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Kistelepülések könyvtári
ellátása Baranyában*

Elõadásom elsõ részében arról szeretnék beszélni,
melyek azok a településszerkezeti, pénzügyi, sze-
mélyi problémák, amelyekkel küszködünk. A má-
sodik részben a jelenlegi munkánkról, a harmadik-
ban pedig az új feladatokról, terveinkrõl szólok.

Nehézségek

Baranya településszerkezete

A megye területe 4432 km², lakosságának
száma 404 709 (2002-es statisztikai adatok). A
19 megye közül Baranyában a legtöbb az ezer fõ
lélekszám alatti települések száma. A 301 telepü-
lésbõl 252.

Baranyában tovább súlyosbítja a helyzetet,
hogy a 252 kistelepülésbõl 214 az 500 fõ lélek-
szám alatti. Más megyék közül Zalában hasonló
a helyzet, itt 156 az 500 fõ lélekszám alatti falvak
száma (58 a különbség). Baranyában 214 olyan
településrõl beszélhetünk, ahol a lakosság száma
csak néhány száz fõ. Megyénkben két hátrányos
helyzetû térséggel is számolni kell: Sellye kör-
nyéke (Ormánság), illetve Szigetvár környéke.
Ezek gazdaságilag elmaradott térségek, nincs
megfelelõ infrastruktúra, ebbõl következik, hogy
a befektetõk is elkerülik õket. Kevés a munka-
hely, sok a munkanélküli. Ezeket a térségeket
információszegény térségeknek is nevezhetjük,
hiszen nagyon sok helyen nincs mód mûvelõdési
ház, könyvtár, teleház fenntartására. Az önkor-
mányzatok nem tudnak a kultúrába befektetni, így
viszont elveszítik a képzett, iskolázott lakosságot,
hiszen azok az emberek a jobb megélhetés remé-
nyében nagyobb községekbe, városokba költöz-
nek. Az elvándorlás tovább generálja a problé-
mát, egyre több lesz az elöregedõ település. Te-
lepülésszerkezetbõl adódó probléma még a zsák-
települések nagy száma. Ezeken a településeken

nincs átmenõ forgalom, csak mellékutakon köze-
líthetõk meg. A legközelebbi városba is nehéz az
eljutás. Általában nincs vasútvonal, és a buszköz-
lekedés sem megfelelõ.

A városi könyvtárak helyzete

A megyében 12 város van. Ebbõl egyedül Pécs
100 ezer fõ feletti lakosságszámú. Négy váro-
sunk lélekszáma haladja meg a 10 ezer fõt, egy
7 ezres nagyságrendû és hat 2 és 5 ezer közötti
lélekszámú. Baranyában a városok fele olyan
nagyságrendû, mint más megyékben egy-egy
nagyközség.

Ezek a városi könyvtárak kevés állománygya-
rapítási kerettel rendelkeznek. Egy, maximum két
könyvtáros végzi a munkát, van olyan hely, ahol
csak középfokú végzettséggel, így a kistelepülések
segítésében, ellátásában rájuk nem számíthatunk, sõt,
ezek a könyvtárak is segítségre szorulnak.

A ’70-es, ’80-as években Siklóson, Szigetvá-
ron, Sásdon ellátórendszer mûködött. Ezek közül
már csak a siklósi ellátórendszer szolgáltat, de a
korábbi 44 könyvtár közül jelenleg tényleges el-
látást csak 10-nek tud nyújtani.

Városi könyvtárainkat is sújtja a leépítés, van,
ahol csökkentették a nyitva tartást, költségvetési,
állománygyarapítási gondokkal küzdenek, miköz-
ben a feladatok szaporodnak.

A megyei könyvtár nehézségei

A megyei könyvtárban egy nagyon jól szerve-
zett módszertani osztály mûködött, amit a ’90-es
években leépítettek. Az elmúlt hét–nyolc évben
átlagosan 2 könyvtáros végzett területi munkát.
Más osztályok (olvasószolgálat, feldolgozó osz-
tály) munkatársai segítenek a feladatok elvégzé-
sében, azonban az utóbbi két év leépítései itt is
komoly létszámproblémát okoztak. Nálunk is ér-
vényes az a tendencia, ami más könyvtárakat
ugyancsak érint, hogy a feladatok növekednek, a
létszám pedig csökken. Mindemellett könyvtárunk
komoly raktározási problémákkal is küszködik.

