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Az egyetemi könyvtár
és környezete,

a szolgáltatások fejlesztése*

A ’90-es évek fordulatot hoztak a hazai oktatás-
és kutatáspolitika irányításában, finanszírozásá-
ban, mûködési és fejlesztési feltételeinek bizto-
sításában. Melyek azok a külsõ környezeti felté-
telek, amelyek a felsõoktatási könyvtárak tevé-
kenységét, szolgáltatását meghatározták, befolyá-
solták? Itt alapvetõen a törvénykezési, kormány-
zati ciklusokat kell áttekintenünk.

1) 1993-ban az Országgyûlés elfogadta a felsõ-
oktatási törvényt, mely kimondta, az egyetem
mûködésének feltétele az intézményi könyvtár.
Eközben megindultak (1992) az Oktatási Minisz-
tériumnak (OM) és a Világbanknak a felsõoktatási
könyvtár és a tankönyvkiadás fejlesztését szolgáló
hitelfelvétel elõkészítõ munkálatai. Ennek kereté-
ben több mint száz szakember dolgozott világban-
ki szakemberekkel együtt az állapotfelmérésben és
a fejlesztési koncepció kimunkálásában. A könyv-
tárak munkatársai külföldi tapasztalatokat szerez-
hettek, a japán segélybõl pedig lehetõség nyílt ál-
lományfejlesztésre, -bõvítésre.

2) 1996-ban a felsõoktatási törvényt a könyv-
tárak finanszírozására nézve kedvezõen módosí-
totta az Országgyûlés, ekkor lépett hatályba a
9.D § 3. bekezdése, mely jelentõs többlettámo-
gatást biztosított a felsõoktatási könyvtárak állo-
mánygyarapítására normatív és pályázati úton. E
törvényi módosítást 1997-ben követte a minisz-
tériumi rendelet a végrehajtás, felhasználás mód-
szereit illetõen. Elmondhatjuk, hogy volt két jó
évünk az állománygyarapítás finanszírozásában.
Az Országgyûlés 1997-ben elfogadta az úgyne-
vezett kulturális, benne a könyvtári törvényt,
mely kimondta, hogy a tudományos könyvtári
ellátást az Országos Széchényi Könyvtárral és
az országos tudományos könyvtárakkal együtt az
állami egyetemek könyvtárai biztosítják. Ez azt
is jelentette, hogy e felsõoktatási könyvtárak a
törvény erejénél fogva nyilvánosak.

3) 1999-ben megszületett a felsõoktatási in-
tézményhálózat integrációját kimondó törvény.

Ekkor kezdtek nyilvánvalóvá válni azok a prob-
lémák, amelyek azzal voltak összefüggésben,
hogy az integrációt elõkészítõ munkálatok során
a könyvtárak szerepét, feladatkörét, struktúráját
illetõen az OM nem vagy késõn adott ki ajánláso-
kat (h. államtitkári körlevél), amelyeket az egye-
tem vezetõi vagy figyelembe vettek, vagy nem.

2000-ben már nem kaptuk a normatív több-
lettámogatást, a felsõoktatási törvényt felülírta a
mindenkori költségvetési törvény, a könyvtártá-
mogatás pályázati keretösszege ugyanaz maradt
(a törvény szerint ennek is emelkednie kellett
volna), azaz reálértékben csökkent. E szakasz-
ban viszont beindult az OM-projekt az elektro-
nikus információs szolgáltatások központi finan-
szírozásával (ún. EISZ-projekt). 2001 végén az
OM közigazgatási államtitkárának vezetésével
könyvtárfejlesztési bizottság kezdte meg mûkö-
dését. A könyvtári törvény értelmében a Nemze-
ti Kulturális Örökség Minisztériuma finanszírozá-
si csatornái (Országos Dokumentumellátási Rend-
szer állománygyarapítási kerete, telematikai prog-
ram) kisegítõ forrást biztosítottak a csökkenõ OM-
források helyett, de azokat az egyetemi könyvtárak
nagy volumenû külföldi folyóirat- és szakkönyv-
vásárlási igénye miatt pótolni nem tudták.

4) 2002 nyarán megindultak a felsõoktatás-
fejlesztési koncepció munkálatai, a felsõoktatási
törvény új alapokra helyezése irányítását, finan-
szírozását és struktúráját tekintve. A felsõokta-
tás minõségének, versenyképességének biztosí-
tása alapvetõ fontosságúvá vált, de ebben a kon-
cepcióban a könyvtári (értsd: tudományos szak-
irodalommal és információval való) ellátásnak
eddig nem sok nyoma található. Közhely, de
mégis megemlítem, hogy a magyar diplomák
egyenértékûségének, minõségének, külföldi hall-
gatók magyar egyetemeken való képzésének, azaz
a magyar egyetemek versenyképességének feltéte-
le a korszerû szolgáltatásokat, intelligens tanulási
terveket biztosító könyvtárak megléte, hogy a
könyvtárosok oktatási szerepét ne is említsem.

5) Végül meg kell említenem, hogy a Mûve-
lõdési és Közoktatási Minisztérium kettéválásá-
nak a könyvtárpolitikára nézve negatív hatása
van, legalábbis az én véleményem szerint. Egyik
minisztérium sem érzi igazán a kizárólagos fele-
lõsséget a nyilvános egyetemi könyvtárakért,
mindkét minisztérium az egyetemi autonómiára
hivatkozik, holott a nyilvános funkció és annak
finanszírozása törvényi rendezést kíván.

