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A Nagykanizsai Kistérség
Könyvtárellátási

Szolgáltató Rendszer
elõzményei, kiépülése,

mûködési tapasztalatai
Nagykanizsa kistérségéhez Zalakaros város és 46,
többnyire alacsony lélekszámú település tarto-
zik. E térség könyvtári ellátásában már az 1950-
es évektõl jelen voltak olyan könyvtári rendsze-
rek, melyek a könyvtári ellátás valamely terüle-
tén kívántak elõrelépni. E kezdeményezések
azonban csak a könyvtárellátás két elemét érin-
tették: a dokumentumellátást és a módszertani
tevékenységet. E két területen folyamatos a te-
vékenység ma is.

A Nagykanizsai Kistérség Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer ezeknél többet, könyvtár-
ellátási szolgáltatást kínál a településeken élõk-
nek. Megszervezése során természetesen felhasz-
nálta a korábbi évek együttmûködési tapasztala-
tait, mind módszertani, mind dokumentumellátási
téren, de új könyvtári szolgáltatásokat is helybe
vitt, a KSZR-t kialakító koncepció és jogsza-
bályok szándékainak megfelelõen. Megjelennek
e KSZR-ben a könyvtári információellátás mai
követelményekhez igazodó, internet alapú for-
mái, megjelenik a legkisebb településen is a tá-
jékoztatás, mely addig csak a térség központi
szolgáltatásai közt volt elérhetõ. Könyvtári
dokumentumellátás tekintetében is teljesebb ez
a rendszer, hiszen sokkal jobban alkalmazko-
dik a helyi igényekhez, a dokumentumokhoz
való jutás ideje is sokkal gyorsabb a korábbi,
ellátórendszeri terminusokhoz képest, s meg-
jelenhetnek újabb dokumentumfajták is ebben
az ellátásban.

Elõzmények

1951-tõl körzeti könyvtári ellátás. Elsõsorban
módszertani tevékenység és letéti állományok
kihelyezése. Nagykanizsa mellett a kistérség

nagyobb településeinek könyvtárai vállalták e
feladatokat, mint például Gelsén, Zalaszent-
balázson.

1976-tól szervezõdött meg az Ellátó Rend-
szer, melyben a részt vevõ települések a szerze-
ményezés és dokumentumellátás terén mûköd-
tek együtt. Ennek keretében 2004-ben a Halis
István Városi Könyvtár 28, a kistérségéhez tar-
tozó településre és 5, nem a saját kistérségéhez
tartozó településre szállított negyedévente friss
dokumentumot. Az együttmûködés kereteit éves
szerzõdések biztosították a településekkel, e szer-
zõdésekben szerepelt az a forrás is, melyet a
település a dokumentumellátásra fordított. A
beszerzett dokumentumállomány elõbb cserele-
tétként mozgott a települések között, majd letéti
állománnyá vált. Az 1976 és 2004 között mûkö-
dött Ellátó Rendszer természetesen épült bele a
mozgókönyvtári ellátásba.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Táru-
lása megalakulásakor felvállalta a könyvtári
ellátás közös megoldását is, hogy a társulás-
hoz tartozó településeken megvalósuljon egy
egységes, internetes szoftver támogatásával
mûködtetett, a települések nagyságrendjét,
szükségleteit figyelembe vevõ könyvtári és
információs szolgáltató rendszer. Ezt a rend-
szert nevezzük ma Nagykanizsai Kistérség
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek (NK-
KSZR-nek).

Az NK-KSZR mûködése 2005-ben

Az NK-KSZR szolgáltatásait a korábbi együtt-
mûködésekre alapozva 2005. február 15-étõl
végzi a kistérség területén, 47 településen. A
könyvtárellátás differenciált formában történik,
a kistérség településeinek igényei szerint. Az
ellátás elemei:

I. Nagykanizsai Kistérségi (Könyvtári) Adat-
kezelõ Rendszer,

II. Mozgókönyvtári ellátás
a) Rendszeres (negyedévenkénti) dokumen-

tumellátás
b) Teljes könyvtárellátási szolgáltatás
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A www.nagykar.hu szolgáltatásait minden
településen biztosítjuk, rendszeres dokumen-
tumellátást 33 település igényelt 2005-ben. 2006-
ban e települések köre hárommal növekedett. 28
település (a települések 60%-a) a negyedévi
dokumentumellátást, 8 település (a települések
17%-a) pedig a teljes könyvtárellátási szolgálta-
tást igényli 2006-ban.