Könyvtári ellátórendszert a megyei könyvtár soha
sem üzemeltetett, ehhez a feladathoz egyelõre nincs
dokumentumállományunk, személyzetünk és rak-

* Elhangzott Veszprémben, a kistelepülések könyv-
tári ellátásáról rendezett workshopon.
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tárunk sem. Az ellátórendszeri szolgáltatás meg-
indítása nehéz feladat lesz, de nagy szükség van
rá, mert ez az egyik módja annak, hogy sok
községben könyvtári ellátáshoz jussanak az ott
élõk.

Önkormányzati határozat alapján a raktárprob-
lémánk hamarosan megoldódik, és a területi
munkában is 1 fõ létszámfejlesztés várható.

A községi könyvtárak helyzete

2002-ben 155 községi könyvtár mûködött, 1
megszûnt, 56-ban szünetelt az ellátás. 78 község-
ben egyáltalán nincs könyvtári szolgáltatás. A
szünetelõ könyvtárak tekintetében jó eredménye-
ket értünk el az elmúlt évben, hiszen 2001-ben
71, 2002-ben már „csak” 56 könyvtár mûködése
szünetelt. Mindent összevetve a települések felé-
ben nincs könyvtári ellátás.

Könyvtári személyzet: A 155 mûködõ könyv-
tárban 15 fõ a teljes munkaidõben foglalkoztatott
könyvtáros, 28 fõ a részmunkaidõs, 45 fõ díjazás
nélkül, 53 fõ pedig megbízási díjasként végzi a
munkát.

A szakképzett könyvtárosok száma (akik leg-
alább középfokú képesítéssel rendelkeznek) 33
fõ, ebbõl sajnos csak 8 a felsõfokú végzettségû.

Az állománygyarapítási keret is igen szûkös a
községi könyvtárakban. A 155 mûködõ könyvtár
költségvetési elõirányzatból 11 497 Ft-ot költött
állománygyarapításra 2002-ben. A mûködõ
könyvtárak körülbelül kétharmadában egyáltalán
nincs pénz állománygyarapításra. Az érdekeltség-
növelõ és a felzárkóztató pályázatra nagy szük-
ség van, sok településen segítenek enyhíteni az
állománygyarapítási gondokon. Ezzel a lehetõség-
gel azonban csak azok a könyvtárak élhetnek,
ahol az önkormányzat maga is hozzá tud járulni
az állományfejlesztéséhez.

Infrastruktúra: Sok településen a könyvtárépü-
let állaga nem megfelelõ (vizes, dohos, kicsi, sötét
helyiségekben mûködnek könyvtárak). A telefont
a könyvtárak nagy részében bekötötték, de van-
nak még olyan községi könyvtáraink, amelyek-
kel csak levélben tudunk kapcsolatot tartani. A
modern technika, a számítógép, az internet-
csatlakozás egyelõre csak kevés könyvtárnak
adott.

Természetesen számos gondot, problémát fel
lehetne sorolni még, de talán ezzel is sikerült
rávilágítani arra, hogy miért olyan nehéz megol-

dást találni a kistelepülések könyvtári ellátására
Baranyában.

Mit teszünk most, hogyan tudjuk
segíteni a községi könyvtárakat?

A szokásos körlevelek, telefonok stb. mellett,
ahol már lehet, új, korszerûbb módszerekkel (pl.
az internet segítségével) a lehetõ legtöbb infor-
mációt közvetítjük a megye könyvtárai számára.

1999 szeptemberétõl Baranyai Könyvtári Infó
címmel információs kiadványt jelentetünk meg,
és eljuttatjuk a községi és a városi könyvtárakba.
Ebben megjelennek a pályázatok, a legfrissebb
jogszabályok, rendeletek, hírt adunk könyvtára-
inkról, rendezvényekrõl stb.