* Elhangzott a Budapesti Könyvfesztiválon, 2004.
április 23-án. A fesztivál eseményeirõl más rovatainkban
is olvashatnak.
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A könyvtárak fejlesztésében, finanszírozásá-
ban történtek bizonyos lépések, de átütõ komp-
lex, integrált fejlesztésre nem került sor, a kor-
mánypolitika és -stratégia szintjére e téma nem
jutott el. A felsõoktatási könyvtárak helye, sze-
repe az új struktúrában, finanszírozása törvényi
rendezést kíván, mivel meghatározó szerepet
töltenek be és kell betölteniük:

– a képzés és a kutatás minõségbiztosításában,
– a tudományos szakirodalmi és információs

ellátásban,
– az egész életen át tartó tanulásban,
– és mert ellátó szerepük nemcsak az egyete-

meket szolgálja, hanem a nagy nyilvánosságot is.
A külsõ feltételrendszer után vessünk egy

pillantást a belsõ kapcsolatrendszerre és az egye-
temi finanszírozásra. E kapcsolatrendszert meg-
határozzák a fenntartó igényei (finanszírozási
hajlandósága), valamint a felhasználói elvárások.

A felsõoktatási könyvtári szolgáltatások ex-
tenzív és intenzív igénybevételének növekedését
a teljesség igénye nélkül az alábbi célkitûzések
involválják: a hallgatói létszámnövelés, a köte-
lezõ óraszámcsökkentés, az átjárhatóság, a
kreditrendszer, a távoktatás, a felnõttek képzése,
a felsõfokú szakképzés, az önálló tanulmányi
munkára nevelés, a tudományos kutatómunka
módszereinek elsajátítása, PhD-programok stb.
A felsõoktatási hallgatók robbanásszerû létszám-
növekedésével (1990-hez képest háromszoros) a
könyvtáraknak meg kellett felelniük az igények
extenzív növekedésének, miközben a minõségi
ellátásra is fel kellett készülniük.

Mindezek az egyetemi könyvtárak feladatai-
nak szükségszerû változását, továbbfejlesztését
igénylik. A könyvtár az egyetem minõségi lété-
nek olyan alapintézménye, melytõl függhet mind
az egész intézménynek, mind szakjainak, szak-
irányainak, tudományos minõsítõ képzésének
(PhD) az akkreditációja. Az új szakok, szakirá-
nyok indításának tudományos infrastruktúráját a
nemzetközi normatívákhoz igazodó szakgyûjte-
mény és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások ad-
ják. Napjaink egyetemi könyvtára a hazai és a
külföldi kurrrens folyóiratokat, könyveket sza-
badpolcon tárolja (ha van elég helye), on-line
adatbázisokat épít, távoli adatbázisokból szolgál-
tat információt. A ma könyvtárosa a szó igazi
értelmében szolgáltatást nyújt az egyetemi kö-
zösségnek és az azt övezõ táradalomnak. A szak-
irodalmat gyûjtõ, megõrzõ és kölcsönzõ szerep

mellett az önálló tanulmányi munkát segítõ, a
nemzetközi információs hálózatok és adatbázi-
sok használatát oktató, a virtuális világkönyvtár,
a dokumentumellátási rendszerek szolgáltatásait
közvetítõ szerep szükségképpen nagyobb teret nyer.

Szemléletváltásra van tehát szükség nemcsak
a könyvtárosok, de a fenntartók, a könyvtárak
mûködését finanszírozók körében is! A felsõok-
tatási könyvtári hálózat struktúráját, az egyetemi
könyvtárak helyi alapfeladatain túlmutató funk-
cióját (élethosszig tartó tanulás, esélyegyenlõség,
nyilvánosság) a felsõoktatás kialakuló új rendszere
determinálja. Bármilyen is a struktúra, az egyetem
és a könyvtárak közötti méretkülönbség, a korsze-
rû felsõoktatási könyvtárnak hozzá kell járulnia
ahhoz, hogy a felsõoktatásban részt vevõ vala-
mennyi hallgató elsajátíthassa a korszerû informá-
ciós technikák és adatbázisok használatát, egyete-
mi tanulmányai során a hallgató önálló tanulmányi
és kutatómunkára váljék alkalmassá.

A fenntartók és a felhasználók érdekei idõnként
egybeesnek, idõnként egymással ellentétesek. A
fenntartó egyetem minõségi diplomát kíván adni,
versenyképességét akarja növelni a felsõoktatási
piacon (azonos érdek), de ha költségvetési gondok
vannak, akkor a könyvtárfinanszírozás maradék
elven mûködik (ellentétes érdek). A felhasználó,
vagyis a diák és az oktató, kutató hosszú nyitva
tartást, jó minõségû hazai és külföldi szakirodal-
mat kíván megfelelõ példányban, korszerû környe-
zetben, a hagyományos és a legfejlettebb szolgál-
tatásokkal egyetemben. A diploma minõségét, ver-
senyképességét csakis a minõségi gyûjtemény és
tudományos információ-hozzáférés (távoli elérés,
szakportál) garantálhatja képzett szakemberekkel,
korszerû vezetési és szervezési, PR, marketing
módszerek alkalmazásával.

Szép ünnep a könyvfesztivál. A könyvpiac
egyötödét szakkönyvek, lexikonok eladása jelenti.
Idõrõl idõre erõsödik azon elv (máskor elhalvá-
nyul), hogy a finanszírozásban a felhasználót,
fogyasztót kell támogatni, azaz jelen esetben a
könyvtárat. 2004 tavaszán a felsõoktatási könyv-
tártámogatás egyharmadára esett vissza, az
OTKA konzorciumos könyvtártámogatás meg-
szûnt, az egyetemek csökkentik könyv- és fo-
lyóirat-vásárlásaikat. A felsõoktatásnak évi két
és fél–három milliárd forint többlettámogatás
kellene, hogy a szakirodalmi ellátást jó színvo-
nalon megoldja.

Huszár Ernõné dr., BKÁE EKK fõigazgató


