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A mozgókönyvtári ellátás
tapasztalatai

a kaposvári körzetben

A Megyei és Városi Könyvtár több mint egy
évtizede mûködteti ellátórendszerét. A települé-
sek közel 50%-ának dokumentumellátását végez-
tük, ebbõl a kaposvári kistérségbõl 38 község
állt velünk szerzõdéses viszonyban. A községek
10%-ában nem mûködött a könyvtár. 75%-uk
szerepelt a nyilvános könyvtárak jegyzékén, ami
feltétele volt az érdekeltségnövelõ támogatás
igénybevételének.

2004-tõl a többcélú kistérségi társulásokon
keresztül mozgókönyvtári feladatellátásra norma-
tív támogatás igényelhetõ a könyvtári szolgáltató-
rendszer (KSZR) mûködtetéséhez. A normatív
támogatás felhasználásával, a KSZR fejlesztésé-
vel egy magasabb színvonalú ellátás feltételei
teremtõdtek meg. A minõségi, korszerû könyv-
tári szolgáltatások közvetítésére, biztosítására a
kistelepüléseken garancia a Megyei és Városi
Könyvtár teljes szolgáltatási kínálata, térségi fel-
adatvállalása. A kistelepülés könyvtárhasználói
közvetlenül, közvetve részesei lehetnek a me-
gyei könyvtár szolgáltatásainak, érvényesülhet a
könyvtári rendszer valamennyi
elõnye, megvalósulhat „az uta-
zás nélküli könyvtár”. A kis-
település könyvtári szolgál-
tatóhelye egyben fontos kö-
zösségi találkozóhellyé, infor-
mációs ponttá válhat.

2005-2006-ban négy tele-
pülés (Kisasszond, Kapos-
szerdahely, Újvárfalva és
Zselickislak) után kapott tá-
mogatást a rendszer, mivel
ezen könyvtárak nem szere-
peltek a nyilvános  könyvtá-
rak jegyzékén. A 2007. évtõl
további községek kérték levé-
telüket a jegyzékrõl, így jelen-
leg 36 község tagja az intéz-

ményünk által mûködtetett KSZR mozgókönyv-
tári ellátásának. További nyolc település könyv-
tárát Kadarkút, illetve két községét Somogyjád
könyvtára fogja ellátni.

Szerzõdésünk értelmében a Megyei és Városi
Könyvtár mint szolgáltató könyvtár a következõ
feladatok végzését vállalta:

– tervszerû és rendszeres állománygyarapí-
tás, a könyvtári dokumentumokkal kapcsolatos
mindenfajta nyilvántartás (egyedi leltárba vétel,
kiszállítások és lelõhely nyilvántartása, állomá-
nyi statisztika stb.) vezetése;

– az új dokumentumok feldolgozása, elekt-
ronikus formában hozzáférhetõ katalógus építé-
se, honlapján lehetõség biztosítása a szolgál-
tatóhelyek állományának megtekintésére;

– az elektronikus adatbázis mûködtetése,
karbantartása, könyvtári szoftver követése;

– az igényelt könyvtári állomány kiszállítá-
sa a településekre, szükség szerinti cseréje, illet-
ve kivonása;

– könyvtári rendezvények, író-olvasó talál-
kozók szervezése, illetve közvetítése;

– információs szolgáltatásként kézikönyvtá-
rából és számítógépes adatbázisaiból tájékozta-
tás nyújtása, kérdésekre válaszolás;

– a szolgáltatóhelyek egységes arculatának
megtervezése és kialakítása, az ehhez szükséges
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felszerelések (tájékoztató feliratok, választólapok)
biztosítása;

– a szolgáltatóhelyek munkatársainak szak-
mai képzése, továbbképzése;

– az állományellenõrzések lebonyolítása, il-
letve abban való közremûködés.

