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Izvleček
Prispevek obravnava zgodovino, delovanje in organiziranost knjižnic na Madžarskem. Prikazane so
splošne značilnosti madžarskega knjižničnega sistema s posameznimi tipi knjižnic, knjižnična
zakonodaja, razvoj specialnih knjižnic in njihova vloga v družbenem, kulturnem in gospodarskem
prostoru Madžarske. Pri razvoju knjižnične dejavnosti imajo pomembno vlogo v sistemu delujoče
organizacije: Oddelek za knjižničarstvo pri ministrstvu za kulturo, Center za bibliotekarstvo in
metodiko dela pri Nacionalni knjižnici Széchényi v Budimpešti; pri oblikovanju fonda knjižnic,
predvsem splošnih knjižnic, pa Center za preskrbo knjižnic, ki je kot zanimivost madžarskega
knjižničnega sistema v članku posebej predstavljen.
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Abstract
The article deals with the history and activity of libraries in Hungary. It presents the general
characteristics of the Hungarian library system; with particular types of libraries, library legislation,
the development of special libraries and their roles in social, cultural and economic areas of
Hungary. The following organisations have an important role in the development of librarian
activity: department for librarianship of the Ministry of Culture, Centre for Librarian Science and
Work Methodology at the National Library Széchényi in Budapest. The Centre for Library
Procuration, which has an important role in forming the library’s fund, is presented as a special
point of interest in the Hungarian system.
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1 Uvod
Stroki v določeni državi vedno koristi spoznanje, kako delujejo knjižnice v drugi državi.
Zato so številni bibliotekarji in raziskovalci knjižničarstva že od najzgodnejših časov

preučevali, vrednotili in pisali o knjižničarstvu ter za svoje potrebe prirejali knjižničarsko
prakso, ki so jo opazili v knjižnicah drugih mest in dežel. K uveljavljanju knjižničarske
stroke in dejavnosti so prispevali predvsem tisti knjižničarski praktiki, ki so imeli priložnost
delati v večih knjižnicah v različnih okoljih in različnih deželah in ki so odkrivali, katere
smeri razvoja so bile bolj uspešne.
Madžarska ima sicer podoben kulturni in zgodovinski prostor kot Slovenija, vendar pa se
državi kljub soseščini razlikujeta tako po zemljepisnih lastnostih kakor tudi po političnem in
gospodarskem razvoju v 20. stoletju ter upravni ureditvi države1.
Madžarska in Slovenija se bistveno razlikujeta po naravnih značilnostih in velikosti, saj
ima Madžarska 93.032 km² površine, Slovenije pa le 20.256 km². Ozemeljskemu obsegu
primerno je tudi število prebivalcev Madžarske (10,2 milijona) - petkrat več kot prebivalcev
Slovenije (2,0 milijona). 97% prebivalcev je Madžarov. Manjšinsko prebivalstvo so
Slovenci (v Porabju jih živi 1.565), Slovaki (29.000), Hrvati in Srbi (35.000), Romi
(32.000), Nemci (23.000) in Romuni (17.000). Skoraj dve tretjini prebivalcev živi v mestih.
Samo v Budimpešti, glavnem mestu Madžarske, živi petina vsega prebivalstva (2,1
milijon), kar je več kot šteje celotna populacija Slovenije. V Sloveniji je delež matičnega
naroda nekoliko nižji kot na Madžarskem in sicer 87,9%. Preostali delež tvorijo pripadniki
drugih narodnostnih skupnosti in etničnih skupin. Slovenija priznava Madžare (ki jih je
8.503 oziroma 0,4%) in Italijane (ki jih je 3.064 oziroma 0,2%) kot avtohtoni narodni
skupnosti. Na Madžarskem je najbolj razširjena katoliška vera, ki ji pripada 62%
prebivalstva, 24% prebivalcev je protestantov, nekaj je še pravoslavcev in judov. Tudi v
Sloveniji so največja verska skupnost katoličani (71,4%), sledijo ji pripadniki pravoslavne
(2,4%), islamske, protestantske (1,0%) in judovske vere. Uradni jezik Madžarske je
madžarski, ki pripada ugrofinski jezikovni skupini. Slovenski jezik spada k južnoslovanski
jezikovni skupini. Tako na slovenski kakor tudi na madžarski jezik so vplivali sosednji
jeziki (nemščina, latinščina). Oba jezika sta dobila svojo današnjo podobo že v 19.
stoletju. Prvi slovenski zapis (Brižinski spomeniki) je nastal sredi 9. stoletja, prvi madžarski
(Nagrobni govor) pa šele v 13. stoletju (Veliki splošni leksikon, 1997).
Madžarska je od leta 1950 razdeljena na 19 županij, ki bi jih lahko primerjali z nekdanjimi
okraji v Sloveniji, in glavno mesto (Budimpešta), ki ima upravno poseben status. Slovenijo
pa upravno sestavlja 192 občin.
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Te razlike pa lahko bistveno vplivajo na nastanek, razvoj, organiziranost in delovanje knjižnic.

Do začetka devetdesetih let sta bili državi po družbenopolitični ureditvi socialistični, najvišji
organ oblasti družbenega samoupravljanja je bila skupščina, ki jo je vodil predsednik.
Vodilna politična sila v obeh državah je bila komunistična partija (na Madžarskem tako
imenovana Madžarska socialistična delavska stranka). Danes sta državi neodvisni,
parlamentarni in demokratični, Madžarska od leta 1989, Slovenija pa od decembra 1991.
Najnovejša madžarska pravna terminologija (Zakon CXL.,1997) deli knjižnice na javne
knjižnice (nyilvános könyvtárak) in knjižnice zaprtega tipa (nem nyilvános könyvtárak).
Javne knjižnice so nacionalna knjižnica, splošne knjižnice (ki so se prej imenovale
splošnoizobraževalne knjižnice), državne specialne knjižnice in univerzitetne knjižnice.
Nekatere univerzitetne knjižnice opravljajo za svoje strokovno področje tudi funkcijo
specialne knjižnice. V madžarski knjižnični sistem se vključujejo tudi knjižnice zaprtega
tipa oziroma delno odprtega tipa, ki jih zakon v celoti ne obravnava. Sem spadajo šolske
in visokošolske knjižnice ter specialne knjižnice, ki delujejo v raznih ustanovah, zavodih in
delovnih organizacijah (kjer delujejo tudi splošne knjižnice, ki so jih v preteklosti imenovali
sindikalne knjižnice).

2 Zgodovinski razvoj knjižnic in knjižničnega sistema na Madžarskem
Zgodovinski razvoj knjižnic na Madžarskem se lahko primerja z drugimi deželami Evrope.
Kakor v vseh deželah srednjeveške Evrope, so tudi najstarejše madžarske knjižnice
nastajale v samostanih. Prva taka knjižnica je bila ustanovljena v benediktinski opatiji
Pannonhalma leta 1001. V času renesanse so se pojavile privatne knjižnice velikašev in
škofov, ljubiteljev literature in znanosti. Svetovno znana je bila "Corvina", knjižnica Matije
Korvina (Mátyás, I. király, 1443 -1490). V obdobju reformacije so se v Debrecenu (1551)
in Sárospataku (1531) pojavile šolske in kolegijske knjižnice. 15. stoletje je v zgodovini
evropskega knjižničarstva pomenilo preobrat, saj je tiskana knjiga potisnila v ozadje
rokopise in omogočila veliko povečanje knjižnega fonda. Na Madžarskem se je prva
tiskarna pojavila že leta 1472 (v Slovenji 1575, prve slovenske tiskane besede 1515, prva
slovenska tiskana knjiga 1550, tiskana v nemških deželah). Leta 1635 je začela delovati
univerzitetna knjižnica v Nagyszombatu, nato v Budi in Pesti. Za 18. stoletje, ko je bila
Madžarska popolnoma pod vplivom avstrijskega in južno nemškega baroka, so značilne
reprezentančne knjižnice v dvorcih in palačah. Prvo javno knjižnico na Madžarskem je leta
1774 ustanovil Klimó György, škof iz Pécsa (Keresztury, 1982).
Nato se je začelo oblikovanje splošnoizobraževalnih knjižnic v današnjem pomenu
besede. Z uvedbo decimalne klasifikacije (njen utemeljitelj izhaja z Madžarske), kataložnih