A helyismereti osztály heti rendszerességgel
tájékoztató kiadványt, havonta eseménynaptárt és
kisebbségi tájékoztatót jelentet meg, melyeket
honlapunkon is el lehet érni.

Két–három évente frissítjük és kiküldjük a
megye könyvtárainak cím- és adattárát.

Szakfelügyeleti vizsgálat, szakmódszertani lá-
togatások keretében tanácsot adunk. Segítünk az
alapító okirat, az szmsz, a könyvtárhasználati
szabályzat elkészítésében. Tanácsot adunk doku-
mentumok beszerzésére, felhívjuk a figyelmet a
pályázatokra stb. Azokban a könyvtárakban, ahol
nincs szakképzett könyvtáros, kérésre segítünk a
selejtezésben.

A pályázatok megjelenésétõl függõen megbe-
széléseket tartunk, amelyeken segítséget nyújtunk
a pályázatok elkészítéséhez, illetve tájékoztatjuk
a kollégákat az aktuális könyvtárpolitikai, straté-
giai fejleményekrõl.

Rendezvényeket ajánlunk ki községi, városi
könyvtárainkba. Az õszi könyvtári hét keretében
minden évben más városi vagy községi könyv-
tárban baráti találkozót szervezünk. A találkozó
elsõ részében szakmai programot tartunk, 2003-
ban Bakonyi Géza, a Szegedi Tudományegyetem
Központi Könyvtárának munkatársa Hagyomá-

nyos könyvtár – virtuális könyvtár címmel tartott
elõadást. A szakmai program utáni kiránduláson
lehetõség van egymás megismerésére, a problé-
mák megbeszélésére.

Ennek a rendezvénynek egyre nagyobb a si-
kere, igénylik a kollégák. Míg néhány évvel ez-
elõtt 15–20 könyvtáros jött el elsõsorban városi
könyvtárakból, addig 2003-ban már hatvanan
voltunk.
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Egyéb szakmai programok, rendezvények is
vannak, pl. 2003 októberében európai uniós to-
vábbképzést tartottunk a megye könyvtárosainak,
Koreny Ágnes és Csákó Beáta tartott elõadáso-
kat. 2002 májusában volt az „Olvasás éve” Ered-

mények és tanulságok címû konferencia. Kama-

rás István szociológus és Zentai Péter László, a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-
sülésének elnöke tartott elõadást. 2002 októberé-
ben Magyar könyvtárak határainkon innen és túl.

A könyvtár szerepe a települések életében címmel
szerveztünk konferenciát. Cholnoky Gyõzõ, a
Kisebbségkutatás címû folyóirat fõszerkesztõje
tartott elõadást, referátumokat erdélyi, vajdasági
kollégáktól is hallhattunk.

Német nemzetiségi letéti ellátás 1973 óta mû-
ködik könyvtárunkban. Az 1997-es törvény meg-
jelenése óta feladatunk a megye nemzetiségeinek
ellátása. Átvettük a mohácsi horvát állományt,
megkezdtük a roma nyelvû irodalom beszerzését.
44 községi könyvtárba és 15 iskolába szállítunk
ki letétet.

Foglalkozunk könyvtárosképzéssel is. Közép-
fokú könyvtáros asszisztensi tanfolyamainkra
Somogy és Tolna megyébõl is jönnek kollégák.
Minden évben tartunk alapfokú képzést, ami
ugyan végzettséget nem ad, de legalább alapszin-
ten megismerik a résztvevõk a könyvtári munkát.
Könyvtárosaink számára a Széchenyi-terv kere-
tében és korábban Soros-támogatással is tartot-
tunk számítógépes felhasználóképzést, ezt a ké-
sõbbiekben is tervezzük.

Könyvtárunk ODR-tagkönyvtár, a központi
támogatásokkal bõvítjük állományunkat, korsze-
rûsítjük szolgáltatásunkat. A propagandának és a
megbízható, jó szolgáltatásnak köszönhetõen év-
rõl évre több könyvtárunk veszi igénybe ezt a
szolgáltatást.

