
A kiadók körérõl és a kiadványokról
megtudtuk, hogy a magyarországi bejegy-
zésû és határon túli magyar kiadók nevez-
hetik kiadványaikat. Az elsõ Márai-listára
pedig a kiadók csak a 2007 és 2009 között
már megjelent könyveiket nevezhetik. A lis-
tán szereplõ könyvek ára nem lehet maga-
sabb, mint a kiskereskedelmi ár 60%-a. 
A kiadókat a lebonyolító szólítja fel a fel-
ajánlásokra, a Márai-listára kerülésre õk pá-
lyázhatnak. A listát az NKA ideiglenes kol-
légiuma állítja össze, és évente háromszor
frissül. 

A kedvezményezett könyvtárak listáját
már ismerjük. Ezek a megyei könyvtárak és
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (20), vá-
rosi könyvtárak (330), a községi könyvtárak
egy része (177), állami felsõoktatási könyv-
tárak (11), országos szakkönyvtárak (7),
nyilvános egyházi könyvtárak (19) és hatá-
ron túli könyvtárak (15), összesen 579
könyvtár.

A forrásokról megtudtuk, hogy az NKA
évi 1 milliárd forintot biztosít a programra,
a Lottó ötös játékadójának 90%-át. Az 
1 milliárdból legalább 900 millió forintot
fordítanak könyvek vásárlására, a fennma-
radó összeget promócióra, rendezvénytá-
mogatásra, kommunikációra szánják.

A technikai lebonyolító a Könyvtárellátó
Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.,
amely informatikai rendszert üzemeltet a
Márai-program bonyolítása, a Márai-lista
és a könyvtári rendelések nyilvántartása ér-
dekében, egyben kapcsolatot tart a kiadók-
kal és statisztikai adatokat szolgáltat.

Az elõadást követõen néhány bennünk
felmerülõ kételyt, kérdést is megvitattunk.
Azzal a hittel zártuk a vitát, hogy a Márai-
program, amely az olvasáskultúrát hivatott
fejleszteni, amelynek célja a kortárs magyar
szerzõk széles körû megismertetése is,
amely program nem csak a hazai, de a hatá-
ron túli könyvtárak könyvbeszerzését, állo-
mányának bõvítését is szolgálja, remélhetõ-
leg beváltja a hozzá fûzött reményeket. ■

1 Szjt. 23. § (3) bek.
2 Szjt. 39. §. értelmében az országos szakkönyvtárak a mû
egyes példányait szabadon haszonkölcsönbe adhatják. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik a szoftverre és a számítástechni-
kai eszközökkel mûködtetett adatbázisra.
3 L. pl. a l00/2009. (V. 8.) Korm.rendelet 3. §-ában meghatáro-
zott keresési módok
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2010. március 5-én a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban szakmai tanácskozást rendez-
tek a Zalaegerszegi Körzeti Könyvtár meg-
alapításának hatvanadik évfordulója alkal-
mából. A Kistelepülési könyvtári ellátás
helyzete és jövõképe címmel megtartott ren-
dezvényen elõadásokat hallgathattak az ér-
deklõdõk, valamint az olvasóteremben elhe-
lyezett kiállítást is megtekinthették.

Az eseményen megjelent a fenntartó me-
gyei önkormányat képviseletében  Bánfalvi
Péter, a mûvelõdési és sportosztály vezetõje,
valamint Bresztyenszki Beáta referens. A za-
laegerszegi önkormányzatot Velkey Péter
osztályvezetõ képviselte. Jelen voltak a több-
célú kistérségi társulások munkaszervezetei
részérõl Gergely János (Zalaszentgrót) és
Horváthné Németh Zsuzsa (Pacsa) közmûve-
lõdési referensek. Az intézmény meghívta az
évfordulós rendezvényre a megye könyvtári
ellátásában szerepet vállaló könyvtárak ko-
rábbi és jelenlegi vezetõit, munkatársait, va-
lamint a szomszédos megyék könyvtárainak
képviselõit: Somogyból Varga Róbert igaz-
gató, Vas megyébõl Némethné Takács Haj-
nalka fõtanácsos vett részt a szakmai konfe-
rencián. 

A konferenciát Kiss Gábor, a vendéglátó
megyei könyvtár igazgatója nyitotta meg.
Méltatta az eltelt hatvan évet, majd gyertyát
gyújtott azoknak a könyvtárosoknak az em-
lékére, akik idõközben eltávoztak közülünk.
Ezután felkérte Bangó Bélát, hogy mondjon
rövid köszöntõt. 