listkov, centralnega kataloga, knjižničnih organizacij in bibliografskih centrov ter z
raziskovalnim delom se je strokovni nivo knjižnic izredno dvignil.
Leta 1976 je bilo na Madžarskem že 1.822 univerzitetnih in specialnih knjižnic z
51.508.000 enotami knjižnega fonda, 10.498 splošnih knjižnic s 40.655.000 enotami
knjižnega fonda in 4.003 šolskih (3.472 osnovnošolskih in 531 srednješolskih) knjižnic s
15.829.000 enotami knjižnega fonda, kar je skupaj 16.323 knjižnic s 107.992.000 enotami
gradiva (Tóth, 1993, str. 51).
Politične spremembe na Madžarskem so na koncu osemdesetih let korenito spremenile
socialni, gospodarski in administrativni položaj knjižnic. V tem času so bile knjižnice zaradi
svoje vloge in narave dela pri reorganizaciji in razvoju potisnjene v ozadje.
Pričela se je elektronska obdelava podatkov, čeprav zelo počasi in brez primerne
koordinacije. Zagotovljen je bil dostop do mednarodnih baz podatkov, vzpostavili so
računalniško komunikacijo med velikimi knjižnicami. Odpravljene so bile omejitve pri
uvajanju računalniške opreme, vendar za uresničevanje zastavljenih ciljev ni bilo na voljo
dovolj finančnih sredstev.
Največje težave so se pojavile pri nakupu in obdelavi gradiva. Prihodki knjižnic so se sicer
povečali za 73,4%, vendar to ni bilo dovolj, saj je bila letna inflacija 20% in tudi davek na
knjige je narastel od 0 na 16%. Na uvoz tuje literature je negativno vplivala devalvacija
domače valute (Füllér, 1998).
Nekatere probleme, kot na primer pomanjkanje tuje valute za nakup tuje literature, so
reševali s podporo zahodnih skladov in partnerskih institucij. Iz enakih virov so lahko
nabavili tudi fotokopirne stroje in podobno opremo ter razvili sistem zadovoljevanja potreb
slepih s knjižničnim gradivom (knjige na kasetah).
Po uvedbi parlamentarne demokracije pa se je ta finančna pomoč iz zahodnih kanalov
zmanjšala, prednost so dobili svoboden pretok informacij in idej. Mednarodne povezave
madžarskih knjižnic z UNESCO, IFLA, FID in drugimi mednarodnimi organizacijami, ki so
jih sklenili v šestdesetih letih, so še naprej v veljavi. Te povezave so pozitivno vplivale na
prevzem tujih strokovnih izkušenj in pripomogle k prisotnosti madžarske kulturne
znanstvene produkcije v tujini in tuje na Madžarskem. Madžarska sodeluje v programu
UAP (Universal Availability of Publication = Univerzalna dostopnost publikacij) (Kiss,
1997, str. 84).

Čeprav so se knjižnice in tudi druga kulturna področja, znašli v težavah, so se vendarle
kazale možnosti, da te težave v najkrajšem času presežejo. Režim je namreč prišel do
spoznanja, da v zadnjih štiridesetih letih že razviti okviri bibliotekarstva ne potrebujejo
bistvenih modifikacij.
Če primerjamo kulturo Madžarske s kulturo članic Evropske unije, lahko ugotovimo, da
finančna podpora države knjižničarski stroki na Madžarskem najbolj zaostaja. Zato ni
naključje, da je v letu 1998 (v času sprejemanja novega zakona o knjižnicah) ta stroka
dobila od države največ finančnih sredstev.
Leta 1996 je »Center za bibliotekarstvo in metodiko dela v knjižnicah« pri Nacionalni
knjižnici Széchényi v Budimpešti (Országos Széchényi Könyvtár - Könyvtártudományi és
Módszertani Központ Budapest) na osnovi ankete, ki vsebuje 54 točk, poskušal popisati
knjižnice na Madžarskem. Ankete so poslali 1.900 knjižnicam, vendar je izpolnjene
vprašalnike vrnilo le 1.130 knjižnic. 467 knjižnic vprašalnika ni vrnilo, v 121 knjižnicah
svojih podatkov niso bili pripravljeni dati v javnost, 321 ustanov (predvsem obrtnikov,
malih podjetij…) je sporočilo, da so svoje knjižnice ukinili. Strokovnjaki so mnenja, da so
uspeli popisati knjižnice, katerih fond in storitve so najbolj pomembne za dostopnost
informacij na Madžarskem. V ta krog spadajo nacionalna knjižnica, univerzitetne in druge
visokošolske knjižnice, državne in druge specialne knjižnice, županijske in mestne
knjižnice, knjižnice raziskovalnih zavodov, knjižnice podjetij ter cerkvene zbirke. Zbrane
podatke so objavili v obsežni ediciji Könyvtári Minerva (1997)2.

3 Knjižnične organizacije
Ko govorimo o knjižničnem sistemu na Madžarskem, moramo omeniti tudi v sistemu
delujoče »centralne organizacije« (Tóth, 1993, str. 99):
-

Oddelek za knjižničarstvo pri ministrstvu za kulturo (A Müvelődési Minisztérium
Könyvtári Osztálya),
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Društvo madžarskih knjižničarjev (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete),

Könyvtári Minerva obsega 3 dele v treh zvezkih na 1443 straneh. V prvem delu so popisane vse
knjižnice v Budimpešti, ki so razdeljene v skupine po funkciji. V drugem delu so knjižnice v
županijah, razvrščene po abecedi krajev, kjer se nahajajo, tretji del nam prinaša kazalce.

-

Center za preskrbo knjižnic (A Könyvtárellátó vállalat) in

-

Center za bibliotekarstvo in metodiko dela v knjižnicah pri Nacionalni knjižnici
Széchényi v Budimpešti.

3.1 Oddelek za knjižničarstvo pri ministrstvu za kulturo
Knjižničarska dejavnost na Madžarskem dolgo ni bila strokovno nadzorovana. Leta 1952
sprejeti pravni predpis ureja le nekatera vprašanja s področja knjižničarstva in šele odlok
iz leta 1956 vsebuje prve resne določbe o vseh vprašanjih knjižničarske stroke. Strokovni
nadzor nad knjižnicami izvaja ministrstvo za kulturo oziroma v okviru ministrstva delujoči
oddelek za knjižničarstvo. Minister je funkcijo nadzora nad splošnoizobraževalnimi
knjižnicami prenesel na županijske svete. Naloga oddelka je priprava dolgoročnih in
srednjeročnih planov, zakonskih predpisov, normativov in standardov ter skrb za njihovo
uresničevanje. Skrbeti mora tudi za izobraževanje knjižničarjev.
V neposredni oskrbi ministrstva delujejo tri knjižnice: Nacionalna knjižnica Széchényi
(Országos Széchényi Könyvtár, dalje v tekstu: Nacionalna knjižnica), Parlamentarna
knjižnica

(Országgyülési

Könyvtár)

in

Državna

tujejezična

knjižnica

(Országos

Idegennyelvű Könyvtár).
3.2 Društvo madžarskih knjižničarjev
Društvo madžarskih knjižničarjev je bilo ustanovljeno leta 1935 kot Društvo madžarskih
knjižničarjev in arhivistov. Leta 1950 je nehalo delovati in je pod drugim nazivom oživelo
spet leta 1956 in šele leta 1965 prevzelo današnji naziv. Leta 1980 so se društvu ponovno
pridružili arhivisti kot sekcija. Cilji in naloge društva so zapisani v poslovniku (Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Alapszabály, 1993). Organizira konference, debatne klube,
seminarje, predavanja, razpise in strokovne ekskurzije. Organizacijsko ga sestavljajo
županijska društva, deluje pa v 11 strokovnih sekcijah in odborih. Njegovi organi so
skupščina, predsedstvo in svet. Od leta 1980 izdaja Letopis, v katerem objavlja referate z
letnih konferenc. V dvomesečniku Informator (Tájékoztató) pa tajništvo sproti seznanja
svojih 3.163 članov o novostih v stroki (Ottovay, 1999, str. 28).
3.3 Center za preskrbo knjižnic
Leta 1952 so na Madžarskem ustanovili Center za preskrbo knjižnic, ki ima pomembno
vlogo pri oblikovanju fonda predvsem splošnih in šolskih knjižnic. Vedno bolj pa se ga

poslužujejo tudi druge knjižnice, saj lahko tukaj nabavijo vso madžarsko in uvoženo
knjižno produkcijo z visokimi popusti, ki so pri nakupu starejše literature tudi 50%. Center
opremi knjige z žepki in kataložnimi listki, ki vsebujejo bibliografski opis in strokovno
oznako. Bibliografske opise izdelujejo bibliotekarji knjižnic na osnovi pogodbe o delu.
Center svojo ponudbo vedno bolj dopolnjuje tudi z drugim knjižničnim gradivom. Po želji
veže knjige v trdnejšo vezavo. Dvotedensko izdaja katalog knjižnih novosti "Új Könyvek",
ki je od leta 1993 dosegljiv tudi na medmrežju, desetkrat letno katalog tujih novitet
»Idegennyelvű

