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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.
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Év Lakosságszám Változás
1960-hoz

viszonyítva
1960 283096 – –
1990 275470 –7626 –2,7
2002 267429 –15667 –5,5

A lakosságszám csökkenésének magyarázata
részben a születés/halálozás arányának kedvezõt-
len alakulása, részben a megyén kívüli elvándor-
lás. Az 1945 után az osztrák határ mellett létreho-
zott határsáv a gazdaság fejlõdését az állami fej-
lesztések, beruházások elmaradása miatt éppúgy
korlátozta, mint a betelepülés és az építkezések
tiltásával a magánszférát.

A népességfogyás mellett a megye másik nagy
problémája, hogy igen nagy azon községek szá-
ma, ahol 1000 fõnél kevesebben élnek:

Lélekszám A települések Lakónépesség
száma fõ a megyei

%-ában
0-199 37 4 694 1,8

200-499 94 31 806 11,9
500-999 52 37 632 14,1

Összesen: 183 27,7
1000-1999 18 23 737 8,9
2000-2999 4 10 259 3,8
3000-4999 2 6 759 2,5
Mindösszesen 207 114 886 43,0

Az 1000 fõnél kevesebb lakosú települések
csoportját tovább vizsgálva túlsúlyban találjuk
azokat a falvakat (63,2%), ahol a  népesség még
az 500 fõt sem éri el. A nagyobb lélekszámú
községek (1000 fõ feletti lakosság) elsõsorban a
városok vonzáskörzetében helyezkednek el, míg
a törpefalvak zöme az Õrségben, illetve a szlové-
nok lakta Rába-vidéken található.

A megye össznépességébõl az 500 és 1000 fõ
közötti falvak 27,7%-kal (74 132 fõ), az 500 fõnél
kisebbek 13,6%-kal (36 500) fõ részesednek.

A városok esetében az egyik legszembetûnõbb
tény a megyeszékhely túlreprezentáltsága, hiszen
itt él a teljes lakosság 30,3%-a, a városlakóknak
pedig az 53,2%-a. A megye második legnagyobb
városa, Sárvár (15 545 fõ), a megye összlakossá-
gából mindössze 5,8%-kal, a városokéból pedig
10,2%-kal részesedik. A legkisebb és legfiatalabb
városunk, Répcelak (2669 fõ) esetében ez az arány
1,0, illetve 1,7%.

Az elmúlt évtizedek további jellemzõ tenden-
ciája volt, hogy a falvak lakossága folyamatosan
áramlott a városok felé:

Év A lakosság megoszlása
a városok és a községek között

%-ban kifejezve
Város Község

1960 22,7 77,3
1970 33,2 66,8
1990 55,3 44,7
2002 57,0 43,0

Ugyancsak fontos tényezõ, hogy Vas megye
öregszik. 1960 és az ezredforduló között a 14
éves és fiatalabb korosztály aránya 26,7%-ról
16,4%-ra csökkent, miközben a 60 éves és ennél
idõsebb korosztály jelenléte az össznépesség élet-
kor szerinti megoszlását nézve 15,1%-ról 20,0%-
ra módosult.

Gazdaság, infrastruktúra,
idegenforgalom, kultúra

A gazdasági teljesítmény legátfogóbb mutató-
ja az egy lakosra jutó bruttó hazai termék értéke.
Az erre vonatkozó statisztikai adatok szerint Vas
megye az országos lista harmadik helyezettje. A
mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya meg-
közelítõleg 9%, az iparban foglalkoztatottaké 40%,
a kereskedelemben foglalkoztatottaké 6%. A tár-
sas vállalkozások közül a legtöbb a kereskede-
lemben és az egyéb szolgáltatások területén mû-
ködik.

Ahogy az ország más területein, úgy Vas
megyében is visszaesett az elmúlt években az aktív
keresõk száma. A gazdasági teljesítõképesség
egyre inkább a városokra és a városközeli telepü-
lésekre koncentrálódik, ugyanakkor egyre kisebb
mértékû az aprófalvakban.

A KSH adatai szerint – 2202-ben – Vas me-
gyében a munkanélküliségi ráta 2,5% volt. Az
összesített mutató mögé nézve a megye egyes
körzetei között igen nagy eltéréseket látunk. Pél-
dául Vasváron és körzetében a megyei átlagot
tartósan meghaladja a regisztrált munkanélküliek
száma. Ezen a területen az elmúlt tízegynéhány
év alatt 13–14%-os munkanélküliségi rátát is re-
gisztráltak már.