Városi és községi könyvtáraink számára köté-
szetünkben anyagáron bekötjük a megrongálódott
dokumentumokat.

Tervek, feladatok
az elkövetkezõ években

A központi könyvtári stratégia célja, hogy a
legkisebb településre is eljusson az információ,
és a legkisebb települések is bekapcsolódhas-
sanak a könyvtári ellátásba, egyrészt a modern
technika, az internet segítségével, másrészt a
könyvtárak hagyományos dokumentumokkal

való ellátásán keresztül. Könyvtárunk feladata,
hogy szervezõ, koordináló munkával segítse
ennek megvalósulását.

Terveink között szerepel egy Baranya megyei
könyvtári adatbázis létrehozása, mely tartalmazza
Baranya könyvtárainak adatait és egy közös
megyei katalógust, digitális archívum létrehozá-
sa, amely egyrészt a megye közéleti személyisé-
geit mutatja be, másrészt a megyében fellelhetõ
értékek digitalizálását tûztük ki célul (könyvek,
folyóiratok, fotók stb.). Az archívumot számító-
gépen mindenki számára elérhetõvé tesszük.

Továbbra is ösztönözzük települési könyvtá-
rainkat a technikai fejlesztésre. Központi kormány-
program, hogy minden könyvtárban legyen
internet-hozzáférés. Ennek érdekében minden
évben írnak ki pályázatokat. Ez a fejlesztés töb-
bek között azért is nagyon fontos, mert így a kis
könyvtárak is bekapcsolódhatnak a központi szol-
gáltatások rendszerébe. Tájékozódhatnak más
könyvtárak állományáról, elérhetõvé tehetik saját
értékeiket, bekapcsolódhatnak a hazai és a nem-
zetközi elektronikus dokumentum- és információ-
szolgáltatásba.

A könyvtári stratégiának része a hátrányos
helyzetû könyvtárhasználók ellátásának kezelése.
Könyvtárunk kapcsolódik az ún. „digitális közép-
iskola” programhoz. A megye lakosságának több
mint harminc százaléka roma, a Gandhi Gimná-
zium és a Cigány Módszertani Központ eredmé-
nyesen foglalkozik ezzel a réteggel. Könyvtárunk
a jól kialakított technikai hátterével, dokumen-
tumaival kívánja ezt a tevékenységet a távoktatás
keretében erõsíteni. Természetesen a szolgáltatást
más rétegek, csoportok számára is elérhetõvé
tesszük.

Felmérést készítünk mind a mûködõ, mind
pedig a szünetelõ könyvtárainkban arról, hogy
hol milyen ellátásra lenne szükség (a szakfelügye-
lettel már megkezdõdött ez a munka). Ugyaneb-
bõl a szempontból felmérjük az ellátatlan telepü-
léseket is. A cél nem az, hogy minden települé-
sen mûködjön önálló könyvtár, hanem az, hogy
az életképes könyvtárakat megtartsuk, a többiben
pedig valamilyen módon megoldjuk a könyvtári
ellátást például letéttel, kistelepülések társulásá-
val, illetve ahol az egyik megtoldás sem lehetsé-
ges, ott bibliobusszal.

Könyvtárunk beadta pályázatát a Nemzeti
Kulturális Alapprogramhoz a kistelepülések
könyvtári ellátása témában. Reméljük, pályáza-
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tunk pozitív elbírálást kap, és egyelõre csak tíz
könyvtárral, de megkezdhetjük a munkát.

Mivel Baranya megyében nagyon nagy a kis-
települések száma és ezek jórészt gazdaságilag
elmaradott, elöregedõ települések, nem lesz
könnyû a munka. Ez egy hosszú távú feladat,
melyet saját erõbõl nem tudunk megoldani. Ezért
továbbra is szükség lesz a központi támogatásra,
ami már elindult a revitalizációs programmal, az
internetes fejlesztésekkel és most a kistelepülések
dokumentumellátására kiírt pályázattal. Reméljük,
hogy ezekre a célokra a jövõben már nemzetközi
támogatásokat is igénybe vehetünk.