Új

Könyvek«,

četrletno

pa

katalog

strokovne

literature

»Szakkönyvújdonságok«. Isto leto je ustanovil mobilni oddelek, ki s »knjižnim busom«
oskrbuje knjižnice, ki so oddaljene od centra (Maróti,1993).
Center nenehno širi svojo osnovno dejavnost, saj knjižnicam nabavlja tudi knjižnično
pohištvo in drugo opremo.
3.4 Center za bibliotekarstvo in metodiko dela v knjižnicah pri Nacionalni knjižnici
Széchényi v Budimpešti
Leta 1952 je bil v okviru madžarske nacionalne knjižnice ustanovljen Kabinet za
bibliotekarstvo in metodiko dela z nalogo nadzorovati delo knjižnic. Leta 1959 se je
preimenoval v Center za bibliotekarstvo in metodiko dela, v smislu »novega kulturnega
zakona« pa od leta 1997 deluje kot zavod. Njegova dejavnost se odraža na naslednjih
področjih: organizira in koordinira delo na področju znanstvenega bibliotekarskega
raziskovanja, skrbi za sistematično širjenje v praksi uveljavljenih metod dela, organizira
strokovne tečaje ter ima bogato izdajateljsko in bibliografsko dejavnost. V okviru zavoda
deluje specialna knjižnica za bibliotekarstvo (Országos Széchényi Könyvtár, 1998).
Specialna knjižnica za bibliotekarstvo (Könyvtártudományi szakkönyvtár) je bila
ustanovljena leta 1949 v okviru Državnega knjižničarskega centra (Orzságos Könyvtári
Központ). Ko je ta nehal delovati, so jo leta 1952 priključili k nacionalni knjižnici, od leta
1959 deluje kot oddelek Centra za bibliotekarstvo pri nacionalni knjižnici, od leta 1997 pa
v okviru Zavoda za bibliotekarstvo (Könyvtári Intézet). Njena glavna naloga je zbiranje in
posredovanje strokovne literature s področja knjižničarstva raziskovalcem v bibliotekarski
stroki, bibliotekarjem in študentom. Zbira strokovno literaturo o bibliotekarstvu in
informacijski znanosti, vključno s sivo literaturo (gradiva s konferenc in potovanj, normestandarde, diplomske naloge, promocijsko gradivo knjižnic, časopisne izrezke, fotografije,
avdiovizualne dokumente).

Zbirka vsebuje literaturo z naslednjih področij: bibliotekarstva in informacijske znanosti,
knjižnic in zavodov za informacijsko dejavnost, knjižničarske tehnologije, poslovanja
knjižnic, fondov, katalogizacije in klasifikacije, zaščite gradiva, dela z uporabniki,
posredovanja informacij, bibliografije, zvrsti dokumentov, posebnih zbirk, pisav, tiskarstva,
založništva in knjigotrštva. Fond vsebuje 106.000 enot, od tega je 44.000 knjig (Országos
Széchényi Könyvtár, 1998), 20.000 enot vezanega periodičnega tiska (približno 2.500
naslovov, od katerih je 460 tekočih), 4.750 prevodov, 5.000 diplomskih nalog in doktorskih
disertacij, več kot 20.000 enot drobnega tiska (vabil, označevalcev strani v knjigah, ex
librisov...), reklamnega gradiva (vrečk, obeskov, majic itd. z napisi knjižnic), plakatov ter
prospektov, 175 mikrofilmov in mikrofišev, 270 enot avdiovizualnega gradiva, 1.500
poročil s študijskih potovanj (Könyvtárhasználati útmutató,1994, str. 3-22).
Knjižnica ima dvojnice diplomskih nalog in doktorskih disertacij, ki so bili oddani
madžarskim visokošolskim ustanovam z bibliotekarsko usmeritvijo. O teh vodi centralni
katalog. Uporabniku priskrbijo v čitalnico tudi tiste naloge oziroma disertacije, katerih
dvojnic knjižnica ni dobila. Na dom izposojajo le tiste knjige in periodični tisk, ki ga imajo v
dveh izvodih. Ostalo gradivo je na voljo le v čitalnici. Večino gradiva proti plačilu tudi
fotokopirajo. Frekventno gradivo je nameščeno v čitalnici, ostalo pa v zaprtem skladišču.
V knjižnici izdelujejo več podatkovnih zbirk:
-

MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek)3 - Madžarski in mednarodni članki.
Podatkovna zbirka vsebuje bibliografijo vseh člankov, objavljenih v madžarskem
knjižničnem časopisju od leta 1986, in izbranih člankov tujih časopisov, na katere je
knjižnica naročena. Poizvedujemo lahko po avtorjih, državi, jeziku, letnici objave,
ključnih besedah in deskriptorjih. Zbirko objavijo štirikrat letno na disketi, na željo
uporabnika pa knjižnica proti plačilu posreduje tudi starejše informacije - pisno ali na
disketi. Od marca 2000 je on-line dostopna na medmrežju.

-

HUBA (hungarika bibliográfiai adatbázis) – podatkovna zbirka bibliografije hungarike.
Podatkovna zbirka vsebuje bibliografijo v tujini objavljene hungarike (v tujini objavljena
dela madžarskih avtorjev, dela v madžarskem jeziku in dela, ki se kakorkoli nanašajo
na Madžarsko), vezane na bibliotekarsko stroko. V zbirki lahko iščemo po avtorjih,
naslovih, geslih, korporacijah in zemljepisnih imenih.
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IFLA – Podatkovna zbirka o predavanjih z letnih konferenc IFLA.
Glej: URL: URL:http://w3.oszk.hu/manci.htm (Pridobljeno 19.6.2000).

-

THES (Könyvtártudományi és Informatikai Tézaurusz) - Knjižničarski in informacijski
tezaver. Tezaver vsebuje 1.200 deskriptorjev iz knjižničarske in informacijske
znanosti, ki jih uporabnik s pritiskom na tipko lahko uporabi za poizvedovanje v
podatkovni zbirki MANCI.

-

Könyvtári Címjegyzék - Seznam naslovov knjižnic. Zbirka vsebuje 46 naslovov
madžarskih knjižnic (nacionalnih knjižnic, najpomembnejših strokovnih knjižnic,
osrednjih knjižnic visokošolskih zavodov, regionalnih in mestnih knjižnic).

-

MKC (A magyar könyvtárak szolgáltatási kalauza) - Vodnik po madžarskih knjižnicah.
Podatkovna zbirka vsebuje podrobnejše podatke (zbirni krog, storitve ipd.) o
knjižnicah, katerih naslovi so zajeti v Könyvtári Címjegyzék.

Za informiranje zaposlenih v knjižničarski stroki izdaja knjižnica naslednje periodične
publikacije:
-

Könyvtári Figyelő. Új folyam (Knjižnični opazovalec. Novi tok) – Periodični tisk, ki
prinaša kvalitetne domače študije, referate in strokovne recenzije, v posebnem
podlistku pa tudi širok vpogled v 200 tujih bibliotekarskih revij. Izide štirikrat letno.

-

MAKSZAB (A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája) - Bibliografija madžarske
bibliotekarske literature je nacionalna strokovna bibliografija, ki letno v štirih številkah
registrira madžarsko strokovno literaturo s področja bibliotekarstva in informatike
(monografije, članke, diplomske naloge, disertacije in drugo gradivo).

-

HLISA (Hungarian Library and Information Science Abstracts) – Tujini nudi selektivno
bibliografijo in referate o madžarski bibliotekarski stroki v angleškem jeziku. Izide
dvakrat letno.

-

Könyvtári Figyelő Könyvsorozata - Knjižna zbirka Knjižnični opazovalec. V zbirki
objavijo letno eno do dve knjigi o aktualni tematiki.

4 Zakonska ureditev knjižnic in knjižničarstva
Prvi pravni predpis 204-3/1952 je v madžarsko knjižničarstvo vpeljal enotno nadzorovan in
voden knjižnični sistem in določil, da naj se ustanavljajo županijske in okrajne knjižnice.

