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rintot kaptak. (Egy konkrétan érzékelhetõ példa
kedvéért számoltam ki, hogy az érdekeltségnö-
velõ, valamint az ODR-támogatás a tatabányai
megyei könyvtárban 2003-ban  a teljes állomány-
gyarapításra fordított összeg 26%-át, csak a
könyvbeszerzésre vonatkozóan pedig a 34%-át
jelentette.) A könyvtárak közvetlen állami támo-
gatása dokumentumbeszerzésekre 2003-ban
összesen tehát 427 milliót tett ki.

A könyvvásárlási állami támogatások, hoz-
zájárulások – jóval súlyosabb – kosarát a pe-
dagógusok, valamint a közgyûjteményi és köz-
mûvelõdési szakalkalmazottak (könyv, cédé és
hasonló dokumentumok) vásárlási kedvezmé-
nyei jelentik. A pedagógusok – 2003-ban –
ezen a jogcímen összesen 2 milliárd 16 millió
forint állami támogatást kaptak (ezen kívül még
186 392 000 forintnyi nem államit is), a szóban
forgó közalkalmazottak pedig 250 milliót váltot-
tak be. Ez a két tétel összesen – a nem államit
nem számítva – 2 milliárd 266 millió forint.

S ha „kasszát csinálunk” 2003-ról, összesí-
tésként azt kell rögzítenünk, hogy az állami
mecenatúra nagysága a könyvek megjelenésének
a támogatására (NKA+MKA) 723 millió 400 ezer
volt, míg – ugyanebben az évben – a könyv(és
cédé- stb.)vásárlás támogatására (könyvtáraknak
+ pedagógusoknak és egyéb közalkalmazottak-
nak) 2 milliárd 266 ezer forint jutott. E két fõ
tétel együtt: 2 milliárd 989 millió 400 ezer fo-
rint. Kerekítve: 3 milliárd.

Nem tisztem minõsíteni a fent vázolt alap-
helyzetet; véleményemet mindenesetre elmon-
dom. Azt nevezetesen, hogy ennek a rendszer-
nek a legérzékenyebb pontja – nyilvánvalóan,
tehát nem valamiféle könyvtárosi sovinizmus
tükrében – a könyvtárak állami támogatása.
Õszintén becsülöm az NKÖM könyvtári osztá-
lya (fõosztálya) szakmai küzdelmeit ennek a mai
helyzetnek a kialakításában és stabilizálásában
(láthattuk a példát: számottevõ hányadát teszik
ki az innen fakadó források a támogatási körbe
bevont könyvtárak állománygyarapítási összegé-
nek); éppen ezért azt mondom, hogy a további
fõ irányt is e célpont felé kell(ene) meghatároz-
ni. Azért, hogy ha majd a hazai kulturális élet
meghatározó pozícióban lévõ döntéshozói to-
vábbgondolják a könyv- és könyvtártámogatá-
sok rendszerét, könyvtár központú szisztémában
gondolkodjanak (s elsõsorban oda rendeljék a mil-
liárdokat a ma meglévõkön túl), és ne az önös

érdekû, kétes értékû – jóllehet vonzóan hangzó –,
ám a könyvtárosoknak nem tetszõ esetleges kon-
cepciók felé billenjen el a figyelmük. (S e ponton
természetesen nem a közszolgák vásárlástámoga-
tásának a helyességét kérdõjelezem meg.)

Egyszerûen fogalmazva: a magyar könyvtá-
rak – kicsik és nagyok egyaránt – kapjanak lé-
nyegesen megnövelt közvetlen állami támogatást
– állománygyarapítási célokra. Mivelhogy – a
közérdeket tekintve – ez a gyakorlat (lenne) a
legegyszerûbb, a leghasznosabb, a leghatéko-
nyabb és a leginkább igazságos is.

Monostori Imre

Javaslat
a minõségi magyar könyvkiadás
támogatására, a magyarországi

és a határon túli magyar
könyvtárak állománygyarapítási

keretének növelésével

A színtiszta piaci viszonyok között mûködõ
magyar könyvkiadás és -kereskedelem hosszú
távon csak úgy képes megõrizni minõségi össze-
tételét, a nyelvterület kicsinysége okán csupán
kis példányszámban kiadható és forgalmazható
eredményeit, ha a hozzánk hasonló léptékû, kis
nyelvterületû európai országok gyakorlatához
hasonlóan a meghatározó könyvtárak könyvbe-
szerzési keretét az állam a jelenleginél sokszorta
nagyobbá teszi.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma (NKÖM) Könyvtári Fõosztályától kapott
adatok szerint, az iskolai könyvtárakat nem szá-
mítva, a magyarországi könyvtárak éves könyv-
beszerzési kerete alig haladja meg az 1 milliárd
500 millió forintot, s ezen összegnek is több,
mint a fele a külföldi könyvek, illetve folyóira-
tok megvásárlására fordítódik. Az elmúlt eszten-
dõben a több, mint 56 milliárd forintos összfor-
galmú magyar könyvtermésbõl tehát könyvtára-
ink csupán 700–800 millió forint értékben vol-
tak képesek magyar szerzõk könyveit megvásá-
rolni!

