
A mozgókönyvtári ellátás 
eredményei Somogy megyében

Elõzmények

2008 õszén egy szakmai tanácskozás keretében
Fehér Miklós egy három megyére –  Bács-Kis-
kun, Baranya és Zala – kiterjedõ vizsgálatot mu-
tatott be a tapolcai városi könyvtárban. (Fehér
Miklós: A többcélú kistérségi társulások mozgó-
könyvtári feladatellátásának normatív támoga-
tására biztosított forrás hasznosulásának vizs-
gálata a statisztika lehetõségeivel. Elhangzott 
A kistelepülések mozgókönyvtári ellátásának
modelljei Veszprém megyében címû szakmai
konferencián, Tapolcán, a Wass Albert Városi
Könyvtár és Múzeumban, 2008. október 13-án.)
A Könyvtári Intézet munkatársa azt tanulmá-
nyozta, hogyan hasznosult a kistelepüléseken a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerbe (KSZR)
bekerült új központi forrás: a mozgókönyvtári
normatív támogatás. E vizsgálódás tapasztalata-
iból született aztán a gondolat, illetve az igény,
hogy Somogy megyére vonatkozóan is készül-
jön hasonló elemzés. 
A vizsgálat alapjául egy kérdõívet készítettem,

amelyet a megye azon városi könyvtárosai kap-
tak meg, akik mozgókönyvtári szolgáltatást vé-
geznek a kistérségükben.  Ezúton is köszönöm a
segítségüket, hogy a statisztika elkészítésén túl
még ennek kitöltésére is volt energiájuk. 
Mint tudjuk, a könyvtárak mûködését az 1997.

évi CXL. törvény szabályozza. A törvény 64. §-a
kimondja: „A települési és megyei könyvtári ellá-
tás a helyi önkormányzatok kötelezõ feladata.”
E feladat végrehajtása történhet:
– önálló, intézményként mûködtetett könyvtár-

ral,
– önkormányzatok közti társulás formájában

(szintén önálló intézmény fenntartásával),
– nyilvános könyvtár könyvtári szolgáltatásai-

nak megrendelésével (könyvtári szolgáltató
hely).
A törvény végrehajtásához komplex programot

dolgoztatott ki az akkori Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma Könyvtári Fõosztálya a
stratégiai munkabizottsággal. E program a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)

nevet kapta. A koncepciót tartalmazó elõterjesz-
tést a 2005. január 10-ei miniszteri értekezlet fo-
gadta el.  
A program kiemelten foglalkozik a kistelepülé-

seken élõ lakosság könyvtári ellátásával. 
A KSZR megvalósulása révén a kistelepülése-
ken élõk a könyvtári rendszer egésze által 
nyújtott szolgáltatásoknak lesznek a részesei. 
A KSZR esély arra, hogy a kistelepüléseken
élõk is hozzájussanak a számukra fontos infor-
mációkhoz, esély arra, hogy a vidékfejlesztés a
könyvtári területen is megvalósuljon.
Miért olyan fontosak a kistelepülések?

2003. évi adatok:
Magyarország 3615 önálló könyvtárának
– 10%-a városokban és a fõvárosban található,
– 90%-a községekben.
A községeket vizsgálva: 
5000 lakos feletti: 1%
3000–5000 lakosú: 6%
1000–3000 lakosú: 32%
1000 lakos alatti: 61%. 

A községekben élõ lakosságnak tehát majdnem
kétharmad része kistelepülésen él.
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mû-

ködtetésének forrásai: 
Mibõl is finanszírozható ma a településeken a

könyvtári ellátás?
1. Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi fel-

adatok normatívája:  
2009: 1061 Ft/fõ településenként
A községi önkormányzatok számára ez a lakos-

ságszám alapú támogatás sajnos elég alacsony,
hiszen egy 1000 lakosú település esetén alig
több mint 1 millió forintról van szó. Ebbõl kell a
településen a közmûvelõdési és a közgyûjtemé-
nyi feladatokat ellátni. Somogyban az önkor-
mányzatok többsége még ennyihez sem jut hoz-
zá, hiszen a községek átlagos népessége 700 fõ.
2. Megyei közmûvelõdési és közgyûjteményi fel-

adatok: 
2009: 87 776 570 Ft + 350 Ft/fõ
Ehhez a forráshoz a megyei önkormányzat jut