A községi önkormányzat gondoskodik a
könyvtári szolgáltatóhely (községi könyvtár)
zavartalan és kulturált mûködéséhez szükséges
tárgyi és személyi feltételekrõl, a megfelelõ
nyitvatartási idõ biztosításáról – a település nagy-
ságától függõen minimum heti nyolc óra – az
olvasók szokásainak, igényeinek megfelelõen. A
könyvtár vezetésével könyvtárost bíz meg, mini-
mum középfokú iskolai végzettséggel. A könyv-
tár helyiségének alkalmasnak kell lennie a kö-
vetkezõ szolgáltatások elérésére: helyben hasz-
nálat, kölcsönzés, információkérés telefonon, in-
formációkeresés elektronikus adatbázisokban,
internet- és számítógép-használat.

A települések részére biztosított normatív tá-
mogatás 50%-a kizárólag a települési könyvtá-
rak fejlesztésére, mûködési költségeire fordítha-
tó, természetesen a saját költségvetésben könyv-
tári szakfeladatra biztosított kereten felül. Fel-
használható: szolgáltatóhely kialakítására, felújí-
tására, korszerûsítésére; berendezés cseréjére
vagy kiegészíté-
sére; informati-
kai eszközök
v á s á r l á s á r a ;
személyi jutta-
tásra és a fenn-
tartót terhelõ já-
rulék költségei-
re; a szolgál-
tatóhelyen dol-
gozó munkatárs
szakirányú kép-
zésére.

A Kaposvári
Többcélú Kis-
térségi Társu-
lással mozgó-
könyvtári fel-
ada te l l á tás ra
kötött szerzõdé-
sünk értelmé-
ben a 2005-
2006. évben
négy település

után igényelt normatíva felhasználása az alábbi-
ak szerint történt.

Az év elején személyesen meglátogattuk az
érintett könyvtárakat, egyeztettünk a polgármes-
terekkel és a könyvtárosokkal a fejlesztési el-
képzelésekrõl. A már létezõ ellátási szerzõdé-
sünk értelmében végeztük munkánkat, azzal a
módosítással, hogy a normatív támogatás ered-
ményeként a települések részére az éves doku-
mentum-hozzájárulást a támogatásból finanszí-
roztuk, így az éves betétlapot nem küldtük ki
részükre. Községenként dokumentumvásárlásra
300 000 forintot költöttünk.  Kiszállítottunk 611
kötet könyvet 1 200 568 forint értékben. Mind
a négy könyvtár részére a 2006. évre 15-féle
folyóiratra fizettünk elõ, és a 2007. év elsõ ne-
gyedévére a népszerû újságokat szintén megren-
deltük összesen 778 661 forintért. Tehát doku-
mentumvásárlásra összesen 1 979 229 forintot
költöttünk. Reméljük, a széles kínálat több olva-
sót is hozott a szolgáltatóhelyeken.

Külsõ és belsõ feliratokat, tartós nyitvatartási
táblát is készíttettünk részükre. Választólapok-
kal, könyvtámasszal, katalógusdobozzal és min-
den szükséges könyvtári nyomtatvánnyal ellát-
tuk a könyvtárakat. Kolléganõink rendszeresen
látogatták a kistérségi könyvtárakat, szakmai se-
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gítséget adtak a könyvtárosok
munkájához. Kisasszondon a
könyvtár új helyre költözött,
ezért elvégeztük a könyvtár-
rendezést, selejtezést, s ezt kö-
vetõen hosszú szünet után elin-
dult a kölcsönzés a településen.

A 2005. évi normatívából
egy-egy számítógépes rend-
szert adtunk a településekre
nyomtatóval, mivel szükséges,
hogy a szolgáltatóhelyen lévõ
könyvtáros is rendelkezzen
internetcsatlakozással és
nyomtatási lehetõséggel. Saj-
nos a helyi munkatársak jelen-
tõs része nem rendelkezik
megfelelõ internethasználati
gyakorlattal, ezért húszórás tanfolyamot szervez-
tünk részükre, melyen a különbözõ könyvtári
adatbázisok használatát is bemutattuk. Ahol igé-
nyelték, író-olvasó találkozó szervezésével és le-
bonyolításával bõvítettük a könyvtár szolgálta-
tásait.  Zselickislakon például Lõrincz Sándor