1990 után a megye infrastrukturális ellátottsá-
ga jelentõs mértékben fejlõdött. Bõvült és javult
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az út- és a gázhálózat, a telefonellátottság, a csa-
torna- és a vízhálózat. Ennek ellenére is vannak
azonban olyan vasi települések, ahonnan tömeg-
közlekedési eszközök igénybevételével egész
napos elfoglaltságot jelent eljutni a megyeszék-
helyre és onnan hazautazni.

Vas megyében az idegenforgalom két alapve-
tõ vonása a bevásárlóturizmus, amely a legna-
gyobb, számszerûleg kevésbé mérhetõ tömeget
vonzza, és a gyógyturizmus. Ezen kívül igen je-
lentõs az átmenõ forgalom, és megtalálható – ha
kisebb mértékben is – a falusi turizmus.

Ami az oktatást illeti, a statisztika – hivatalos
szakkifejezésével élve – a 207 községben mind-
össze 88 általános iskolai feladatellátási helyet tart
nyilván. Számuk folyamatosan csökkent és csök-
ken. Annak ellenére van ez így, hogy a rendszer-
váltás hevületében számos településen „hazavit-
ték” az alsó tagozatot, esetenként pedig a pénz-
ügyi források teherbíró képességét meghaladó
módon kialakították a felsõ tagozatos oktatást is.
Tizennégy év alatt azonban az önkormányzatok
jelentõs részének rá kellett jönnie arra, hogy önál-
lóan nem tudja megoldani ezt a feladatot. A
megfelelõ anyagi források hiánya, a csökkenõ
gyermeklétszám, illetve a szülõk iskolaválasztási
orientáltságának módosulása egyaránt azt ered-
ményezte, hogy a kis iskolák fenntartása túlzott
erõfeszítést igényel.

Összegezve az eddig elhangzottakat, megál-
lapítható, hogy

– Vas megye a területét és a népességét te-
kintve egyaránt kis megye, ahol a leghangsúlyo-
sabb település a megyeszékhely. A többi város
csak vonzáskörzete népességével együtt igazán
„ütõképes”, miközben a községek jelentõs része
önállóan nem képes kötelezõ feladatainak szín-
vonalas és gazdaságos ellátására.

– Statisztikai számok szintjén a megye gaz-
dasági, infrastrukturális helyzete megfelelõ. A
számok mögé nézve azonban igen nagy különb-
ségek vannak az egyes települések, településcso-
portok között pozitív (Bük) és negatív (Õriszent-
péter) irányban egyaránt.

– Végezetül: a statisztika harminc mérõszá-
mot, szempontot használ – a vasútállomás lététõl
az idõsek ellátását szolgáló intézményhálózat
meglétéig bezárólag – ha egy-egy település telje-
sítõképességét, fejlettségi szintjét, ellátási képes-
ségét vizsgálja. Vas megye kistelepülései e szem-
pontrendszerbõl jó esetben hármat-négyet tudnak

teljesíteni. A teljesítettnek tekintett szempontok
között az esetek 90%-ában ott van – ahogy a
statisztikai és a szakmai megszokás nevezi – a
könyvtár.

Könyvtári ellátási helyzetkép

Vas megyében jelenleg 200 községi könyvtá-
rat, illetve szolgáltatóhelyet tartunk nyilván. Fenn-
tartásukról 194 önkormányzat gondoskodik. A két
szám közötti eltérésnek az az oka, hogy egy-egy
önkormányzat a településrészek több kilométeres
távolsága miatt két szolgáltatóhelyet is mûködtet.
Ugyanakkor van 13 olyan települési önkormány-
zat, amely az 1990 óta eltelt 14 év alatt települési
könyvtári szolgáltatóhelyét a mûködési körülmé-
nyek hiányosságára vagy a használói érdeklõdés
hiányára való hivatkozással felszámolta.

A statisztikailag meglévõ községi könyvtára-
ink közül a 2003. évi statisztikai adatszolgáltatás
tanúsága szerint mûködését 29 szüneteltette. A
szünetelõ könyvtár fogalmával – ahogy a felszá-
molt könyvtári ellátóhely fogalmával is – 1990
után ismerkedtünk meg. Az ebbe a körbe tarto-
zók többségét kitartásukért – ha lenne ilyen –
akár törzsgárda jutalomban is részesíthetnénk. A
„szünetelés” egyébként nem függ az ellátási for-
mától: ellátórendszeri tagok és önálló szolgáltató-
helyek egyaránt találhatók ebben a kategóriában.
A szünetelõ, illetve a fenntartók által megszünte-
tett könyvtárak esetében a potenciálisan ellátandó
népességszám mintegy 13 ezer fõ.