hozzá. Ebbõl kell fenntartania a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi (könyvtári, levéltári, múze-
umi) intézményeit. Somogyban ez az összeg
mintegy 201,5 millió Ft. Könnyen látható, hogy
csak ebbõl a forrásból nem lehet az intézménye-
ket sem mûködtetni, nemhogy területi feladato-
kat ellátni.
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3. Érdekeltségnövelõ támogatás (könyvtár, köz-
mûvelõdés, múzeum): 2009: 710 millió Ft
Ehhez a támogatáshoz csak a nyilvános könyv-

tárak jegyzékén szereplõ önálló könyvtárak vagy
közvetve  a nagyobb könyvtártól szolgáltatást
megrendelõ települések juthatnak hozzá. Az évi
710 millió forintból a települések ráfordításuk
arányában részesülhetnek. Amennyiben egyenlõ
arányban osztották volna fel az összeget, az arra
jogosult községek Somogyban 50-50 000 Ft-hoz
jutottak volna.
Jól látható tehát, hogy amelyik település komo-

lyan vette a színvonalas könyvtári szolgáltatás
mûködtetését, annak a saját zsebébõl is jócskán
hozzá kellett tennie az illetményekhez. Éppen
emiatt volt nagy jelentõsége, hogy 2005-tõl a
könyvtári ellátás finanszírozásába egy új tétel
került be, amely államilag garantált támogatás: a
2004-ben megalakult többcélú kistérségi társulá-
sok által lehívható mozgókönyvtári normatív tá-
mogatás. E támogatás elnyerésének pedig az a
feltétele, hogy a társulás vegye fel feladatai közé
a mozgókönyvtári ellátást, és kistérségenként
minimálisan négy önkormányzat rendeljen meg
nagyobb (városi vagy megyei) könyvtártól
könyvtári szolgáltatást. 

A normatív támogatás mértéke a következõ-
képpen alakult az évek során:
2005: 1 096 500 Ft/település
2006: 1 228 300 Ft/település
2007: 1 300 000 Ft/település
2008: 1 300 000 Ft/település
2009: 1 180 000 Ft/település

Az alábbiakban azt vizsgálom a statisztika esz-
közeivel, hogy kimutatható-e ezen többletforrás
hasznosulása Somogy megye kistelepülésein is.  

A vizsgálat

Vizsgálati szempontjaim hasonlóak Fehér Mik-
lóséihoz, hiszen ezek azok az adatok, amelyek a
legjobban mutatják a könyvtárak mûködési 
körülményeit és a mûködés eredményeit. Az
elemzéshez én is a 2004. évi statisztikai adatokat
vettem alapul, mivel ekkor még önálló intéz-
ményként mûködött a könyvtárak többsége. Ezt
az adatsort hasonlítottam a 2008. év adataihoz.
Ekkor már szolgáltatóhelyrõl beszélünk és nem
könyvtárról. Olyan szolgáltatóhelyrõl, amelyet
szintén a települési önkormányzat tart fenn, de a

könyvtári szolgáltatást már egy nagyobb, fejlet-
tebb szolgáltató könyvtár biztosítja, és amely el-
látás szervezéséhez a többcélú kistérségi társulás
igénybe vette a mozgókönyvtári normatívát.
Összetettebb képet kapunk a könyvtári szolgál-

tatóhelyek négyéves fejlõdésérõl, ha nemcsak
korábbi teljesítményükhöz mérjük a növekedést,
hanem a nem KSZR ellátási formában mûködõ
nyilvános könyvtárak teljesítményével is össze-
hasonlítjuk. Ez utóbbi kontrollhalmazba én is
azokat a településeket válogattam, amelyek
nagyságrendileg a KSZR halmazba is beleille-
nének.
A megállapításokat a 2004. év eredményeihez

viszonyítottam, ezeket az eredményeket 100%-
nak véve állapítottam meg a változást. A vizsgá-
lat összesen 14 szempontra terjedt ki: 
1. A lakónépesség számának alakulása 2004–