Dokumentumforgalom
Az NK-KSZR létrehozásának egyik fõ célja a

dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása az
NK-KSZR-hez tartozó településeken. Ennek több
formája is kialakult az NK-KSZR-ben. Mind a
48 ellátott településre eljuttatjuk a kért dokumen-
tumot, a lehetõ legrövidebb idõn belül. A moz-
gókönyvtári ellátásban elektronikus úton és szál-
lítással is hozzájuthattak dokumentumokhoz a
kistérségi települések lakói.

Táblázatunk e formák során a települések lakói
által a település könyvtári szolgáltatóhelyén kézbe
vett, kikölcsönzött, illetve a negyedévi rendsze-
res dokumentumellátás keretében kiszállított
dokumentumok számát összesíti.

A további 14 település alkalomszerû doku-
mentumszállítást igényelt a szolgáltató könyv-
tártól. 2005-ben a szolgál-
tató könyvtár állományából
és az NK-KSZR állomá-
nyából több mint 5200 friss
eredeti dokumentum fordult
meg a településeken. E do-
kumentumokból és a

könyvtárak saját állományából a negyedévi cse-
rét fogadó (28) és a teljes könyvtárellátási szol-
gáltatást (5) igénylõ könyvtárakban 2261 regiszt-
rált könyvtárhasználó (az itt lakók 12%-a) 16 696
dokumentumot kölcsönzött saját településén.

Állománygyarapodás
A jó minõségû könyvtári szolgáltatások egyik

alapfeltétele a friss, jó, megfelelõ ütemben gya-
rapodó, gondozott állomány. A dokumentumok
vásárlására fordított összeg az összes mozgó-
könyvtári költség (3 081 591 Ft) 45%-át tette ki
2005-ben.

A mozgókönyvtári ellátás két új eleme:
a www.nagykar.hu és a teljes
könyvtárellátási szolgáltatás

www.nagykar.hu

A www.nagykar.hu mind a 48 település szá-
mára elérhetõ ma már. Ez 2005-ben több, mint
30 ezer városkörnyéki, 51 ezer nagykanizsai, azaz
81 ezer, a társulás területén élõ lakos internet

alapú ellátását jelentette. Ez
egyben azt is jelenti, hogy az
elektronikus dokumentumcse-
rét (a mozgókönyvtári ellátás
egyik elemét), az ODR-hez
csatlakozást mind a 48 tele-
pülés viszonylatában képes
megoldani a szolgáltató
könyvtár.

Látogatottság

A www.nagykar.hu látoga-
tottsági adatait összegzõ táblá-
zatunkban tapasztalható növe-
kedés mellett meg kell említe-
nünk, hogy a szolgáltató könyv-
tár másik honlapja, a www.
halisnagykanizsa.bibl.hu látoga-

tottabbá vált a mozgókönyvtári ellátás hatására, rész-
ben az ott elérhetõ on-line katalógus (melyet a

www.nagykar.hu 
2005. június 1.–

december 31. 
2006 január 1.–

március 31. 
Növekedés 

Honlap látogató  (f ) 2501 5602 3101 
Honlap látogatás 

(alkalom) 
4838 7319 2481 

Jelszóval rendelkez  
használó 

204 299 95 

A dokumentumforgalom típusa 

Száma 2005. 
február 15. és 
december 31. 

között 

Száma 
2006 

január 1. 
és április 
30. között

Összesen  
a KSZR  

m ködése óta 

A dokumentum-
elérési formák 

%-os megoszlása 
a KSZR 

m ködése óta  
% 

A www.nagykar.hu nyilvános felületén 
keresztül kikölcsönzött (letöltött) do-
kumentum 

1883 7679 9562 
 

50 
 

A kistérség 48 településén a www. 
nagykar.hu jelszóval védett felületén 
keresztül kikölcsönzött (letöltött) do-
kumentum 

866 757 1623 8 

A kistérség településeir l érkezett, a 
Könyvtári Adatkezel  Rendszerben 
(KAR-ban) dokumentált egyedi doku-
mentumkérés kapcsán eljuttatott doku-
mentum 

92 206 298 2 

A kistérség 28 településén a negyedévi 
rendszeres dokumentumellátás keretében 

5000 714 5714 30 

A kistérség 5 településén a teljes könyv-
tárellátási szolgáltatás keretében 

286 1800 2006 10 

 8127 11 642 19 203 100 
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www. nagykar.hu fel is kínál, illetve használ a
könyvtárközi kérések során), részben az itt is fel-
lelhetõ helyi identitású holnaptartalmak (például a
kanizsai kincsesláda oldalai) fokozottabb használa-
ta miatt. 2005-ben 89 800-an, 2006. április 30-áig
31 ezren töltötték le a www.halisnagy kanizsa.
bibl.hu honlapot.