író-olvasó találkozója aratott nagy sikert.
A szolgáltatások színvonalának emeléséhez a

helyi körülmények jelentõsen javultak. Az ön-
kormányzatok biztosították a megfelelõ helyisé-
get, személyzetet, intézményünk a szakmai hát-
teret adta. A települési könyvtár mûködési ki-
adásaihoz a 2005. évre 300-300 ezer forintot
utaltunk át az önkormányzatoknak, míg 2006-
ban a normatíva 50%-át megkapták. A nagyobb
szakismeretet igénylõ munkákat (pl. állomány-
rendelés, -feltárás, -feldolgozás, kiszállítások
nyilvántartása stb.) kollégáink végezték.

A svájci Alpok üdülõparadicsomaiban vannak
olyan szállodák (fõleg a családi hagyományo-
kon alapulók között), amelyek például a „csen-
des” teaszalont rendezik be könyvtárnak, és a
vendégkör korát, nyelvtudását figyelembe véve
igyekeznek kielégíteni igényeit klasszikusok-
kal, krimikkel, helytörténeti írásokkal vagy akár
olyan ritkasággal, mint a Raszputyin életérõl
szóló regény.

(forrás: Grebot Ágnes)

Központi adatbázisunk tartalmazza az ellátó-
rendszer teljes állományát (160 000 kötet), a
községekbe kiszállított dokumentumok lelõhe-
lyét. Minden községi könyvtáros és használó hon-
lapunkon keresztül tájékozódhat arról, hogy egy
adott könyv mely könyvtárban található, és át-
kölcsönzéssel kérheti azon igényelt dokumentu-
mokat, amelyek nem találhatók a községi könyv-
tárban.

A települési szolgáltatóhelyek mellett a szol-
gáltató könyvtár feltételeinek javítására is szük-
ség van. Elavult dos-os alapú integrált számító-
gépes rendszerüket modernebb, Windows-alapúra
kell lecserélni. E programot modulonként vásá-
roljuk meg, valamint egy laptopot vettünk,

mellyel a vidéki állományellenõrzéseket tudjuk
végezni. A rendszer OPAC-ját a 2007. évben
tudjuk megvásárolni. A településék számára
egyre több információt szeretnénk honlapunkon
keresztül biztosítani.

A szolgáltató könyvtár mûködésére és fejlesz-
tésére fordított támogatás felhasználásával a
könyvtár csak rezsiköltséget számolt fel, illetve
az informatikai háttér fejlesztését valósította meg.
Rendelkezünk szállítóeszközzel, csak a mûkö-
désének költségeit számoltuk el, valamint sze-
rény bérköltséget.

A 2005/2006. évi normatív támogatás több
mint 75%-a közvetve vagy közvetlenül a közsé-
gi könyvtárakhoz került, míg a szolgáltató-
rendszer mûködési költségei teszik ki a 25%-ot.
Ezzel emelkedik a helyi szolgáltatás színvonala.
A nyilvános könyvtári feladatok közös, minõsé-
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vegyen e munkákban, mivel eközben megtanul-
hatja a raktári rendet.

Sajnos az utóbbi években a településeken
nagyon gyakori a fluktuáció. Helyszíni látogatá-
saink alkalmával igyekszünk a kollégákat meg-
tanítani a könyvtári munkálatokra. 2007-ben alap-
fokú tanfolyamot szervezünk részükre, remélve,
hogy hosszú távon látják el a könyvtárosi teen-
dõket településükön. Kiemelt figyelmet szente-
lünk a propagandának, mivel az évek folyamán
a lakosság teljesen leszokott a könyvtári szolgál-
tatások igénybevételérõl.