2008 viszonylatában:
A megye lakossága a 2004-es évhez viszonyít-

va 3%-kal csökkent. A KSZR-tagok esetében és
a kontrollcsoport esetében ugyanez a tendencia
figyelhetõ meg, nincs lényeges eltérés.
2. A mûködõ könyvtárak és könyvtári szolgál-

tatóhelyek száma ugyanezen idõszak alatt:
A 158 szolgáltatóhely közül 2004-ben 83% mû-

ködött, 2008-ban pedig 97%. Csak azért nem
100%-os ez az adat, mert több településen több
évtizedes kihagyás után a normatíva segítségével
éppen most folyik a könyvtárhelyiség kialakítása.
Az 53 önálló könyvtár közül (kontrollcsoport)

2004-ben 85% mûködött, 2008-ban csak 83%.
Itt már tetten érhetõ, hogy az egyre nehezebb
gazdasági helyzetben, a csökkenõ finanszírozás
mellett pluszforrással, a mozgókönyvtári norma-
tívával nem rendelkezõ önkormányzatok elõször
a kulturális szolgáltatásokról mondanak le.
3. Felújítás, korszerûsítés, tatarozás volt a szol-

gáltató helyek 32%-ában, az önálló könyvtáraknál
pontos adat nem állt rendelkezésre, csak becsülni
tudtunk: 11–12%-ában újult meg a könyvtár he-
lyisége.
4. A könyvtári bútorzat részben vagy egészében

megújult a szolgáltató helyek 37%-ában. Az
önálló könyvtárak esetében itt is csak becsülni
tudunk: 6–7%-ra tesszük azon könyvtárak szá-
mát, ahol új bútorzatra is tellett a fenntartó jóvol-
tából.
5. Az alapterület alakulása a négy év alatt: 

A trend itt egységesen növekvõ, de meglepõ mó-
don az önálló könyvtárak alapterülete növeke-
dett jobban, 26%-kal, a KSZR-tagkönyvtáraké
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„csak” 11%-kal. Itt a statisztikai adat valószí-
nûleg nem teljesen megbízható, hiszen emlé-
kezzünk rá, az évek során többféleképpen értel-
meztük a könyvtári alapterületet: hol csak a 
kizárólag könyvtári célú területet kérte a sta-
tisztika, hol az egész bruttó alapterületet a mel-
lékhelyiségekkel, kiszolgálóhelyiségekkel,
közlekedõkkel együtt.
6. A heti nyitvatartási órák számának alakulá-

sa 2004 és 2008 között. A KSZR halmazba tar-
tozó szolgáltatóhelyek esetében a nyitvatartási
idõben 20%-os növekedés figyelhetõ meg, míg a
kontrollcsoportnál stagnálás, illetve enyhe csök-
kenés tapasztalható a nyitvatartási idõben.
A nyitva tartás bõvülése érthetõ, ha a könyvtári

szolgáltatás bõvülésérõl, megújulásáról, a kor-
szerû technika elterjedésérõl is beszámolhatunk.
Ezen  könyvtári szolgáltatóhelyek esetében pe-
dig éppen errõl van szó, mint ahogy az a továb-
bi adatokból kiderül.
7. Az éves gyarapodás darabszámának alakulá-

sa 2004 és 2008 között. A szolgáltatóhelyekre
összesen 121%-kal több friss dokumentum jutott
2008-ban, mint 2004-ben. Ezen idõszak alatt az
önálló könyvtárakba viszont 6%-kal kevesebb.
Ha ezt átlagosan egy-egy szolgáltatóhelyre vetít-
ve nézzük, akkor egy-egy szolgáltatóhely (akkor
még persze önálló könyvtár!) 2004-ben átlag 79
dokumentummal gyarapodott, 2008-ban viszont
már átlagosan 151 darabbal. 

Az önálló intézményként tovább mûködõ
könyvtárak viszont 2008-ban már csak átlag
126 db friss könyvtári dokumentumot tudtak
vásárolni.

8. További szemléletes adat lesz a kurrens idõ-
szaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyó-
iratok) példányszámának alakulása 2004 és
2008 között. Amíg 2004-ben a késõbb szolgál-
tatóhelyekké vált könyvtárakban alig-alig né-
hány helyen tudtak folyóiratra elõfizetni, addig
2008-ban a szolgáltató könyvtárak kiemelt fi-
gyelmet fordítottak erre a területre, és szép
számmal fizettek elõ a kiskönyvtáraknak idõ-
szaki kiadványra. Ennek köszönhetõen 271%-
os példányszám-növekedés figyelhetõ meg
ezen a területen, és ma már csak néhány szol-
gáltatóhelyen nem elérhetõ még ez a doku-
mentumtípus. Az önálló könyvtárak esetében
12%-kal csökkent a beszerzett folyóiratok
mennyisége.