A 200 községi könyvtár közül jelenleg 122
tartozik a megye hat központi ellátórendszerének
valamelyikéhez:

– Celldömölk: 13
– Körmend: 34
– Kõszeg: 9
– Sárvár: 27
– Szentgotthárd: 11
– Szombathely: 28
1990-ig a megye közkönyvtári ellátását a va-

lamennyi akkori városunk aktív közremûködésé-
vel szervezõdött és mûködtetett, gyökereiben a
’60-as évek „szentgotthárdi kísérletéig” visszanyú-
ló központi ellátórendszerek a vasi településszer-
kezethez, a községek természetes városi kötödé-
seihez igazodva mintegy 80%-osan biztosították.
Tevékenységük lehetõsége adott a helyi közössé-
gek leggyakrabban jelentkezõ könyvtári igényei-
nek elsõsorban kölcsönzéssel való kielégítésére.
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A rendszerváltást követõ egy-két évben a köz-
ponti ellátórendszerek teljessége sajnálatos mó-
don megbomlott. Az okok között az egyes tele-
pülések teherbíró képessége racionális számbavé-
telének hiánya, az önállóság mindenekfelettisége
éppúgy megtalálható, mint az ellátórendszerek
által a helyi fenntartóktól igényelt anyagi hoz-
zájárulással szembeni ellenérzés, illetve némely
város esetében a területi könyvtári ellátásból
való kihátrálás.

Jelenleg ellátórendszereink a ’90-es évek ele-
jén tapasztaltaknak épp az ellenkezõjét élik meg.
Számos olyan település önkormányzata kezdemé-
nyezte az együttmûködés újraélesztését, amely
tizennégy évvel ezelõtt elutasította a központi
ellátás gondolatát. E változás egyik elõidézõje a
Vas Megyei Közigazgatási Hivatal, amely az el-
múlt egy-két évben hangsúlyozottan ajánlotta a
kistelepülések figyelmébe a központi ellátórend-
szerekhez való csatlakozást mint könyvtári ellátá-
si kötelezettségük  teljesítésének számukra elér-
hetõ, törvényes módját.

Az ellátóközpontokat az ellátórendszeri tagok
fenntartóihoz együttmûködési megállapodás köti,
amely rögzíti

– a települési önkormányzat fenntartói fel-
adatait,

– az ellátóközpont szakmai vállalásait, a
szolgáltatóhely fenntartójával szembeni elszámo-
lási kötelezettségét,

– a fenntartó anyagi hozzájárulását az ellátó-
rendszer mûködéséhez,

– az ellátórendszer által beszerzett dokumen-
tumok egységes tulajdonjogát a hatékony mûkö-
dés érdekében,

– garanciát ad a megállapodás felmondása
esetén a helyben lévõ állomány tulajdonjogának
az adott község részére történõ átadásra.

A községi önkormányzatok egyébként kétféle
összeggel járulnak hozzá az ellátórendszerek
mûködéséhez:

1. dokumentumbeszerzési támogatással,

2. térségi/ellátórendszeri szolgáltatási díjjal,

amely egy nem piaci alapon kiszámolt költségté-
rítés, annak „ellentételezéseként”, hogy az ellátó-
rendszer vásárolja, feldolgozza, nyilvántartja, ki-
szállítja az egyes szolgáltatóhelyekre a dokumen-
tumokat, végzi a könyvállományok szakszerû
gondozását, ellenõrzését, köttetését, biztosítja az
ellátóhely részére szükséges könyvtári nyomtat-
ványokat.

Egységes, megyei szintû alapelveket nem fo-
galmaztunk meg sem a könyvbeszerzési támoga-
tás, sem a térségi/ellátórendszeri szolgáltatási díj
mértékével kapcsolatosan. Az ellátóközpontok
saját belátásuk szerint és önkormányzataik sajá-
tosságait figyelembe véve határozzák meg a mér-
téket. Van olyan ellátórendszer, amely térségi szol-
gáltatási díjként

– a mindenkori könyvbeszerzési támogatás
40%-át kéri,

– a lakosonként megállapított fejkvóta 30%-
át tekinti szolgáltatási díjnak,

– a településnek az ellátóközponttól való tá-
volsága alapján kalkulált tarifarendszert alkalmaz,

– egy meghatározott összeget kér,
– a városi önkormányzat dönt – egyéb térségi

szolgáltatásainak költségtérítéséhez hasonlóan –
a hozzájárulás mértékérõl.