Megbeszélést tartunk az érintett települések
polgármesterei és könyvtárosai részére a rend-
szer mûködésérõl, ezt követõen pedig személye-
sen meglátogatunk minden települést és egyez-
tetünk a legfontosabb feladatokról. A helyi igé-
nyek alapján májustól hat-hétféle újságra fize-
tünk elõ, és elkezdtük a könyvrendeléseket. Ki-
emelten fontos feladatnak tartjuk a rendszeres
kapcsolattartást a helyi kollégákkal, hogy a fel-
merülõ igényeket figyelembe véve teljesíteni
tudjuk azokat. A munkálatok ütemezése folya-
matos lesz, hosszabb távon biztosítja egy egysé-
ges rendszer mûködését.

 Bali Aranka

Európa Könyvtár

A www.theeuropeanlibrary.org az Euró-
pai Nemzeti Könyvtárak Konferenciája
(CENL) égisze alatt mûködõ szolgáltatás,
ami szabad hozzáférést biztosít az euró-
pai nemzeti könyvtárak sokszínû állomá-
nyához. Célja egy egyszerû és hatékony
keresõeszközt adni a kutatói társadalom
kezébe, szakterülettõl függetlenül.

Kiemelt fontosságú a digitális dokumen-
tumok elérhetõsége, amit az Európa Könyv-
tárnak (TEL) egy, az európai kulturális in-
tézményeket felölelõ kezdeményezés, az
Európai Digitális Könyvtár (EDL) szerve-
zésében elfoglalt vezetõ szerepe is bizonyít.
(Itt olvashat bõvebben a TEL-rõl: http: //
libraries.theeuropeanlibrary.org/aboutus_
en.html)

Weboldallal rendelkezõ intézményeknek

kínált szolgáltatások. Honlapba ágyazható

gyorskeresés-mezõ az Európa Könyvtárhoz:

részletekért látogasson el a http://libra
ries.theeuropeanlibrary.org/minisea rchbox-
_en.html címre. A regisztrációhoz használ-
ja a UTHUM702 kódot.

Az Európa Könyvtár mutat más könyvtá-

rak weboldalaira: a szolgáltatást igénylõ
intézményhez irányító linket helyeznek el a
http://libra ries.theeuropeanlibrary.org/links/
links _en.html oldalon. A jelentkezések az
info@the europeanlibrary.org postafiókba
küldendõk.

Az Európa Könyvtár folyamatosan fejlõ-
dõ rendszer. Friss híreket kaphat róla, ha
feliratkozik  hírlevelére a http://libraries.
theeuropeanlibrary.org/newsletter/news
letter_en.html címen.

gi ellátása nem csak felzárkózást, hanem tartal-
mas, látványos fejlõdést eredményezhet a kistér-
ség településein.

A 2007. évtõl több olyan település is belépett
az ellátásba, ahol eddig nem mûködött a könyv-
tár. Ezen szolgáltatóhelyek állományának selej-
tezése, az állomány ellenõrzése, rendezése je-
lentõs operatív munkát jelent. Több napon ke-
resztül, csoportos kiszállással végezzük a rende-
zést. Fontos, hogy a helyi könyvtáros is részt

Az URL-ek írásmódjáról

Ha nem módosítjuk, a sorkizárt szöveg a
balra lévõ keretes anyagban így néz ki:

nyít. (Itt olvashat bõvebben a TEL-rõl: http:/
/ l i b r a r i e s . t h e e u r o p e a n l i b r a r y . o r g /
aboutus_en.html)

Weboldallal rendelkezõ intézményeknek
kínált szolgáltatások. Honlapba ágyazható
gyorskeresés-mezõ az Európa Könyvtárhoz:
részletekért látogasson el a http://
l i b r a r i e s . t h e e u r o p e a n l i b r a r y . o r g /
m i n i s e a r c h b o x _ e n . h t m l
címre. A regisztrációhoz használja a
UTHUM702 kódot.

Ez pedig elég csúnya, éppen ezért már
régen úgy döntöttünk, s azóta is ezt a gya-
korlatot követjük, hogy a sorkiegyenlítés igé-
nye szerinti helyen „elvágjuk” a szöveget,
remélve. hogy ez az URL használhatóságát
nem befolyásolja. – a szerk.


