törté
nelmi és kulturális örökség egyre hatékonyabb védelmére. 

Ilyen előzmények ismeretében kell helyet biztosítani az ún. törvénytervezet parag
rafusai között az egyházi tulajdonban lévő tárgyi állomány meghatározására, kvalifi-
kálására és fenntartására vonatkozóan. 

A törvénynek érintetlenül kell hagynia az Egyház sajátos, belső szabályozási rend
jét, és úgy kell megfogalmaznia az egyházi kulturális javakra vonatkozó rendelkezé
seit, hogy egyedi tárgyi állományunk és gyűjtemény-együtteseink szervesen illesz
kedhessenek a hazai könyvtári, levéltári, múzeumi hálózathoz, - azonos nyilvántartá
si szabályzattal, kutatási lehetőséggel, kiállítások, bemutatások szervezésével stb. Az 
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egyházi gyűjtemények - negyvenéves kirekesztés után - immár organikus részei a 
magyar kulturális életnek, részt vállalnak és részt kívánnak venni a hazai művelődés
politikában. 

A törvénynek tisztáznia kell az egyházi gyűjtemények minőségét. Az egyház ugyan 
a magyar közjogban jogi személynek minősül, vagyona „magánvagyon", de mint 
ilyen, a nemzeti örökségnek is része, ezért a „nemzeti vagyontól" elválaszthatatlan. 

Az egyház - természeténél fogva - közösség, „társaság". Gyűjtemény-együtteseit 
„közgyűjteményként" kellene kezelni, különösen akkor, ha szervesen illeszkednek a 
közgyűjtemények egyéb láncolatához. 

A „múzeum" kvalifikáció - természetesen - sajátos muzeológiai feltételek függ
vénye (tudományos személyzet, restaurátor műhely stb.), amelyet ugyancsak a tör
vénynek kell meghatároznia, és az egyházi közgyűjteményekre alkalmaznia. 

Ami az egyházi gyűjtemények szakmai felügyeletét illeti, el kell kerülni, hogy azok 
a megyei, önkormányzati múzeumok alá tartozzanak. Szerencsésebbnek tartanánk, ha 
a szakmai felügyeletet (tanácsadás, nyilvántartási segítség-nyújtás stb.) az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően, az országos múzeumok látnák el (Magyar Nemzeti 
Múzeum, Galéria, Szépművészeti és Iparművészeti Múzeum). Levéltárak esetében 
az Országos Levéltár, könyvtárak vonatkozásában pedig az Országos Széchényi 
Könyvtár. 

A működést és működtetést illetően, egyházi részről pedig az Országos Katolikus 
Gyűjteményi Központ, állami részről a minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya, il
letve az Egyházi Kapcsolatok Főosztálya lenne az illetékes. 

Az egyházi gyűjtemény-együttesek és a plébániai (lelkészi) klenódium egységek 
hozzátartoznának a törvény által megszabott műtárgyvédelem rendszeréhez: egysé
gükben (vagy adott esetben egyedi tárgyként) védetté nyilvánításuk nem állna ellen
tétben az egyházi tulajdonos tulajdonjogi érdekeivel. 

A törvénynek ki kell terjednie az egyházi közgyűjtemények fenntartására és a fenn
tartást célzó állami, kulturális támogatás meghatározott mértékére. Mivel az egyház 
nem rendelkezik a kulturális intézményeinek fenntartását szolgáló anyagi háttérrel, 
azon egyházi intézményeket, amelyek részt vállalnak a hazai kulturális életben és mű
ködésükkel hozzájárulnak az országos közgyűjteményei feladatok ellátásához, ha
sonló támogatás illeti meg mint a nem egyházi tulajdonban lévő közgyűjteményeket. 

Konkrét törvénytervezet egyébként kiterjedhetne az ingó nemzeti értékek egészére 
is, amely részletes praeambulumában foglalkozhatna a szakterületek mindegyikére 
vonatkozó általános rendelkezésekkel (tulajdonjog, vagyonvédelem, védettség, kuta
tási- és publikációs-jog stb.), majd külön-külön tárgyalná az egyes szakterületek mű
ködésére vonatkozó előírásokat. 

Végső soron, az újra fogalmazott törvénytervezetet (annak az egyházra vonatkozó 
paragrafusait) egyeztetni kívánatos a Magyar Katolikus Püspöki Karral, illetve a Püs
pökkari Konferenciával. 

Dr. Farkas Attila 
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