Szolgáltatások a www.nagykar.hu-n

A www.nagykar.hu-nak természetesen vannak
olyan általános szakmai szolgáltatásai, melyek a
rendszert mûködtetõ internetes, számítógépes
szakemberek és menedzsment számára jelennek
meg. Ilyen a minden mozzanatra kiterjedõ sta-
tisztika, melynek egy része lehet publikus csak,

ilyen a folyamatos szoftverkarbantartás, a tarta-
lomfejlesztések technikai hátterének, technoló-
giai kívánalmainak biztosítása, a rendszer folya-
matos frissítése és összehangolása, ennek érde-
kében az internet-technológia fokozott figyelem-
mel kísérése. Az alábbiakban a fontosabb szol-
gáltatásokat mutatjuk be.

Elektronikus dokumentumok kérése és a
kérések adminisztrációja, kapcsolat

az ODR-hez

Az NK-KSZR-hez tartozó könyvtárak ma
utazás nélkül, a KAR-on belüli kéréssel tudnak
hozzájutni a szolgáltató könyvtár vagy a szol-
gáltató könyvtáron keresztül más könyvtárak

A dokumentumb vülés típusai 

 

A dokumentumgyarapodás forrása példány 
A társuláshoz tartozó, nyilvános könyvtárral rendelkez  28 település befizetéseib l 1312 
2005. évi normatív támogatásból 1101 
2004. évi csereletétb l forgó mozgókönyvtári állomány 2500 
2005-ben a szolgáltató könyvtár állományából dokumentumkérésre forgó állomány 
(könyvtárközi kérések, saját ajánlatok) 

300 

 5213 
 
A szolgáltatásb vülés mutatói 

 

Helyben 2005. február 15. el tt is elérhet  
könyvtári szolgáltatások 

Helyben 2005. február 15. után elérhet  
szolgáltatások 

Helyben lév  csekély számú és témakör , 
kevéssé frissül  állomány 

Ingyenes hozzáférés a szolgáltató könyvtár 250 
ezres állományához, teljes archivált dokumen-
tumgy jteményéhez, egyéb szolgáltatásaihoz és a 
magyarországi könyvtárak állományához a szol-
gáltató könyvtár ODR-szolgáltatásán keresztül 

Negyedévi állományfrissítés az 
ellátórendszer keretein belül 

A dokumentumállomány frissítése és gyarapítása 
minimálisan negyedévente, igény szerint s r bben; 
a teljes kör  ellátást igényl k esetében hetente 

Módszertani, szakmai segítség személyesen 
vagy telefon segítségével, id szakos oktatása 
a kistérség könyvtárosainak    

Folyamatos módszertani segítség elektronikus 
kommunikációval (cseveg ) nagyon rövid id  alatt, 
személyesen, folyamatos oktatása a kistérség könyv-
tárosainak 

Csak igények, elgondolások szintjén jelen 
lév  szolgáltatások 

Kistérségi információs rendszer a www.nagykar.hu-n: 
eseménynaptár, kistérségi honlaprendszer, kistérség-
ben elérhet  közérdek  dokumentumok elektronikus 
közzététele 
Kistérségi elektronikus kommunikációs rendszer a 
www.nagykar.hu védett felületén (a KAR-ban): 
szakmai cseveg , üzenet, dokumentumkérésre szol-
gáló felületek 
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dokumentumaihoz. A kérést a központ fogadja,
feldolgozza regisztrált módon. Több esetben a
kérés szakmai körüljárást, úgynevezett referensz
interjút indokol, ezt a segítséget  a kistérségi
település könyvtárosa és a szolgáltató könyvtár
szakapparátusa együtt oldja meg minden indo-
kolt esetben.

Az elektronikus dokumentumküldésnek több
elõnye is van:
– a dokumentum gyorsan, akár a kérés napján
jut rendeltetési helyére,
– elektronikusan továbbalakítható formátumban,
– útja független a dokumentumszállítás rendjétõl,
– ugyanaz az elektronikus dokumentum egyszerre
több kérést is teljesíthet,
– gyors, költségtakarékos és sokoldalú hasznosí-
tásra alkalmas megoldás.