Druga pomembna regulacija je nastala leta 1956. Njena glavna zasluga je, da je v
interesu enotnega knjižničnega sistema uvedla knjižnično mrežo ter splošno preskrbo
knjižnic. Zakon je podpiral strokovno delo, vendar je imel napako, ker je centraliziral
knjižnični sistem.
Leta 1976 je bil sprejet nov zakonski predpis in z njim izvršilno navodilo, ki mu je leta 1978
sledila uredba o organizaciji in delovanju knjižničnega sistema. Najpomembnejši element
knjižničnega sistema je še nadalje mreža z uvedbo sodelovanja strokovnih krogov (Sipos,
2000).
Madžarska trenutno nima samostojnega zakona o knjižnicah, pač pa so zakonske
določbe o knjižnicah vključene v Zakon o zaščiti kulturnih dobrin, o muzejih, o javni
knjižnični preskrbi in o prosveti v členih od 53 do 109 (1997). Zakon je začel veljati 1.
januarja 1998 in je prvi zakon, ki opredeljuje knjižnice. Pred tem so bili v veljavi samo
predpisi in uredbe. Opredeljuje vse vrste javnih knjižnic. V prilogi št. 3 k zakonu posebej
navaja 11 državnih specialnih knjižnic.
Zakon določa, da ministrstvi pristojni za šolstvo in kulturo4 vodita seznam javnih knjižnic.
Državno podporo imajo samo knjižnice, ki jih najdemo na tem seznamu: nacionalna
knjižnica, županijske knjižnice, krajevne knjižnice, ki jih vzdržujejo lokalne skupnosti
vzdrževane, v prilogi 3 naštete državne specialne ter univerzitetne knjižnice. Te knjižnice
morajo zadostiti določenim pogojem, in sicer:
-

kdorkoli lahko postane njihov uporabnik,

-

zaposlujejo strokovnjake s področja bibliotekarstva,

-

za opravljanje knjižničnih storitev imajo ustrezne prostore,

-

imajo uporabnikom prilagojen delovni čas,

-

usluge v knjižnici so brezplačne,

-

posredujejo statistične podatke,

-

izpolnjujejo osnovne naloge, naštete v 55. členu zakona.

Specialne knjižnice morajo poleg osnovnih nalog, ki so enotne za vse knjižnice,
zadovoljevati potrebe uporabnikov predvsem s svojega strokovnega področja. Pravice
uporabnikov in pogoji uporabe knjižnice so v zakonu natančno opredeljeni. V kolikor
4

Ko je zakon nastajal, sta bila ministrstvo za kulturo in ministrstvo za šolstvo združena v eno
ministrstvo, sedaj delujeta vsako zase, in sicer kot Ministrstvo za šolstvo in Ministrstvo za kulturno
dediščino.

knjižnice

ne

zadostijo

v

zakonu

naštetim

pogojem,

minister

odredi

odpravo

pomanjkljivosti. Če knjižnica v določenem roku teh pomanjkljivosti ne odpravi, jo minister
izbriše s seznama javnih knjižnic.
Zakon deli knjižnice na dve veliki skupini, na javne knjižnice (nacionalna knjižnica,
županijske knjižnice, knjižnice naselij, državne specialne knjižnice in osrednje
univerzitetne knjižnice) ter knjižnice raznih organizacij (šolske, visokošolske, cerkvene
knjižnice, sindikalne; knjižnice skladov, fakultet in drugih državnih ter nedržavnih
organizacij). Druga skupina knjižnic ne deluje kot javne knjižnice, kar pomeni, da njihovih
uslug ne more koristiti kdorkoli.
Zakon določa osnovne naloge javnih knjižnic oziroma pogoje delovanja javne knjižnične
mreže, njihovo financiranje, knjižnično gradivo, uporabnike in njihove pravice ter delavce
knjižnic. Za delovanje javnih knjižnic skrbita država in lokalna samouprava.

5 Financiranje knjižnic
V zakonu je opredeljeno tudi financiranje knjižnic. Osnovna zamisel zakona je, da
"vzdrževalec vzdržuje", kar pomeni, da za delovanje knjižnic ustvari objektivne in
subjektivne pogoje, oziroma zagotavlja potrebna finančna sredstva v svojem letnem
proračunu. Medtem ko se prva skupina knjižnic (javne) financira iz državnega proračuna,
je vzdrževalec druge skupine (knjižnica zaprtega in delno odprtega tipa) organizacija, v
okviru katere knjižnica deluje. Način financiranja nacionalne knjižnice in državnih
specialnih knjižnic ureja zakon o državnem proračunu, knjižnice visokošolskih zavodov
pa zajema finančni plan visokošolskih zavodov (Rácz, 2000, str. 4).
Lokalne samouprave, katerih naloga je vzdrževanje županijskih knjižnic in knjižnic v
naseljih, dobijo po določenih normativih del sredstev od države.
Obveznost županijske samouprave in samouprave glavnega mesta je, da ustanovi javno
knjižnico, medtem ko občinske in mestne samouprave lahko rešujejo zadovoljevanje
potreb po knjižničnem gradivu na različne načine:
a) sami ustanovijo knjižnico,
b) zadevo rešujejo skupaj z drugo samoupravo,
c) naročijo usluge ene izmed javnih knjižnic.

Če je knjižnica samostojna, mora delovati v skladu z zakonom o kulturi. Po odloku o
delovanju vzgojno-izobraževalnih zavodov (11/1994. (VI.8.)) lahko šolska knjižnica deluje
kot javna knjižnica, če je to zapisano v ustanovni listini šole in če knjižnico vpišejo v
seznam javnih knjižnic. Lahko pa tudi javna knjižnica opravlja naloge šolske knjižnice, če
jo ustanovna listina za to pooblasti in je v knjižnici zaposlen profesor - knjižničar ali učitelj
(Rácz, 2000, str. 4-5).
Kadar zadovoljevanje potreb po knjižničnem gradivu rešuje združeno več lokalnih
samouprav, morajo biti le-te naštete v ustanovni listini knjižnice. Posebej mora biti
poimenovana tista, ki knjižnico vzdržuje, kajti le njej pripada finančna podpora na javnih
razpisih.
Po določbi zakona se v seznam javnih knjižnic vpišejo: nacionalna knjižnica, županijske
knjižnice, knjižnice naselij, državne specialne knjižnice ter osrednje univerzitetne
knjižnice. Na osnovi iste določbe je vlada izdala odlok o šestdesetdnevnem roku oddaje
ustanovnih listin, vendar se knjižnice tega roka niso držale, in do 15. februarja 2000 še ni
bilo mogoče sestaviti seznama javnih knjižnic. Do tega roka je namreč le 1.498
ustanoviteljev knjižnic posredovalo dokumente. Če to število primerjamo s številom naselij
na Madžarskem, ki jih je po podatkih Centralnega urada za statistiko 3.135 (222 mest in
2.913 občin), lahko ugotovimo, da je to slaba polovica knjižnic. Pri tem moramo upoštevati
dejstvo, da v vsakem naselju ni knjižnice (Rácz, 2000, str. 6-7).
Splošne javne knjižnice se financirajo iz državnega proračuna in sredstev lokalne
samouprave. Najslabše je zagotovljeno financiranje nalog, ki so v pristojnosti posameznih
knjižnic (županijske naloge, državne storitve, nacionalni projekti). Večino projektov lahko
realizirajo s sredstvi, pridobljenimi na javnih razpisih raznih ministrstev. Na razpis se lahko
prijavijo le knjižnice, ki so na seznamu javnih knjižnic.
10% prihodkov naj bi knjižnice krile iz lastnih dohodkov (članarine, zamudnine, druge
plačane storitve), vendar pri nekaterih knjižnicah ta delež doseže celo 20 do 30%.
Pomembno vlogo pri financiranju knjižnic imajo tudi meceni in civilne organizacije (Soros
in drugi tuji skladi), pričakovati je, da se bo to v prihodnosti še stopnjevalo. Iz omenjenih
sredstev se trenutno financira projekt tako imenovane »deljene katalogizacije«5, ki jo
izvaja 15 velikih knjižnic.
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Knjižnice si med seboj delijo delo, zato tudi takšno poimenovanje. Takšno delo smo v Sloveniji
poimenovali vzajemna katalogizacija.

Poleg arhivov in fotografske dejavnosti so knjižnice tiste, ki dobijo najmanj sredstev od
Nacionalnega kulturnega sklada (Nemzeti Kulturális Alap). Madžarski skladi niso "ljubitelji
knjižnic", saj podpirajo predvsem visoko umetnost, večina jih niti ne objavlja knjižničnih
razpisov ali pa pod pretvezo pomoči knjižnicam, podpirajo izdajo posameznih knjig,
oziroma jih kupijo knjižnicam, ne glede na to, če jih te potrebujejo ali ne.