A könyvbeszerzési támogatás mértékének
meghatározásakor szintén van ellátóközpont, ahol
a fejkvóta-rendszert alkalmazzák, és van, ahol az
aktuális közmûvelõdési normatíva és az országos
statisztikában szereplõ beszerzési átlagár alapján
tesznek javaslatot annak összegére.

2003-ban az ellátóközpontok 4 millió 932 ezer
forintot fordítottak dokumentumvásárlásra. Ebbõl
az összegbõl 4906 kötetet vásároltak. A rendel-
kezésükre álló összeg 63%-a a szolgáltatásaikat
megrendelõ önkormányzatok könyvbeszerzési
támogatásából származott. Ha átlagot számolunk,
akkor egy-egy fenntartó mintegy 41 ezer forintot
szánt dokumentumvásárlásra, egy-egy ellátóhelyre
pedig 40 kötet új könyv jutott. Mivel ellátórend-
szereink többsége folyamatosan él az állomány
egyes részeinek – általában a könnyed, olvasmá-
nyos irodalomnak – a tagkönyvtárak közti cseré-
jével, így az új vásárlások kínálatát mintegy 2,5-
szeresével tudja bõvíteni.

A központi ellátás Vas megyében – jelen pil-
lanatban – csak könyvekre korlátozódik, az egyéb
dokumentumok iránti igény kielégítésének forrá-
sa a könyvtárközi kölcsönzés. Tagkönyvtáraink
igen élénk ilyen típusú forgalmat bonyolítanak le.
2003-ban a községi könyvtárakban 2247 könyv-
tárközi teljesítést regisztráltunk. Ebbõl az ellátó-
rendszeri tagkönyvtárak részesedése 83%. Kéré-
seik dokumentumtípusok szerinti megoszlását te-
kintve mintegy 60%-nyi az AV-dokumentumok,
videokazetták iránti igény.

Ahogy azt már említettem, a ’90-es évek ele-
jéig a központi ellátás a megye községeinek
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mintegy 80%-ára terjedt ki. A fennmaradó ré-
szen osztozkodtak az önállóan szerzeményezõ
szolgáltatóhelyek – számuk mindössze 18 volt
–, melyek egy része (13) a kiskörzeti ellátást is
felvállalta. Jellemzõ adat még erre az idõszak-
ra, hogy 600 lakos alatt nem volt olyan telepü-
lés a megyében, ahol önálló állománygyarapí-
tás folyt volna.

A rendszerváltást követõen részben a körze-
ti ellátási forma szinte teljes felbomlásának kö-
vetkeztében, részben pedig amiatt, hogy a fenn-
tartók egy része felmondta a központi ellátó-
rendszerekkel való együttmûködést, megnõtt
önálló könyvtáraink száma. Jelenleg 70-et – és
hozzájuk kapcsolódva 8 községi fiókkönyvtári
ellátóhelyet – tartunk nyilván a megyében. A
települések között, ahol ezek a szolgáltatóhelyek
mûködnek, éppúgy akad 87 fõs, mint 3000
lakosú község.

Önállósodási hullámuk rendkívül sok problé-
mát okozott:

– Felgyorsult a fluktuáció. Az itt dolgozó
községi könyvtárosok 90%-a kicserélõdött, nem
vállalta a megnövekedett feladatok ellátását.

– Az elégtelen anyagi feltételek nem biztosí-
tották a folyamatos mûködést. Az önállósodást
választó fenntartók egy része elfeledkezett arról a
puszta tényrõl, hogy a könyvtári ellátáshoz –
formájától függetlenül –, ahogy a háborúhoz is,
három dolog (pénz, pénz, pénz) kell, és ez a leg-
szebb alakú, saját tulajdont igazoló pecséttel sem
helyettesíthetõ.

– Rendszertelenné vált az állománygyarapí-
tás. Az elsõ lendület megcsappanása után nagyon
sokan úgy vélték, hogy az állománygyarapítás
évente egyszer végzendõ tevékenység. Elõfordult,
hogy az „önállóvá vált könyvtár” állománya az
adott évben egyetlen ajándékba kapott kötettel
gyarapodott. Ezt támasztja alá a 2003. évi statisz-
tika is, mely szerint a megye 70 önállóan szerze-
ményezõ szolgáltatóhelye közül új dokumentu-
mokat mindössze 34 vásárolt. A gyarapodás 19
helyen nem érte el a 100 kötet.