Természetesen szükséges a technikai fogadó-
készség: az internetes kapcsolat, az információ
fogadására, átalakítására alkalmas eszközpark.

2005-ben 13 település-
rõl 92 dokumentumkérés,
2006 január 1. és április
30. között 9 településrõl
206 dokumentumkérés ér-
kezett a Halis István Vá-
rosi Könyvtárhoz, ezek
mindegyikét teljesítette
vagy elektronikus úton,
vagy a dokumentum ki-
szállításával.

A www.nagykar.hu – a digitális könyvtár

Nyilvános felületen azon dokumentumok ér-
hetõk el, melyekkel kapcsolatban szerzõi jogi
probléma nem merülhet fel.

A jelszóval védett egységes könyvtári felüle-
ten minden archivált dokumentum elérhetõ, hely-
ben használható.

A megtekintés és a letöltés egyszerû techni-
kát igényel, azonban ezt az egyszerû technikát is
oktatjuk. Az elektronikus dokumentumok – a
gazdaságosan tárolható képméret és a gyors,
kisebb kapacitású géppel való letölthetõség ér-
dekében – többnyire DjVu formátumban elérhe-
tõk, a KAR-on belül teljes szövegû (automata
szövegfelismerõvel, javítás nélkül létrehozott)
leírással.

A nyilvános felület kedveltségét mutatja, hogy
2006 elsõ negyedévében majdnem 4,5-szer annyi-
an tekintettek meg és 4-szer annyian töltöttek le
dokumentumot a nyilvános felületen, mint 2005-
ben. A védett felület használatának aránya a
dokumentumok megtekintése esetében negyedé-
re, a dokumentumletöltések esetében harmadára
csökkent. E számok együtt azt jelzik, a nyilvá-
nos felületre kedvelt dokumentumok kerültek,
illetve a nyilvános felület használata dinamiku-
san növekszik.

Elektronikus dokumentum – könyvtári
dokumentum

Minden olyan fájl, mely külön egységet ké-
pez, elektronikus dokumentumnak számít. A
könyvtári dokumentumok gyakran több összefû-
zött elektronikus dokumentumból (képfájlból,
hangfájlból, videofájlból) állnak. Ezek az össze-
függõ dokumentumok egy mappában vannak

Dokumentumforgalom a www.nagykar.hu-n
 

 2005.  június 1–december 31. 2006.  január 1–március 31. 

Dokumentumok 
A 

nyilvános 
felületen 

A 
jelszóval 

védett 
felületen 
(KAR-
ban) 

A jelszóval 
védett felület 

használati 
aránya % 

Összesen 
A 

nyilvános 
felületen 

A 
jelszóval 

védett 
felületen 
(KAR-
ban) 

A jelszóval 
védett 
felület 

használati 
aránya % 

Összesen 

Elérhet  fájlok száma 2519 10 955 100 10 955 2779 11 180 100 11 180 
Elérhet  mappák száma 69 278 100 278 76 324 100 324 
Megtekintett fájlok száma 8111 2297 22 10 408 37 080 1789 5 38 869 
Letöltött fájlok száma 1883 866 32 2749 7679 757 10 8436 

 

2006. április 30-án elérhet  dokumentummappák száma 

 

A könyvtár egységeinek neve Mappák száma 
 Nyilvános felület Jelszóval védett terület 

Könyvespolc 70 300 
Hangtár 0 16 
Képtár 6 7 
Mozgóképtár 0 1 
 76 324 
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elhelyezve. Vannak olyan gyûjtõmappák, ahol egy
adott témához kapcsolódó több könyvtári doku-
mentum érhetõ el. Könyvtári dokumentumként
számolva az archivált könyvdokumentumaink kö-
zül 2005-ben a nyilvános felületen 89 dokumen-
tumpéldány volt lekereshetõ, míg a védett felüle-
ten 278 könyvtári dokumentum szerepelt.

A 89 könyvtári dokumentum 69 mappában
volt elérhetõ a nyilvános felületen.

Dokumentum megtekintése,
letöltése, feltöltése

Az elektronikus dokumentumok megtekinté-
se és letöltése (azaz elektronikus másolat készí-
tése saját célra) a www.nagykar.hu nyilvános és
jelszóval védett felületén egyaránt lehetséges.