6 Tipi knjižnic
Madžarska strokovna in pravna terminologija iz leta 1997 deli knjižnice po funkciji v pet
skupin: nacionalna (nemzeti), splošne (köz), specialne (szak), univerzitetne (egyetemi) in
šolske (iskolai) knjižnice, za razliko od pravnega predpisa iz leta 1956, ki kot posebno
skupino knjižnic navaja tudi znanstveno (tudományos) knjižnico. Po zakonodaji iz leta
1976 je znanstvena lahko postala vsaka knjižnica, ki je zadostila določenim kriterijem. Po
predlogu posebne komisije je ministrstvo za kulturo uvrstilo tako knjižnico v I., II., ali III.
razred znanstvene knjižnice. Z uvedbo novega zakona je uredba iz leta 1976 nehala
veljati in s tem tudi uvrščanje knjižnic v znanstvene knjižnice.
6.1 Nacionalna knjižnica
1802. leta ustanovljena nacionalna knjižnica ni samo najbogatejša knjižnica na
Madžarskem, marveč je njena dejavnost v prenekaterih pogledih odločilna za delovanje
celotnega sistema javnih knjižnic. Opravlja posebne naloge, ki se nanašajo na zbiranje,
posredovanje in hranjenje nacionalno pomembnega gradiva (gradivo v madžarskem
jeziku, na Madžarskem objavljeno gradivo in gradivo, ki se nanaša na Madžarsko). Konec
leta 1997 je njen fond štel 7.384.014 enot (2.305.6777 knjig, 328.701 serijskih publikacij,
963.058 rokopisov in tipkopisov, 3.786.578 elektronskih in drugih dokumentov) med njimi
več tisoč prastarih tiskovin (1.700 enot), »starih« madžarskih knjig, več sto kodeksov, 33
Corvin itd. Letni prirast gradiva (80.809 enot) zagotavlja vedno težje pridobljen obvezni
izvod, na osnovi katerega pripravljajo Madžarsko narodno bibliografijo (Magyar Nemzeti
Bibliográfia = MNB), ki jo od leta 1978 sestavljajo računalniško. V okviru dejavnosti
knjižnice potekajo centralne storitve kot npr. delitev obveznega izvoda, mednarodna
medknjižnična izposoja, izdelava centralnega kataloga knjig in serijskih publikacij,
centralni restavracijski laboratorij, mednarodna zamenjava gradiv (v letu 1997 so
sodelovali s 754 tujimi partnerji, v tujino so poslali 11.500, iz tujine pa prejeli 3.784 enot)
itd. V madžarsko nacionalno knjižnico pošilja vse madžarske in dvojezične edicije, izdane
v Sloveniji, tudi Knjižnica Lendava. Fond nacionalne knjižnice izposojajo le v čitalnici.
Nacionalna knjižnica ima devet čitalnic s sedemsto sedeži. V knjižnici je zaposlenih 662

delavcev (574 strokovnih in 88 drugih)6.

6.2 Splošne knjižnice
Splošne knjižnice so se na Madžarskem množično pojavile v drugi polovici 20. stoletja, do
konca osemdesetih let pa se je mreža teh knjižnic razvila po celi državi. Knjižničarstvo
Madžarske je bilo v tem času že primerljivo z zahodnoevropskim in skandinavskim
vzorcem splošnoizobraževalnih knjižnic, vendar le v pojmovanju in metodologiji. Revnejša
je bila ponudba literature (madžarska "liberalna" kulturna politika je namreč povzročila
vrzeli v izboru literature) in prostorske razmere, popolnoma pa so zaostali v avtomatizaciji
ter uvedbi računalnikov.
Njihov razvoj je šel po dveh poteh: občinske splošnoizobraževalne knjižnice so delovale v
naseljih, sindikalne splošnoizobraževalne knjižnice pa v delovnih organizacijah. Zakon iz
leta 1976 je med te knjižnice uvrščal tudi knjižnice civilne zaščite, zdravstvenih in socialnih
ustanov. Občinske in sindikalne splošnoizobraževalne knjižnice so se povezovale v
mreže.
Zakon iz leta 1997 preimenuje splošnoizobraževalne knjižnice v splošne knjižnice, ki se
delijo na dve skupini, in sicer knjižnice v naseljih oziroma "splošne krajevne knjižnice" in
županijske knjižnice. Zakon opredeljuje tudi njihove naloge. Splošne krajevne knjižnice se
nadalje delijo na mestne in občinske, ki opravljajo poleg splošnih še nekatere dodatne
naloge. Svojo zbirko in storitve oblikujejo v skladu z interesi kraja, nudijo splošne koristne
informacije, zbirajo domoznanske informacije in gradivo ter so urejena po prostem
pristopu.
Obveznega knjižničnega sistema ni, pač pa zakon nalaga županijski knjižnici nekaj
dodatnih nalog. Z literaturo in informacijami oskrbuje območje cele županije, skrbi za
naloge, povezane z obveznim izvodom in medknjižnično izposojo, skrbi za medsebojno
sodelovanje knjižnic na svojem območju, za zadovoljevanje potreb pripadnikov etničnih
skupin po knjižničnem gradivu, za posredovanje statističnih podatkov o delu javnih
knjižnic in za permanentno izobraževanje knjižničarjev.
6.2.1 Fondi v splošnih knjižnicah
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Podatki se nanašajo na leto 1997 in so vzeti iz statističnega poročila knjižnice.

Na stanje knjižnih fondov so vplivala tri dejstva: materialni položaj financerjev knjižnic,
inflacija in porast števila knjižnic. Oblikovanje fonda v knjižnicah, ki jih vzdržujejo lokalne
samouprave, je razvidno iz tabele 1. Financer je sicer za nakup fonda dajal vsako leto več
denarja, vendar je bila inflacija tako visoka, da je stanje fonda v knjižnicah močno
stagniralo. Cene knjig so v letih od 1989 do 1996 narastle za 700%, obseg sredstev za
nakup knjig pa se je komaj potrojil.
Tabela 1: Stanje fonda v splošnih knjižnicah lokalnih samouprav v letih
1985–1994 (Kiss,1997, str. 85)

1985

4.645

naraščanje sredstev naraščanje sredstev v
v primerjavi s
primerjavi s prejšnjim
prejšnjim letom v
letom
1.000 Ft
v%
38.267,4
108.403,7
-

1989

4.284

40.802,4

142.357,2

31,3

1990

4.262

41.227,7

170.680,5

20,0

1991

4.008

40.992,2

225.646,9

32,0

1992

3.870

40.334,0

322.350,5

43,0

1993

3.792

41.394,8

343.272,2

*6,5

1994

3.723

41.778,8

466.858,1

36.5

leto

število knjižnic

fond v 1.000
enotah

*verjetno gre za napako v statistiki
Tabela 2: Stanje fonda v splošnih knjižnicah delovnih organizacij
v letih 1985-1994 (Kiss,1997, str. 87)
leto

število knjižnic

fond v 1.000 enotah

1985

5.003

12.063,4

porabljena sredstva za
nakup gradiva v 1.000 Ft
30.019,2

1989

3.913

12.080,4

34.737,6

1990

3.170

10.710,7

35.234,4

1991

2.577

9.371,4

25.525,1

1992

1.978

8.304,4

24.486,2

1993

1.463

6.624,2

24.118,4

1994

1.207

6.028,0

23.507,9

Statistični podatki knjižnic 31. decembra 1999 (Könyvtári statisztika 1999, 2000) kažejo,
da je v lokalnih skupnostih 3.273 splošnih knjižnic (od teh je 2.586 samostojnih) s
43.155.035 enotami fonda, v delovnih organizacijah pa 535 knjižnic s 3.000.390 enotami.