9. A helyben lévõ állomány nagyságának ala-
kulása 2004 és 2008 között. A kiskönyvtárakban
általában nem az állomány nagyságával volt
gond, hanem sokkal inkább a frissességével, 
aktualitásával. A KSZR tagkönyvtárainál már
megfigyelhetõ a kísérlet az állományok megtisz-
títására, hiszen 2004 és 2008 között 4%-kal
csökkent a könyvtárak dokumentumállománya,
azzal együtt is, hogy közben egyre több friss do-
kumentumhoz jutottak. A szolgáltató könyvtárak
szakemberei bátrabban, hozzáértõbben merték
az elavult irodalmat selejtezni. Sajnos ez a ten-
dencia az önálló könyvtáraknál már nem figyel-
hetõ meg: ezen idõszak alatt 5%-kal tovább nõtt
a könyvtárak dokumentumállománya, mindez
pedig az egyre csökkenõ friss gyarapítás mellett!
Sajnos még mindig tartja magát az a nézet, hogy
„ha már új könyvekre nem telik, akkor legalább
a régieket ne selejtezzük ki”.
10. A használók számára fenntartott számítógé-

pek és internet-hozzáférések számának alakulá-
sa 2004 és 2008 között. Mind a két vizsgált cso-
portnál mind a számítógépek számában, mind az
internet-hozzáférések számában dinamikus nö-
vekedés figyelhetõ meg. A fenntartók megértet-
ték, hogy ma már a könyvtárak fejlõdése, rend-
szerben való mûködése, együttmûködése nem
képzelhetõ el a számítógép és az internet nélkül,
attól függetlenül. A KSZR-szolgáltatást igénybe
vevõ települések szolgáltatóhelyein a számítógé-
pek száma 157%-kal, az internet-hozzáférések
száma pedig 259%-kal növekedett. Az önálló
könyvtáraknál kicsit szerényebb ez a növekedés:
36%, illetve 142%. Mindez a rendelkezésre álló
források nagyságával függ össze, arra vezethetõ
vissza. A mozgókönyvtári normatívából a szol-
gáltató könyvtárak, de az önkormányzatok is je-
lentõs összegeket költöttek az informatikai fej-
lesztésre, ami a gyorsabb információcsere egyik
alapja is.
11. Az érvényes regisztrációval rendelkezõ

használók számának alakulása 2004 és 2008 kö-
zött. Ennél az adatnál a trend nem egységes, el-
lentétes irányú. A szolgáltatóhelyek esetében
2004 és 2008 között 22%-os csökkenés figyelhe-
tõ meg, a 14 éven aluliaknál még erõsebb a csök-
kenés: 26%-os. Az önálló könyvtáraknál viszont
6%-os, illetve 2%-os növekedés látszik.  Összes-
ségében csökkenõ tendenciát mutat ez az adat a
megyére vonatkozóan, és az országos adatokat
tekintve is.  Mivel a szolgáltatást megrendelõ te-
lepülések átlagosan kisebbek (595 fõ/település),
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mint az önálló könyvtárat mûködtetõk (725
fõ/település), magyarázható ez a nagyarányú
csökkenés az óvodák, iskolák megszûnésével is
a településeken, illetve a lakosság elöregedé-
sével. 
12. A személyes könyvtárhasználatok számának

alakulása 2004 és 2008 között. Míg a regisztrált
használók száma csökken, addig a könyvtár-
használatok száma örvendetesen nõ. Ez is orszá-
gos trend, viszont a KSZR-tagok viszonylatában
jóval erõteljesebb a növekedés, 54%-kal többet
használják a szolgáltatóhelyeket 2008-ban, mint
2004-ben. Az önálló könyvtáraknál ez a növeke-
dés jóval mérsékeltebb, 12%-os. A 14 éven alu-
liak esetében ez a mutató a KSZR-tagoknál
23%-kal nõtt, az önálló könyvtáraknál szeré-
nyebb mértékben, csak 2%-kal. Még erõtelje-
sebb a különbség, ha az elõzõ adattal vetjük ösz-
sze: a 22%-kal kevesebb használó „produkálta”
ezt az adatot. Látható, hogy oda koncentrálódik
több használat, ahol jobb, frissebb a dokumen-
tumállomány, és többféle dokumentumtípus, to-
vábbá korszerûbb technika áll rendelkezésre.
13. A kölcsönzött dokumentumok számának