A hozzánk hasonlóan kis nyelvterületû nyu-
gat-európai, elsõsorban skandináv országok gya-
korlatához hasonlóan a nemzeti kultúra szem-
pontjából fontos mûveket: kortárs és klasszikus
szépirodalmi alkotásokat, a magyar szerzõk tu-
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dományos és szakkönyveit, az oktatásban hasz-
nálatos referenciakönyveket meghatározott pél-
dányban az államnak kellene megvásárolnia a
könyvtárak számára. Ez a metódus, azaz a minõ-
ségi mûvekre koncentráló garantált könyvvásár-
lás nem egyes kiadói mûhelyeket támogat, nem
avatkozik be a piac természetes konkurenciájá-
ba, hanem azt teszi lehetõvé, hogy a kis pél-
dányszámban elõállítható, értékes mûvek ki-
adhatóvá, mindenki számára hozzáférhetõvé
váljanak.

Az ún. „skandináv modell” hazai alkalmazá-
sával az állam minden esztendõben kétezer (gon-
dosan kiválasztott) címbõl nyolcszáz-nyolcszáz
példányt a kiskereskedelmi árréssel csökkentett
áron megvásárolna a legfontosabb hazai és hatá-
ron túli magyar gyûjtõhelyek számára. (2003-
ban Magyarországon 9205 új könyvcím jelent
meg 32 627 000 példányban.) E garantált állami
felvásárlással évente 1 600 000 példány válna
hozzáférhetõvé mindenki számára a központi,
regionális, intézményi és oktatási könyvtárakban.
Ennek költsége évi 3,2–3,5 milliárd forintot ten-
ne ki. (Csupán összehasonlításként: a magyar
kultúra, tudomány eredményeit átfogó módon
tükrözõ, a magyar értelmiség számára a legfon-
tosabb megnyilatkozási és egzisztenciális tere-
pet jelentõ, a kulturális területek között egyedül
piaci viszonyok között mûködõ könyvkiadás fenti
léptékû támogatása – a könyvtári rendszeren
keresztül – ugyanannyiba kerülne, mint egyetlen
magyar színház, a Nemzeti Színház, s feleannyi-
ba, mint a Magyar Állami Operaház egy éves
állami támogatása.)

Az javasoljuk, hogy a mûvek kiválasztására a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma égi-
sze és irányítása alatt szervezõdjön testület,
amelybe egy-egy tagot delegáljon a Magyar
Tudományos Akadémia, az egyetemek képvise-
letében a Rektori Konferencia, a magyar könyv-
kiadás képviseletében a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése, és delegáljanak egy
tagot az írószervezetek. Minthogy állami pénz
elosztásáról születik döntés, az NKÖM három ta-
got küldjön a testületbe, és a testület elnöki poszt-
ját is az államigazgatás képviselõje töltse be.

Ez a minõségi könyvkiadást kivételes haté-
konysággal támogató modell (mely a skandináv
országokban évtizedek óta eredményesen mûkö-
dik) oly módon segíti tehát az alkotókat, az ér-
tékes mûveket megjelentetõ mûhelyeket, hogy

nem avatkozik be a piac természetes folyamatá-
ba, nem függ különbözõ összetételû, a könyvtá-
mogatásról döntõ kuratóriumok szubjektivitásá-
tól, hanem mindenekelõtt a fogyasztókat segíti,
a könyvtárakon keresztül mindenki számára el-
érhetõvé teszi a nemzeti kultúra szempontjából
alapvetõ fontosságú mûveket.

Országos
könyvtári napok
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
– összefogva az ország legkülönbözõbb könyv-
táraival és a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel (MKE) – ebben az évben is elindította az
országos könyvtári napokat. A rendezvénysoro-
zat szlogenje sem változott: Összefogás a könyv-
tárakért – összefogás az olvasókért.

Már hagyományosan a Magyar Rádió Gordi-
usz Szerkesztõsége által szervezett egész napos
mûsorfolyam, a Könyves vasárnap utáni hétfõn,
október 11-én megtartott konferencia nyitotta az
események sorát. A helyszín a százéves jubileu-
mát ünneplõ Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) volt, amelynek ún. arany termét zsúfo-
lásig megtöltötték az érdeklõdõk.

A téma – a könyvtárosképzés ma és holnap –
rendkívül aktuális, hiszen amellett, hogy már
hosszú ideje igyekeznek a szakma és a képzõ
intézmények elkötelezett képviselõi összehangol-
ni a felsõoktatási követelményeket a munkaadók
elvárásaival, a bolognai folyamathoz való csat-
lakozásunk jelentõs változásokat indukálhat a
könyvtárosképzésben.

A Fõvárosi Önkormányzat Kulturális Bizott-
sága elnökének, Körmendy Ferencnek az üdvöz-
lõ szavai után Fodor Péter, az IKSZ elnöke és
az ünneplõ házigazda intézmény, az Év Könyv-
tára címet elnyert FSZEK fõigazgatója azzal
nyitotta meg az ülést, hogy alaposan végig kell
gondolni a képzés szerkezetét, tartalmát, vala-
mint a „felvevõ piac”, a könyvtárak igényeit.
Nem biztos, mondta, hogy ez a piac elég széles
a tizennégy képzõhelyrõl kikerülõ diplomások-
nak. A könyvtári rendszer ésszerûsítésének szük-
ségességét is hangsúlyozta. Jobb, ha ezt szakmai
meggondolások alapján, magunk kezdeményez-
zük, mint ahogy a FSZEK hálózatának átszerve-
zésekor is történt, aminek jogosságát az eredmé-
nyek messzemenõen igazolják.