Letni prirast je bil v knjižnicah v lokalnih skupnostih 1.141.647 enot, v knjižnicah v
delovnih organizacijah pa 25.734.
Iz tabele 2 je razvidno, da so družbene spremembe na Madžarskem najbolj prizadele
knjižnice v delovnih organizacijah, ki so jih imenovali »sindikalne« knjižnice. V zadnjih
petnajstih letih je na tisoče teh knjižnic nehalo delovati.
6.2.2 Izposoja v splošnih knjižnicah
V zadnjh letih je uporaba splošnih knjižnic v lokalnih samoupravah naraščala, kar
dokazuje analiza števila bralcev, obiska in izposoje (glej tabelo št. 3). Na dan 31.
decembra 1999 (Könyvtári statisztika 1999, 2000) imajo knjižnice 1.364.488 uporabnikov
(od tega 493.155 mlajših od 14 let) oziroma 13,6% vseh prebivalcev, ki knjižnico obiščejo
v povprečju 12-krat letno in si izposodijo povprečno 2-2,5 enot gradiva. Uporaba gradiva v
čitalnicah je dvakrat večja. Iz statističnih podatkov sicer ni razvidno, vendar je praksa
pokazala, da so bile mestne in županijske knjižnice (tu je število izposojenih dokumentov
narastlo tudi za 20%) veliko bolj obiskane kot majhne, slabo založene knjižnice (1992. je
bila polovica teh knjižnic odprta tedensko le 1-2 dni, druga polovica pa manj kot 8 ur
tedensko).

Tabela 3: Obisk in izposoja v splošnih knjižnicah lokalnih samouprav
v letih 1985–1994 (Kiss, 1997, str. 85)
leto

število
uporabnikov v
1.000 enotah

obisk v
1.000 enotah

izposojeno gradivo
v
1.000 enotah

uporabniki mlajši
od 14 let v 1.000
enotah

1985

1.690,0

-

36.661,4

-

1989

1.354,2

16.401,4

36.697,4

661,3

1990

1.518,4

16.788,1

36.778,9

644,6

1991

1.463,0

16.644,3

35.978,9

586,5

1992

1.417,7

16.807,6

36.633,7

539,5

1993

1.423,2

16.705,0

36.782,3

527,8

1994

1.428,0

17.143,5

37.763,8

517,3

Tabela 4: Obisk in izposoja v splošnih knjižnicah delovnih organizacij v letih
1985–1994 (Kiss, 1997, str. 87)

leto
1985

število uporabnikov v
1.000 enotah
589,4

1989

obisk v
1.000 enotah
-

izposojeno gradivo v
1.000 enotah
10.410,1

467,4

3.117,4

8.221,0

1990

369,7

2.559,2

6.708,6

1991

300,6

2.095,5

5.764,3

1992

228,3

1.704,1

4.851,1

1993

162,9

1.300,8

3.592,5

1994

155,2

1.241,9

3.409,7

6.3 Šolske knjižnice
Čas tipizacije knjižnic na Madžarskem je povzročil dilemo, ali je za potrebe šol nujno imeti
šolsko

knjižnico

ali

pa

so

naloge

šolskih

knjižnic

sposobne

opraviti

tudi

splošnoizobraževalne knjižnice. Podobno kot v nekaterih državah (npr. v Franciji) so tudi
na Madžarskem šolske knjižnice na vaseh prevzele naloge splošnoizobraževalnih
knjižnic. Istočasno so v anglosaških državah splošne knjižnice prevzele naloge šolskih
knjižnic. Ta dilema se je sčasoma rešila z ugotovitvijo, da sta oba tipa knjižnic (vsaka po
svoji funkciji) pomembna za mladino, ki se šola (Tóth, 1993, str. 73-80).
Šolske knjižnice se delijo na osnovnošolske in srednješolske knjižnice, ki skupaj tvorijo
mrežo, in sicer za razliko od drugih knjižnic ne na ravni države, temveč na nivoju županij.
Osnovnošolske in srednješolske knjižnice že tradicionalno pomenijo najšibkejši člen v
verigi madžarskega knjižničnega sistema. Občasno je država sicer pripomogla s
posebnimi akcijami, vendar samo pri nakupu gradiva, drugih pogojev (prostori, kader...) ni
zagotavljala.
Na osnovi najnovejšega zakona o šolstvu so izdelali zelo ambiciozen in koristen načrt:
vsaka šola naj ima knjižnico, medioteko in povezavo v medmrežje ter naj dobi letno iz
državnega proračuna 1.300 forintov na učenca za nakup knjig.

Tabela 5: Šolske knjižnice v letih 1990 in 1998 (Magyar statisztikai évkönyv, 1998)
1990

1998

Indeks

število knjižnic

3.882

3.981

102

število gradiva

28.897.000

37.925.000

132

6.521.000

9.231.000

141

izposoja

6.4 Specialne knjižnice
Pravi preobrat za specialne knjižnice je pomenilo leto 1961, ko so ustanovili Državno
tehniško razvojno komisijo (Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság), katere naloga je bila
organizirati in širiti dokumentacijsko dejavnost.
Berecky (1961-1962, str. 172-190) deli vsebinsko zelo na grobo specialne knjižnice v 2
skupini:
-

družboslovne (umetnostne) in naravoslovne oziroma,

-

humanistične (filozofija, zgodovina, filologija, umetnost, glasba) in nehumanistične
(naravoslovje, tehnika, kmetijstvo, pravo in ekonomija).

Ugotavlja, da je v humanističnih knjižnicah knjiga pomembnejši dokument kot periodika, v
nehumanističnih je seveda obratno. V humanističnih knjižnicah je pomembno tudi staro
gradivo (izpred leta 1900), v nehumanističnih pa so pomembni novejši dokumenti. V
humanističnih so pomembni katalogi, v nehumanističnih bibliografije in dokumentiranje.
Po značilnostih, komu so storitve specialnih knjižnic namenjene, pa se delijo na državne
(samostojne in nesamostojne) specialne knjižnice, knjižnice visokošolskih ustanov

in

specialne knjižnice lokalnega značaja (v tovarnah, podjetjih, uradih, institutih...).
Statistične podatke o specialnih knjižnicah glej v tabeli št. 7.

6.4.1 Državne specialne knjižice
Državne specialne knjižnice imajo nenadomestljivo vlogo v knjižničnem sistemu, pri
njegovem delovanju, pri preskrbi s strokovnimi in znanstvenimi dokumenti ter
posredovanju informacij. Državna je lahko tista knjižnica, ki je svoje usluge sposobna
nuditi na območju cele države in ima svoja proračunska sredstva. Priloga zakona iz leta
1997 prinaša poimenski seznam državnih specialnih knjižnic:
1. Knjižnica

madžarske

akademije

znanosti

(Magyar

Könyvtára),
2. Parlamentarna knjižnica (Országgyülési Könyvtár),

Tudományos

Akadémia

3. Knjižnica centralnega urada za statistiko (Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és
Dokumentációs Szolgálat),
4. Državna pedagoška knjižnica in muzej (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum),
5. Državni tehnični informacijski center in knjižnica (Országos Műszaki Információs
Központ és Könyvtár),
6. Državna kmetijska knjižnica in dokumentacijski center (Országos Mezőgazdasági
Könyvtár és Dokumentációs Központ),
7. Državna tujejezična knjižnica (Országos Idegennyelvű Könyvtár),
8. Državni medicinski informacijski center in knjižnica (Országos Egészségügyi
Információs Központ és Könyvtár),
9. Knjižnica Szabó Ervin Budimpešta (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár),
10. Knjižnica Madžarskega filmskega inštituta (Magyar Filmintézet Könyvtára),
11. Knjižnica Vojnozgodovinskega instituta (Hadtörténeti Intézet Könyvtára).
V njihovih strokovnih krogih:
-

izdelujejo nacionalne strokovne bibliografije, kjer pa nastajajo vrzeli, saj vsakega
strokovnega področja ne pokriva državna specialna knjižnica,

-

izhaja strokovna periodika: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (Knjiga, knjižnica, knjižničar);
Tudományos és műszaki Tájékoztatás (Znanstvena in tehnična informacija); Könyvtári
figyelő (Knjižnični opazovalec),

-

so izdelali strokovne normative po zaslugi nacionalne knjižnice in Državnega
tehničnega informacijskega centra in knjižnice. Njihova najnovejša zasluga je
HUNMARC,

-

izhaja obširna strokovna literatura,

-

so izdelali številne tezavre,

-

imajo veliko zaslug pri organizaciji izobraževanja, poleg institucionalnega,

-

so vpeljali novosti v tehnologijo informacijske obdelave. Državni tehnični informacijski
center in knjižnica je prvi na svetu, še pred uporabo računalnikov, uvedel storitve SDI,
mednarodno najbolj zahtevno indeksiranje (PRECIS) so uveljavili v Državni pedagoški
knjižnici in muzeju,

-

prvi permutirani index v KWIC formatu je izdelal Državni tehnični informacijski center
in knjižnica,

-

širitev mikroslikovne in avdiovizualne tehnike je rezultat dela v laboratorijih nacionalne
knjižnice, Knjižnice madžarske akademije znanosti in Državnega tehničnega
informacijskega centra in knjižnice,