– A könyvtár jogi helyzetének rendezetlensé-
ge: a fenntartók nem tudták vállalni azokat a
kötelezettségeket, amelyek lehetõvé tették volna,
hogy intézményesített formában, jogszerû kere-
tek között mûködjenek ezek az ellátóhelyek.

Az önállóan szerzeményezõ könyvtárak eseté-
ben a megyei/városi könyvtárak alapvetõ szak-
mai segítséget nyújtanak: elvégzik a rongált és az

elavult mûvek kivonását, szakszerûen lebonyolít-
ják az állományellenõrzéseket, gondoskodnak a
nyilvántartásoknak és a dokumentumok tulajdon-
jogának a rendezésérõl.

Részben ezeknek a teendõknek az elvégzésére,
részben pedig a szerzeményezés segítésére, a vásá-
rolt dokumentumok szakmailag hiteles nyilvántartá-
sának biztosítására városi könyvtáraink egy része
együttmûködési megállapodást kötött vonzáskörze-
te érintett településeinek egy részével. Ez az együtt-
mûködési megállapodás, az ellátórendszeri megálla-
podásokhoz hasonlóan, tartalmazza a szerzõdõ fe-
lek kötelezettségeit, egymással szemben támasztott
elvárásait, illetve szintén igényli bizonyos összegû
térségi szolgáltatási díj megfizetését a megállapodást
aláíró önkormányzattól. Ennek mértéke általában az
éves dokumentumvásárlásra szánt összeg 5–10%-a,
tehát szintén nem tekinthetõ piaci szemléletû szol-
gáltatási díjtételnek. Jelenleg ilyen jellegû szerzõ-
déssel 19 kistelepülésünk rendelkezik.

A kistelepülések önállóan szerzeményezõ
szolgáltatóhelyeinek nyújtott nagyon is prózai
jellegû szakmai segítség mellett azoknál a könyv-
táraknál, amelyek állományuk minõsége és
mennyisége, technikai felszereltsége és szakem-
berrel való ellátottsága alapján az egyszerû – és
nem lebecsülendõ – dokumentumkölcsönzõ szint
felett is szolgáltatóképesek, a megyei/városi
könyvtárak a magasabb szintû könyvtári rendszer
szolgáltatásainak közvetítésére, rendezvények
szervezésére, utaztatására, információs szolgálta-
tások eljuttatására törekszenek. Esetükben az is
elõfordul, hogy a könyvtár bõvítéséhez, pályázat-
íráshoz, technikai fejlesztéshez kérnek szakmai
segítséget tõlünk, illetve ezeknél a könyvtáraknál
teszünk meg szakmailag tõlünk telhetõen mindent,
hogy elérjük a nyilvános könyvtárak jegyzékére
való felkerülésüket.

A megye könyvtárellátási helyzetképének be-
mutatásakor meg kell említeni az úgynevezett Vas
Megyei Könyvtári Alapot, amelyet Vas Megye
Közgyûlése a területi könyvtári ellátás támogatá-
sára 1993-ban létesített. Az indulásakor 1 milliós,
jelenleg 1 millió 300 ezer forintos összeg a me-
gyei/városi könyvtárak közös megegyezése alap-
ján, meghatározott szempontrendszer szerint hasz-
nosul:

– hozzájárul a Vas Megyei Információs Rend-
szer mûködésének támogatásához;

– támogatja a városkörnyékre irányuló térsé-
gi szolgáltatásokat;
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– gyûjteménykiegészítési támogatást ad a vá-
rosi könyvtáraknak a vonzáskörzetük könyvtárai
számára teljesített elõzõ évi könyvtárközi kölcsön-
zések alapján;

– hozzájárulás a megyei/városi könyvtárak
térségi szolgáltatásainak állandó költségeihez, a
vonzáskörzetükhöz tartozó szolgáltatóhelyek szá-
ma szerint.

A könyvtári alap esetében magának a rendel-
kezésre bocsátott összegnek a nagyságánál sok-
kal fontosabb, hogy lehetõséget biztosított egy
olyan együttmûködés létrehozására, amely a rend-
szerváltás után is biztosította a városi könyvtárak
közremûködését a területi ellátásban, segített el-
kerülni a térségi ellátás egyközpontúvá válását.
Esetenként pedig hivatkozási alapul szolgált, ha
egy-egy városi önkormányzat könyvtára területi
munkától való eltiltását helyezte kilátásba.