A kistelepülési könyvtári ellátás
helyzete és jövõképe

✒✒    Sebestyénné Horváth Margit

Megnyitó



Bangó Béla – aki a hatvan évvel ezelõtti
megalakulás után egy ideig a zalaegerszegi
körzeti könyvtárat vezette, késõbb a megyei
könyvtár igazgatóhelyettese, végül nyugdíjas
munkatársa lett, s összesen ötvenöt évet töl-
tött el a könyvek és az olvasók szolgálatában
– személyes élményeit is felelevenítve emlé-
kezett vissza az elmúlt évtizedek fontosabb
eseményeire.

Ezután következett
a szakmai program.
Elsõként Fehér Mik-
lós, a Könyvtári Inté-
zet munkatársa tartott
igen szuggesztív elõ-
adást XXI. századi
könyvtári ellátás cím-
mel, amelyben kitért
többek között a
könyvtárak egyedül-
álló küldetésére és az
internet uralta világ-

ban betöltött szerepére, a mozgókönyvtári
szolgáltatások új lehetõségeire. 

Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Fe-
renc Megyei Könyvtár munkatársa történeti-
ségében mutatta be az elmúlt hatvan év
könyvtári ellátását. Kiemelte, hogy Zala me-
gyében, ahol magas a kistelepülések száma,
olyan ellátási forma a leginkább célravezetõ,
ahol a nagy könyvtárak (a városi könyvtárak
és a megyei könyvtár) vállalják a falvak
könyvtárainak ellátását, és ehhez széles körû
együttmûködést alakítanak ki. Azt is hangsú-

lyozta, hogy a könyv-
tári ellátás módja
mindig követte a köz-
igazgatási rendszer
változásait, de leg-
eredményesebbnek a
cserélõdõ letéteken
alapuló megoldások
mutatkoztak. A törté-
neti áttekintés rámu-
tatott arra is, hogy a
megyei könyvtár – il-
letve jogelõdje, a kör-

zeti könyvtár – minden idõszakban meghatá-
rozó szerepet töltött be a megye könyvtári el-
látásának megszervezésében és mûködteté-
sében. Voltak idõszakok, amikor aktívan

részt vett a községek dokumentumel-
látásában, míg máskor inkább a koordinálás,
a hálózati központi feladat ellátása volt rá
jellemzõ. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár
jelenleg a törvényben elõírt nyilvános és me-
gyei könyvtári feladatai mellett harminc tele-
pülés mozgókönyvtári ellátását végzi, emel-
lett több közös, megyei projektet is irányít –
figyelemreméltó, hogy az elnyert TIOP- és
TÁMOP-projektek konzorciumi résztvevõi
szinte teljes mértékben megegyeznek a kiste-
lepülési ellátást végzõ könyvtárakkal.

A program következõ részében megszó-
laltak mindazoknak a könyvtáraknak a kép-
viselõi, amelyek a megyében részt vesznek a
kistelepülések mozgókönyvtári ellátásában.
Elsõként Nitsch Erzsébet, a zalaegerszegi Jó-
zsef Attila Városi Könyvtár igazgatója mutat-
ta be azokat a területi szolgáltatásokat, ame-
lyeket az intézmény a Göcsej szívében talál-
ható községeknek nyújt már 1984 óta.
Bonnyai Ágnes könyvtáros a keszthelyi Fe-
jér György Városi Könyvtár 1977 óta létezõ,
jelenleg négy kistérségre kiterjedõ szolgálta-
tásaival ismertetett meg. Czupi Gyula igaz-
gató a nagykanizsai Halis István Városi
Könyvtár elektronikus szolgáltató rendszere,
a NagyKar legfontosabb jellemzõit tárta a
hallgatóság elé. Dömõk József igazgató a
szintén hatvanadik születésnapját ünneplõ
letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár
kiteljesedõ kistérségi tevékenységérõl be-
szélt. Német Józsefné igazgató a lenti városi
könyvtár ötven – igen apró és igen hátrányos
helyzetû – településen folytatott sokrétû
munkáját ismertette. Takácsné Nagy Ilona, a
hévízi Gróf I. Festetics György Városi
Könyvtár munkatársa, a legkisebb zalai kis-
térségben elindított ellátásról és szolgáltatá-
sokról adott tájékoztatást.

A szakmai program zárásaként Kiss Gá-
bor elmondta, hogy két év múlva – amikor a
megyei könyvtár megalakulásának hatvana-
dik évfordulójára kerül sor – egy könyvtár-
történeti kötetet szeretnének megjelentetni,
amely bemutatja az intézmény sokoldalú te-
vékenységét, szakmai munkáját, s ezzel
együtt a megyei könyvtári ellátás változásait
is. Ehhez kérte mindenkinek a segítségét, aki
részese volt ennek a munkának az elmúlt év-
tizedekben. ■

Fehér Miklós

Sebestyénné Horváth Margit
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