-

Državni tehnični informacijski center in knjižnica je uvajal »deljeno« katalogizacijo,
njihove izkušnje so uporabili v vseh kasnejših konceptih,

-

tuje računalniške storitve (CAC) sta prvi uporabili univerzi v Veszprému in Miškolcu
(METADEX), kasneje tudi Državni tehnični informacijski center in knjižnica (INIS,
INSPEC, Compendex), danes so na čelu popularizacije CD-ROM tehnike,

-

so uresničili prvo online povezavo s tujino,

-

celotno izdajo ETO (UDK) je pripravil Državni tehnični informacijski center in knjižnica

V zadnjih nekaj letih so na področju razvoja računalniške tehnologije napredovale tudi
univerzitetne knjižnice, predvsem s prevzemom integriranih knjižničnih programov in
uporabo CD-ROM tehnike. Isto lahko ugotovimo pri nekaterih županijskih in mestnih
knjižnicah. Današnja podoba knjižnic je torej že bolj uravnotežena.
Iz napisanega lahko ugotovimo, da opravljajo državne specialne knjižnice nepogrešljive
naloge v knjižničnem poslovanju in sistemu ter pri preskrbi z dokumenti in informacijami.
Kljub temu so vedno izostale iz državnih razvojnih programov.
Ko govorimo o vlogi državnih specialnih knjižnic, je pomembno ugotoviti tudi to, ali obstaja
na določenem znanstvenem območju univerzitetna knjižnica, ki je sposobna izpolnjevati
državno funkcijo, ali pa je govora o takšni disciplini, ki ne spada v zbirni krog nobene
univerzitetne knjižnice. Samo tri državne specialne knjižnice imajo analogno univerzitetno
knjižnico, vendar so tehnične, agrarne in medicinske znanosti tako obsežna strokovna
področja, da tudi več knjižnic skupaj le s težavo opravlja popolno strokovno informiranje.
Analize so pokazale, da prekrivanje literature (nabava enake literature v večih knjižnicah)
na istem strokovnem področju ne pomeni tolikšnega problema kot (ne)pokrivanje stroke z
vso literaturo. Bela lisa je na naravoslovnem znanstvenem področju, kajti državne
naravoslovne specialne knjižnice ni. Ta problem so sicer poskušali rešiti z ustanovitvijo
biološkega raziskovalnega instituta in knjižnice v Szegedu, ki se ukvarja z naravoslovno
znanostjo, a kot institucionalna knjižnica ne nudi prave rešitve. Posledica odpravljanja
vrzeli v različnih disciplinah je tesnejše sodelovanje med knjižnicami visokošolskih
ustanov in specialnimi knjižnicami.

6.5 Knjižnice visokošolskih zavodov
Madžarska knjižničarska terminologija uporablja za knjižnice visokošolskih ustanov izraz
»knjižnice visokošolskega izobraževanja« in v skladu s tem poimenovanjem opredeljuje
njihove naloge: »Naloga knjižnice visokošolskega izobraževanja je, da nudi pomoč pri
izobraževalnem, vzgojnem, raziskovalnem, znanstvenem in splošnoizobraževalnem delu

svoje ustanove ter uvaja študente v samostojno uporabo strokovne literature.« (Tóth,
1993, str. 90). Knjižnice visokošolskih ustanov se delijo na univerzitetne oziroma
znanstvenouniverzitetne knjižnice in knjižnice strokovnih visokih šol oziroma visokošolske
knjižnice.
O visokošolskih knjižnicah na Madžarskem govorijo šele od leta 1960. Vzrok temu je
zakon št. V iz leta 1956, ki te knjižnice uvršča med univerzitetne

knjižnice.

Prvo

konferenco o knjižnicah visokošolskih ustanov, ki je bila v Szegedu leta 1959, so
poimenovali »Konferenca univerzitetnih knjižnic«, medtem ko so leta 1975 v Miškolcu
sklicali »Drugo konferenco univerzitetnih in visokošolskih knjižnic«. Tu in kasneje na
»Četrti konferenci madžarskih knjižničarjev« so definirali vlogo visokošolskih knjižnic ter
na podlagi te definicije leta 1976 kodificirali visokošolske knjižnice. Med univerzitetnimi in
visokošolskimi knjižnicami so potegnili jasno črto. Univerzitetne knjižnice opravljajo tudi
funkcije osrednjih specialnih knjižnic in so javne, medtem ko ima večina visokošolskih
knjižnic vlogo krajevnih, nekatere pa regionalnih knjižnic. To pomeni, da tvorijo del
regionalne mreže in so le delno odprtega tipa. Njihova odprtost je lahko zelo različna,
glede na veljavni akt matične organizacije. Usodo teh knjižnic kroji Svet direktorjev
univerzitetnih knjižnic, ki so ga ustanovili leta 1955, in Svet vodij visokošolskih knjižnic, ki
je bil ustanovljen na predlog konference v Miškolcu leta 1975. Madžarska ima 20 univerz,
ki jih imenujejo znanstvene univerze in temu primerno je število univerzitetnih knjižnic, ki
so za svoje strokovno področje hkrati specialne knjižnice7.
Tabela 7: Statistični podatki specialnih knjižnic za leto 1999

1.

nacionalna
knjižnica

2.

državne
specialne
knjižnice
knjižnice
madžarske
akademije
znanosti
druge specialne
knjižnice

3.

4.

7

štev.
knjižnic

štev.
zaposlenih

1

443

102.890

7.553.781

28.090

209.941

2.746.971

8

492

71.707

6.525.463

57.028

494.504

1.477.597

29

81

18.480

1.486.560

7.110

103.663

331.402

44

202

337.572

18.816.602

23.913

211.407

732.220

10

letni
prirast
fonda

stanje fonda
31. dec.

štev.
članov

štev.
obiska

štev.
izposojenih
enot

Letna statistika madžarskih knjižnic uvršča med specialne knjižnice tudi nacionalno knjižnico,
knjižnice madžarske akademije znanosti in knjižnice visokošolskih zavodov. Definicija specialnih
knjižnic tako ni usklajena s standardom za mednarodno knjižnično statistiko ISO 2789.
8
Zakon navaja 11 knjižnic, statistika pa le 10, torej v številkah ni zajeta knjižnica Szabó Ervin
Budimpešta.

5.

knjižnice
visokošolskih
ustanov
skupaj

97

1.127

387.278

18.812.387

284.010

5.124.134

8.898.566

161

2.345

919.927

53.194.793

400.151

6.143.649

14.186.756

6.5.1 Knjižnična mreža knjižnic visokošolskih zavodov
Madžarsko knjižnično mrežo sestavljajo Nacionalna knjižnica Széchényi Budimpešta,
mreža državnih in drugih specialnih knjižnic, mreža knjižnic Madžarske akademije
znanosti, mreža javnih splošnih knjižnic, mreža šolskih knjižnic in mreža univerzitetnih ter
visokošolskih knjižnic. Vsaka univerzitetna knjižnica ima svojo knjižnično mrežo, kamor se
vključujejo knjižnice fakultet, kateder, kolegijev, klinik in drugih podobnih institucij. Znotraj
mreže je vodstvo prepuščeno osrednji univerzitetni knjižnici, ki vodi centralni katalog
knjižnične mreže in nadzoruje knjižnice znotraj svoje mreže.
Knjižnično mrežo knjižnic visokošolskih ustanov sestavljajo naslednje knjižnične mreže:
•

mreža univerzitetnih knjižnic,

•

mreža tehniških univerz,

•

mreža za poljedelstvo in gozdarstvo,

•

medicinska knjižnična mreža,

•

mreža visokošolskih knjižnic.

7 Računalniška opremljenost knjižnic
V knjižnicah so razvite lokalne računalniške mreže, ki uporabljajo zelo različne programe,
nekatere celo več različnih. Enotne povezave med vsemi knjižnicami ni. Opremljenost z
računalniki je dobra, večina knjižnic gradi svoj računalniški katalog. Bogate so tudi z
bazami podatkov na CD-ROM-ih. Naj naštejem le nekatere: MEDLINE, MICROMEDEX,
PRESSDOK, Science Citation, Books in print, NPA, MNB itd.
7.1 Integrirani knjižnični sistemi na Madžarskem
Uporaba integriranih knjižničnih sistemov je v življenje knjižnic prinesla pomembne
spremembe. Tako velike preobrazbe stroka že dolgo ni doživela.