alakulása. A csökkenõ dokumentumkölcsönzé-
sek trendjét a KSZR szolgáltatóhelyei sem tud-
ták megfordítani, legfeljebb mérsékelni tudták a
negatívum mértékét. A szolgáltatóhelyek eseté-
ben 20%-os a csökkenés, az önálló könyvtárak-
nál viszont 23%-os. A 14 éven aluliak esetében
sajnos még erõsebb csökkenést mutat: 29%-ot.
14. A helyben használt dokumentumok számá-

nak alakulása 2004 és 2008 között. A KSZR
szolgáltatóhelyeinél 39%-kal nõtt a helyben
használt dokumentumok száma. A 14 éven aluli-
aknál is 10%-os növekedés mutatható ki. Az
önálló könyvtárakat vizsgálva viszont nagymér-
tékû csökkenés mutatható ki. 20%-kal kevesebb
helyben használat történt 2008-ban, mint 2004-
ben, a 14 éven aluliak esetében még nagyobb a
csökkenés, 29%-os.  
Kiegészítõ mutatók:
Amikor a szolgáltató könyvtárak segítségét

kértem a fenti vizsgálathoz, akkor a számítógép-
ellátottságon kívül kértem adatokat arra vo-
natkozóan is, hogy még milyen eszközökkel
gyarapodtak a szolgáltatóhelyek, amióta a moz-
gókönyvtári normatív támogatáshoz hozzájut-
nak. Nem volt teljes az adatszolgáltatás, két 
városi könyvtár nem tudott adatokat adni. Ennek
ellenére elmondható, hogy a szolgáltatóhelyek
harmada gyarapodott fénymásolóval, kétharma-

da nyomtatóval, egyötöde televízióval és szken-
nerrel, és néhány helyen van külön CD- és DVD-
lejátszó is. 

Összegzés

Összefoglalva a fenti vizsgálat adatait megálla-
píthatjuk, hogy a mozgókönyvtári normatív tá-
mogatást igénybe vevõ szolgáltatóhelyek az
önálló könyvtárakhoz képest szembetûnõbb
eredményt mutattak fel Somogy megyében is:
– a nyitva tartás növekedése terén a különbség

20%,
– a gyarapodás darabszáma terén a különbség

127%,
– a kurrens folyóiratok példányszáma terén a

különbség 283%,
– a számítógépek száma terén a különbség

121%,
– az internet-hozzáférések terén a különbség

117%,
– a személyes könyvtárhasználat terén a kü-

lönbség 42%,
– a 14 éven aluliak könyvtárhasználata terén a

különbség 21%,
– a helyben használt dokumentumok terén a

különbség 59%,
– a 14 éven aluliak által helyben használt doku-

mentumok terén a különbség 39%.
A fentebb vázolt statisztikai mutatók egyértel-

mûen bizonyítják azt, amit már Fehér Miklós is
megállapított: bizonyos települési nagyság ese-
tében, bizonyos keretek között nem feltétlenül
önálló intézmény fenntartásával lehet csak meg-
oldani a hatékonyabb könyvtári ellátást. Társulás
keretei között szolgáltatás megrendelésével, a
rendelkezésre álló anyagi források hatékonyabb
felhasználásával eredményesebb és magasabb
színvonalú könyvtári szolgáltatást lehet az adott
településen megvalósítani. 
Az öt éve kialakított Könyvtárellátási Szolgál-

tató Rendszerhez Somogy megyében 2008-ban
158 település csatlakozott. Még vannak a me-
gyében olyan kistelepülések, amelyek potenciá-
lisan számba vehetõk mint KSZR-szolgáltatást
igénybe vevõk. ■

Elhangzott A kistelepülések mozgókönyvtári el-
látásának gyakorlata Somogy megyében címû
szakmai tanácskozáson, Kaposváron, a Megyei
és Városi Könyvtárban, 2009. április 7-én.
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