Megtekintés = helyben olvasás. Az elektroni-
kus dokumentumok megtekintése a könyvtár
olvasótermi használatához hasonló.

Letöltés = dokumentumkölcsönzés. Az elekt-
ronikus dokumentumok letöltése a könyvtári
kölcsönzéshez hasonló, azonban az elektronikus
dokumentumnak az eredeti példánya a kölcsön-
zés során is mindig a digitális könyvtár polcán
(gépében) marad.

Feltöltés = dokumentum „ajándékozása”,
„szerzeményezés”. A feltöltésnek két formája
van. Az egyik a nyilvános felületen történhet, a
másik a KAR-ban, a védett felületen. A doku-
mentum minõsítése (védett, nem védett), törlése
vagy módosítása viszont – a rendszer biztonságos
mûködése érdekében – az általános hozzáférések-
nél jóval magasabb jogosultsági szinteken folyhat.

2006-ban 1071 dokumentumot töltöttek fel,
többnyire a szolgáltató könyvtár digitalizálási
tevékenységébõl fakadóan. E tevékenység a leg-
nagyobb értéket a helyi identitású tartalmak
(könyvek, folyóiratok teljes terjedelmû elektro-
nikus változatának) hozzáférhetõvé tételével
hozza létre.

Elektronikus kommunikáció:
csevegõ és üzenetküldés a nyilvános felületen

A  www.nagykar.hu-t használók kommuniká-
ciójára alapvetõen két forma kínálkozik. Az egyik
az e-mail küldés, melyre van mód a nyilvános és
a védett felületen is.  A kommunikáció másik,
általunk a kistérségi szakmai kommunikációban
elsõdlegesnek tekintett és javasolt formája „egy-
idejûsége” miatt a védett felület csevegõ szol-
gáltatása.

Kistérségi információs szolgáltatások:
eseménynaptár, hirdetõ, társalgó, kívánságfal

A kistérség információs helyévé is válhat a
www.nagykar.hu, s ennek legfõbb elõnye a
gyorsaság, valamint a költség- és környezetkí-
mélõ, nem papír alapú kommunikáció lehet.
2006. január 1-jétõl április 30-áig 172 ese-
ményt töltött fel 14 feltöltõi jogosultsággal
rendelkezõ.

Kistérségi egyedi (települési, tematikus)
honlapok, internetes tartalmak létrehozása

A www.nagykar.hu-ban módja van a kistér-
ség egyes könyvtárainak saját egyedi honlap
készítésére is, természetesen ez már nem jár
további költségekkel, csak a megfelelõ képzés-
ben való részvétellel.

A településre vonatkozó közhasznú, tu-
risztikai, gazdasági, tudományos informáci-
ók, a település legszebb részeit bemutató
fotók, a település vállalkozásainak és civil
szervezeteinek bemutatkozása egyaránt meg-
jelenhetnek itt. Minden, amit a település fon-
tosnak tart magáról elmondani. 2006. ápri-
lis 30-áig 9 kistelepülési, illetve település-
részi, 2 intézményi és 12 tematikus holnap-
változat, összesen 23 holnapvariáció elké-
szítése és feltöltése indult el.

Hivatkozásjegyzék

A hivatkozásjegyzék tulajdonképpen temati-
kus és annotált linkgyûjtemény létrehozásának
lehetõségét nyújtja a www.nagykar.hu használói
számára.

A teljes könyvtárellátási szolgáltatás

A társulás a mozgókönyvtári ellátásra for-
dítható normatívát 5 olyan település után igé-
nyelhette 2005-ben, amely 2004-ben nem sze-
repelt a nyilvános könyvtárak jegyzékén és
2005-tõl a könyvtári szolgáltatás megrendelé-
sével kívánta teljesíteni jogszabályi kötelezett-
ségeit.