Prvi poskusi prenosa podatkov na računalnike so se pojavili že leta 1977 na Znanstveni
univerzi József Attila (József Attila Tudományegyetem), ko so z velikimi računalniškimi
sistemi prenašali podatke z luknjanih trakov. Realne možnosti za računalniško obdelavo
pa so se na Madžarskem odprle, ko so lahko računalnike tudi kupili. Pri izdelavi
programov pa so morali upoštevati pričakovanja knjižničarjev in sposobnosti strojev, npr.
uporabo tipkovnic za madžarske akcente, določitev formatov... Pomembno vlogo je
odigral s strani Unesca izdelani ISIS program in njegova inačica MicroISIS, ki so ga
prevedli celo v madžarščino. Razvili so ga v kompatibilen program, ki so ga uporabili kot
osnovo za številne knjižnične programe.
Integrirani sistem je v državi prva uporabila nacionalna knjižnica v letih 1987/1988, in sicer
DOBIS/LIBIS. V devetdesetih letih so velike knjižnice množično uvajale različne
integrirane sisteme. Veliko so jih prevzeli iz tujine, kot npr. ALEPH, TINLIB, ORACLE
(kasneje OLIB), VOYAGER... Pomembno pri programih je bilo, da so znali opravljati hkrati
več funkcij oziroma modulov: nabavo, obdelavo, iskanje, izposojo, vodenje periodike.
Druga pobuda je bila, da se naj dokument obdela le enkrat za vseh pet modulov, tretja pa,
da naj bo dobro organiziran in obdelan fond dosegljiv tudi za druge knjižnice. Za to je bilo
potrebno veliko dela, dogovarjanj in uporaba enotnih standardov. Najbolj sprejemljiv se je
izkazal ISO 2709, bolj znan kot MARC oziroma na Madžarskem njegova inačica
HUNMARC.
Tehniške specialne knjižnice v Budimpešti so izdelale vzajemni katalog OSZKAR, da bi se
izognile odvečnemu delu in vzporedni nabavi literature. Potrebe so knjižnice vzpodbujale
k nadaljnjemu razvoju, tako so vse bolj iskale takšne integrirane sisteme, s katerimi so
lahko rešile vse funkcije hkrati. Odločile so se za ALEPH sistem, ki ga je kasneje prevzelo
poleg specialnih tudi veliko visokošolskih in splošnih knjižnic. Danes deluje ta sistem že v
več kot tridesetih knjižnicah, saj nudi različne oblike iskanja (ukazni, z meniji), v mreži ga
lahko uporabljajo različni tipi terminalov.
V večino županijskih knjižnic so uvedli TEXTLIB, leta 1993 v nekaj testnih knjižnic,
kasneje pa zaradi dobrih lastnosti tudi v ostale.

8 Študij bibliotekarstva na Madžarskem
Knjižničarstvo kot samostojni poklic ima na Madžarskem kratko zgodovino. Pred drugo
svetovno vojno strokovnega knjižničarskega izobraževanja ni bilo, razen nekaj

organiziranih tečajev.
Prvi študij bibliotekarstva (Torzsai, 2000, str. 15) je bil organiziran na Znanstveni univerzi
Eötvös Lóránd (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) v Budimpešti leta 1949. Danes poteka
študij bibliotekarstva na univerzitetnem nivoju (t.i. magistrski program) v treh institucijah: v
Budimpešti, Debrecenu in Szegedu, na nivoju visoke šole (diplomski program) pa na
visokih pedagoških šolah v Budimpešti, Szombathelyu, Nyiregyházi in Egru ter na višjih
šolah v Kaposváru, Debrecenu, Baji, Zsámbéku in Esztergomu. V Budimpešti izobražujejo
bibliotekarje v treh strokovnih smereh: zgodovinski, informacijski in menedžerski. Na višji
šoli si študent pridobi naziv "knjižničar informator", na univerzi "diplomirani knjižničar
informator".
Magistrski program traja 5 let, diplomski pa 3 ali 4 leta. Študij je lahko enopredmeten ali
dvopredmeten. Redni študij je dvopredmeten in se običajno veže s tujim jezikom,
umetnostjo, zgodovino ipd. in obsega na magistrski stopnji 1300, na diplomski stopnji pa
1200 ur. Izredni študij je enopredmeten. Z dodatnimi programi se študenti lahko
specializirajo za šolskega knjižničarja, informatorja in zgodovinarja knjižnic. Na univerzi v
Debrecenu in na Znanstveni univerzi Eötvös Lóránd v Budimpešti je od leta 1998
organiziran tudi triletni podiplomski študij za pridobitev doktorskega naziva.
Izobraženost kadrov in njihovo kontinuirano izpopolnjevanje je eden izmed ključnih
dejavnikov za doseganje kakovosti informacijskih storitev v specialnih knjižnicah. Kadri
vse bolj potrebujejo interdisciplinarna znanja. Kakovost zagotavljata obvladovanje tehnike
računalniškega

in

telekomunikacijskega

komuniciranja

ter

osnov

menedžmenta.

Obvladovanje teh znanj pa je pri bibliotekarjih preslabo.
Analize v letih 1993 - 1995 so pokazale, da ima v specialnih knjižnicah na Madžarskem
50% zaposlenih visoko, 7% višjo, 26% srednjo bibliotekarsko strokovno izobrazbo in le
18% zaposlenih nima bibliotekarske strokovne izobrazbe, oziroma ima diplomo iz druge
stroke, vendar diploma sama po sebi ne pomeni dovolj. Na splošno je znano, da je veliko
povpraševanje po kadrih, ki imajo dodatna znanja (računalniška, jeziki...), ki se hitro
naučijo novih stvari in reagirajo na nove izzive.
Eden izmed osnovnih kriterijev za delovanje specialnih knjižnic je, da zaposluje vsaj
enega knjižničarja, ki ima strokovno izobrazbo, primerno profilu knjižnice, in je
bibliotekarsko usposobljen. Madžari ugotavljajo, da je ta interes specialnih knjižnic težko
uresničljiv, saj npr. v medicinski knjižnici ne najdeš bibliotekarja, ki bi imel diplomo

medicinske fakultete. Prav tako je v specialnih knjižnicah težko najti ekonomista ali
pravnika. Vzrok je treba iskati predvsem v zelo nizkih osebnih dohodkih knjižničnih
delavcev in v pomanjkanju finančnih sredstev za dodatno izobraževanje

(Vidra

Szabó,1995, str. 236-250).
Pripravništva in strokovnih bibliotekarskih izpitov na Madžarskem ne poznajo, v nasprotju
s Slovenijo, kjer so bili strokovni izpiti vpeljani 1951 leta (Ambrožič, 1997).

10 Zaključek
Po kratkem pregledu delovanja knjižnic na Madžarskem lahko ugotovimo, da se te po
nalogah, osnovni funkciji in karakteristiki gradiva bistveno ne razlikujejo od slovenskih
knjižnic, medtem ko prihaja do razlik v pravni terminologiji in izrazoslovju, zato sem pri
nekaterih poimenovanjih težko našla ustrezen izraz. Na razlike naletimo tudi pri
opredelitvah posameznih tipov knjižnic, saj na Madžarskem ne upoštevajo opredelitev,
priporočenih v mednarodnih (ISO) standardih. Tako npr. v Sloveniji strogo ločimo
visokošolske knjižnice od specialnih, na Madžarskem pa so knjižnice visokošolskih
ustanov obravnavane kot specialne knjižnice.
Do razlik prihaja tudi v njihovi organiziranosti, kar pa ni presenetljivo, saj njihove knjižnice
pokrivajo petkrat večji teritorij kot slovenske in zadovoljujejo potrebe po informacijah
petkrat večjemu številu prebivalstva. Tudi teritorialna delitev države je drugačna, zato
govorijo o različnih vrstah knjižnic glede na to, kako obsežen teritorij pokrivajo (krajevne,
občinske, mestne, županijske, državne).
Za razliko od Slovenije Madžarska nima enotnega knjižničnega sistema. Ponekod
delujejo mestne in županijske knjižnice vsaka s svojo mrežo (npr. v Zalaegerszegu),
drugod so združili županijske knjižnice z mestnimi (npr. v Kaposváru). Nekatere občinske
knjižnice so v pristojnosti občinskih samouprav, druge pa v pristojnosti mestnih ali
županijskih knjižnic. Ponekod so združili splošne in šolske knjižnice, tako da imajo sedaj
te knjižnice dvojno funkcijo. Razdrobljenost knjižnic je še vedno prisotna, saj ima na
primer županija Somogy 13 mestnih (skupno število prebivalcev je 157.982) in 243
občinskih knjižnic (174.268 prebivalcev).
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