Befejezésül könyvtárunk két új kezdeménye-
zésérõl, a teljes körû szolgáltatás-megrendelésrõl
és az újdonságkönyvtárról szeretnék szólni.

A teljes körû szolgáltatás-megrendelést azon
kistelepüléseknek ajánljuk, ahol a helyben lévõ
könyvtárellátási pontokat felszámolták.

A szolgáltatást igénybe vevõ önkormányzat a
településén állandó lakcímmel rendelkezõ hasz-
nálóknak a Berzsenyi Könyvtárban történõ könyv-
tári regisztrációs költségeit átvállalja, azaz a
beíratkozás díját a helyi könyvtárhasználóknak
megtéríti.

Ezen kívül a teljes körû szolgáltatás-megren-
delés lehetõséget kínál az érintett település lakó-
inak a közvetlen (személyes) beíratkozás mellett
a csoportos, illetve a postai kölcsönzésre.

Csoportos kölcsönzéskor az önkormányzat által
megbízott személy – meghatalmazás alapján –
lebonyolítja a szolgáltatást igénylõk könyvtári
beíratását és rendszeres könyvtári kölcsönzését, a
dokumentumok cseréjét. Ebben az esetben az
önkormányzat vállalja, hogy a beíratkozási díjak
mellett téríti a kölcsönzést lebonyolító személy
útiköltségét is.

Postai kölcsönzés esetén az önkormányzat
vállalja, hogy a hozzá eljuttatott hivatalos
beíratkozási dokumentációt a könyvtári szolgálta-
tást igénylõkkel kitölteti, majd visszajuttatja azo-
kat könyvtárunkhoz. Vállalja továbbá, hogy a
beíratkozási díj térítésén túl a lejárt kölcsönzési
határidejû dokumentumokat postára adja.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy
ennek a szerzõdésnek az esetében az önkormány-

zatok elsõsorban a személyes beíratkozás lehetõ-
ségét ajánlják a helyben élõknek.

Az érintett települések lakóinak figyelmét kü-
lön tájékoztató kiadvány, plakát segítségével, il-
letve a helyszínen szervezett könyvtár-bemutat-
kozással felhívjuk mindhárom szolgáltatási lehe-
tõség igénybevételére. Tervezzük, hogy negyed-
évi rendszerességgel válogató ajánlójegyzéket jut-
tatunk el könyvtárunk új szerzeményeibõl az érin-
tett települések könyvtárhasználóihoz.

Másik kezdeményezésünk az újdonságkönyv-
tár, melynek megvalósulása pályázati támogatás
függvénye. Ennek keretében egy 750–1000 kö-
tetes, öt témakörbõl válogató állományegységet
kívánunk létrehozni, amely egyaránt tartalmazna
könyveket, videókat, CD-ket és CD-ROM-okat.
Az így létrejövõ gyûjtemény egyes egységeit –
meghatározott rend szerint cserélve, vonzáskör-
zettõl függetlenül – azoknak az önkormányzatok-
nak kívánjuk felajánlani, amelyek önállóan szer-
zeményezõ szolgáltatóhelyeinek gyarapodása az
elmúlt öt év átlagában a száz kötetet nem érte el.
A szolgáltatást tizenegy település bevonásával sze-
retnénk indítani.

Bízunk benne, hogy ez a lehetõség, amely az
„önállóságot” nem sérti, az egyes kiskönyvtárak
információszolgáltató képességének hatékony ja-
vulását fogja eredményezni.

Összegzés

Amit itt most vázlatosan és helyenként fésület-
lenül elmondtam, egyfajta szemléletet és gyakor-
latot tükröz, nagyon sok átgondolásra, javításra,
korszerûsítésre váró elemmel. Úgy vélem, hogy
az ország kistelepüléseinek ellátásában alkalma-
zott különbözõ megoldások egyikére sem lehet
száz százalékos biztonsággal kijelenteni, hogy az
az egyedüli helyes megoldás, amelyet mindenki-
nek követnie kell.

A sokszínûség – a botladozó útkeresés elle-
nére – sem ad okot aggodalomra, hiszen mind-
annyian arra törekszünk, hogy saját területünk
sajátosságaihoz találjuk meg a legcélravezetõbb
megoldást, megõrizve a korábbi évtizedek gya-
korlatából mindent, ami jó, és keressünk meg-
oldást az új kiívásokra, próbatételekre.

Németh Tiborné

Berzsenyi Dániel
Könyvtár

Szombathely