A társulás által pályázott normatív támoga-
tást felhasználva 2005-ben Balatonmagyaród,
Börzönce, Gelsesziget, Kilimán, Pat látta el
lakóit a Halis István Városi Könyvtártól mint
szolgáltató könyvtártól megrendelt – a moz-
gókönyvtári szolgáltatás keretében mûködõ –
teljes könyvtárellátási szolgáltatással.
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A teljes könyvtárellátási szolgáltatás keretében
elvégzett és elvégzendõ feladatok

Az elvégzett feladatokat a településekkel kö-
tött könyvtárellátási szerzõdések rögzítik. E szer-
zõdések értelmében a szolgáltató könyvtár az
alábbi feladatokat látja el a települések könyvtá-
ri szolgáltatóhelyein:

– Folyamatosan gondoskodik mindazoknak
a kereskedelmi forgalomba kerülõ dokumentu-
moknak a beszerzésérõl, amelyek a községi
szolgáltatóhelyek gyûjtõkörébe beillenek, illetve
az adott településen élõk érdeklõdésére számot
tarthatnak. A beszerzésen túl elvégzi a dokumen-
tumok szakmai elvárásokhoz igazodó nyilván-
tartását, feldolgozását.

– Heti rendszerességgel rendelkezésre bocsát-
ja a friss dokumentumkínálatot (könyv, CD, CD-
ROM, videó) és a könyvtárhasználók által kért
dokumentumokat. A kölcsönzést lebonyolítja a
szolgáltató könyvtár TextLib integrált könyvtári
rendszerében.

– Szervezi a szolgáltatóhely könyvtárközi
kölcsönzését. Lehetõséget ad arra is, hogy a te-
lepülésen élõk hozzáférhessenek a Halis István
Városi Könyvtár gyûjteményéhez és szolgáltatá-
saihoz.

– Könyvtári szaktájékoztatás biztosít heti
rendszerességgel a nyitvatartási idõben.

– Mûködteti a www.nagykar.hu internetes
könyvtári szolgáltató rendszert, használatát ok-
tatja a település lakói számára.

– Koordinálja és segíti – helyi fontosságú
dokumentumokkal, szakmai tanácsadással, oktatás-
sal – a települési-könyvtári honlap fejlesztését.

– Folyamatosan figyelemmel kíséri a szol-
gáltatóhely mûködési feltételeinek alakulását, és
a felmerülõ nehézségekrõl tájékoztatja a telepü-
lési önkormányzatot. Az önkormányzat felkéré-

se alapján elvégzi a szolgáltatóhely mûködteté-
sével kapcsolatos részletes szakmai-módszertani
elemzést, vizsgálatot is.

– Igény szerint segíti a szolgáltatóhelyet és
az általa közvetített szolgáltatásokat népszerûsí-
tõ tájékoztató szerkesztését, illetve szervezi a
könyves ünnepekhez (ünnepi könyvhét, gyermek-
könyvhét) kötõdõ helyi rendezvényeket.

– A fenntartó önkormányzat egyetértésével
kihasznál minden olyan pályázati lehetõséget,
amely módot ad a szolgáltatóhely állományának
fejlesztésére, a rendelkezésre álló dokumentum-
gyarapítási keret bõvítésére.

– Az adott év végén elvégzi a szolgáltatóhely
munkájához kapcsolódó statisztikai adatgyûjtést.
Írásban tájékoztatja a települési önkormányzatot
könyvbeszerzési támogatásának felhasználásáról,
a szolgáltatóhely tevékenységének és helyzeté-
nek alakulásáról.

E településeken – a településsel kötött együtt-
mûködési megállapodás elõírásai szerint – az
ellátás rendszerszerû mûködését biztosító do-
kumentumok leltári nyilvántartását – akár a
szolgáltatóhelyen áll az rendelkezésre, akár más
formában – a Halis István Városi Könyvtár végzi.
A községi szolgáltatóhely ugyanakkor jogot nyer a
részére biztosított dokumentumok használatára.

A könyvtárak heti nyitvatartási idejének egy
részében (minimum heti 2 órában) van jelen a
teljes könyvtárellátási szolgáltatás a településen.
A nyitvatartási idõben minden településen ott a
segítõ, aki biztosítja a szolgáltatóhely megfelelõ
technikai körülményeit (nyitás, fûtés, világítás
stb.). A nyitvatartási idõk kölcsönös megállapo-
dás alapján, a település igényeinek messzemenõ
figyelembe vételével alakultak ki.

A szolgáltatás eredményét mutató táblázata-
ink három állapotot rögzítenek: a szolgáltató-
helyeken a teljes könyvtárellátás 2005. évi, illet-

Település 

Lakosság 
száma  

2005. január 
1-jén 

Regisztrált 
olvasó  
2005  

január 1–
október 20.  

Regisztrált 
olvasó 2005. 
október 20–
december 

31. 

Regisztrált 
olvasó 
2006.  

január 1–
április 30. 