Katona Anikó

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs

Vasi helyzetkép*

Közhely számba menõ megállapítás, hogy Vas
megye – mivel Magyarország nyugati részén
helyezkedik el – jobb, elõnyösebb helyzetben van,
mint az ország keleti részének megyéi. Ha azon-
ban a helyi sajátosságokat, az aprófalvas telepü-
lésszerkezetet, a demográfiai mutatókat részlete-
sebben szemügyre vesszük, a kirajzolódó kép már
korántsem lesz kedvezõ. A megye adottságai
önkormányzataink zömét jelentõs próbatétel elé
állítják, mikor törvényileg elõírt ellátási kötele-
zettségeiket teljesíteni akarják.

Az alábbiakban megyénk legfontosabb jellem-
zõinek áttekintésével szeretném bevezetni és már
elõzetesen talán indokolni is könyvtári ellátási
gyakorlatunkat, illetve az elmúlt évek tapasztala-
tai alapján kezdeményezett újszerû próbálkozása-
inkat.

Általános jellemzõk

Terület, települések száma, népesség

Vas megye területe (3 336,19 km2) és népes-
ségszáma (267 429 fõ) alapján Magyarország
harmadik legkisebb megyéje. Most nincs lehetõ-
ség rá és nem is szükséges annak számbavétele,
hogy mely történelmi okok és tényezõk eredmé-
nyezték ezt. Elegendõ talán csak annyit megje-

gyezni, hogy Vas megye eredeti területének mint-
egy kétötödét vesztette el az elsõ világháború után.

Ha a négyzetkilométerek száma alapján el is
marad az ország megyéinek átlagos területnagy-
ságától, településeinek számát tekintve az orszá-
gos átlag elõtt jár:

– az országos átlag szerint a települések szá-
ma megyénként 159,

– a Vas megyében nyilvántartott települések
száma 216, amibõl

megyei jogú város: 1
város: 8
község: 207

Statisztikai kistérségekbõl a megyében kilen-
cet tartunk nyilván, melyek közül nyolc meglévõ
városaink valamelyikéhez kapcsolódik:

– Celldömölk: Kemenesalja Területfejlesztési
Társulás

– Csepreg: Csepreg-Bük Kistérsége Terület-
fejlesztési Társulás

– Körmend: Körmend Város és Kistérsége
Területfejlesztési Társulás

– Kõszeg: Kõszeg és Kistérsége Területfej-
lesztési Társulás

– Sárvár: Sárvári Város és Kistérsége Terü-
letfejlesztési Társulás

– Szentgotthárd: Szentgotthárd Város és Tér-
sége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

– Szombathely: Szombathely Megyei Jogú
Város és Kistérsége Területfejlesztési Társulás

– Vasvár: Vasi-Hegyhát Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás

Kivételt az Õrségi Önkormányzatok Terület-
fejlesztési Társulása jelent, amelynek központja
Õriszentpéter nagyközség. Sajnos közgyûjtemé-
nyi, közmûvelõdési területen a település kistérsé-
gi központi szerepkörének jelen pillanatban nem
képes megfelelni. Megjegyzendõ továbbá, hogy
egy városunkhoz – Répcelak – jelenleg nem
kapcsolódik kistérség. A létrehozását célzó ön-
kormányzati kezdeményezések eddig nem bizo-
nyultak eredményesnek.

Megyénk lakossága jelenleg 267 429 fõ. 57 szá-
zalékuk városlakó, míg a 207 községben 114 886-
an élnek. A népességszám az elmúlt évtizedek
alatt folyamatosan, megállíthatatlanul csökkent.
1960-hoz képest a lakosság 5,5%-kal lett keve-
sebb (l. táblázat!) Másképp értelmezve a szá-
mokat, 42 év alatt egy Sárvár nagyságrendû
város népességével lett kevesebb a megye la-
kossága.

* Elhangzott Veszprémben, a kistelepülések könyv-
tári ellátásáról rendezett workshopon.