Kölcsönzött 
dokumentum 

2005-ben 

Kölcsönzött 
dokumentum 

2006  
január 1– 
április 30.  

Balatonmagyaród 529 8 50 59 114 890 

Börzönce 77 3 10 15 32 291 
Gelsesziget 267 3 16 18 75 188 
Kilimán 261 2 9 13 43 346 
Pat 247 2 32 34 120 739 
 1381 18 117 139 384 2454 
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ve 2006. évi mûködéséhez kapcsolódó forgal-
mat, az ezt megelõzõ 2005. évi forgalmat jelení-
tettük meg benne. A teljes könyvtárellátás  a
szolgáltatóhelyek környékére is élénkítõen ha-
tott: a balatonmagyaródi könyvtárba galamboki
és zalakomári, a börzöncei könyvtárba zala-
szentbalázsi lakosok is járnak.

2005-ben 99 olvasóval növekedett olvasótá-
borunk az 1381 lakos körében, 2006-ban (április
30-áig) újabb 22 olvasóval gyarapodtunk!

A statisztikai mutatók – s személyes tapasztala-
taink is – azt bizonyítják, a kistérség informálódá-
sában paradigmaváltás következhet be a kistérségi
könyvtári és információs rendszer teljes kiépítésé-
vel. A helyi közösségszervezés és a térségi identi-
tás terén is nagy elõrelépést jelent az NK-KSZR
létrehozása, mûködtetése és fejlesztése.

Czupi Gyula–Kardos Ferenc

Tizenöt évvel
az utolsót követõen

megjelent
az ETO új kiadása

Az örömteli hír gyors bejelentése után vessünk
röpke visszapillantást az ETO elmúlt majd’ ne-
gyedszázadára!

1982-ben megszûnt az ETO FID által mû-
ködtetett fejlesztési rendszere, szerepkörét a
Hágában megalakult UDC Consortium vette át.
1983-ban Magyarországon is megváltozott a ki-
adás rendszere. Megszûnt a Szabadalmi Hivatal
addigi kiadásokat koordináló szerepe. A szer-
kesztõk – Babiczky Béla és Schneller Károly –,
valamint a közremûködõk szûkebb csoportja
intézménytõl függetlenül is folytatták a munkát,
követte a változásokat és dolgozott a középki-
adás elõkészítésén. 1991-ben az Országos Mû-
szaki Információs Központ és Könyvtár
(OMIKK) és a Könyvtártudományi és Módszer-
tani Központ (KMK) közös kiadásában megje-
lent az ETO hivatalos magyar nyelvû középki-
adása, úgy, hogy a kéziratot számítógépes adat-
állományba dolgozták fel az OMIKK-ban, s ebbõl
készült a nyomdai anyag. Az adatbázist azonban
– sajnálatos módon – megsemmisítették azt kö-
vetõen, hogy a belõle nyert szövegfájlt átadták a
Fényszedõ Üzemnek, s megszûnt az a csoport

is, amely ezt a munkát végezte. A KMK ETO-
referense, Rónai Tamás megszerezte és archi-
válta azt a változatot, amely a Fényszedõ olasz
szövegszerkesztõjének konverzióit és tördelési
utasításait tartalmazza, errõl azonban akkor is
tudni lehetett, hogy érdekes kuriózum mindössze,
ebbõl adatbázist teremteni újból nem lehet.

1993-ban az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel (MKE) karöltve az ETO továbbfejlesztése
szervezeti és anyagi alapjainak megteremtése
érdekében országos konferenciát rendezett a
nagyobb könyvtárak igazgatóinak és feldolgo-
zó fõmunkatársainak részvételével. A szerve-
zeti keret, egy létrehozandó ETO-iroda kiala-
kítására a konferencia elõkészítõi négy válto-
zatot terjesztettek elõ, ezek között olyan is
akadt, amely szerint az iroda mûködtetõje a
kulturális kormányzat vagy valamely szakmai
szervezet (az MKE, vagy az akkori nevén
Könyvtári és Informatikai Kamara [KIK], mai
szervezetében Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség [IKSZ]), de nonprofit alapítványi vagy
könyvtári társulás keretében is elképzelhetõ-
nek látták volna az ETO hazai gondozását. A
tanácskozás résztvevõi végül az OSZK-t és a
KMK-t kérték, hogy legyen a fejlesztési iroda
létrehozója, gazdája.


