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Tóth Péter Benjáminnak, az Artisjus Szerzõi
Jogvédõ Iroda jogászának Szerzõi jogi kihívások

a könyvtárak digitális szerepvállalása elõtt címû
elõadása rövid történeti áttekintés után a szerzõi
jognak a könyvtári környezetben és ezen belül a
zenei dokumentumokkal kapcsolatban figyelem-
be veendõ alapfogalmaival és azok gyakorlati
alkalmazásának lehetõségeivel ismertette meg a
hallgatókat.

Ezt követõen a médiatárat tekintették meg a
résztvevõk. A gyûjteményt és annak megújuló
honlapját a könyvtár munkatársa, Grégász Mik-

lós mutatta be.
A felújított Bölcsészettudományi és Társada-

lomtudományi Könyvtárban tett séta után a Re-
formátus Kollégiumban Berkesi Sándor Liszt-
díjas karnagy, egyházzenei igazgató elõadását
hallgathattuk meg Zene a Református Kollégi-

umban címmel. Berkesi tanár úr az alapítástól
napjainkig vezette végig a Kántus több évszáza-
dos történetének legfontosabb eseményeit, ezzel
párhuzamosan bemutatta egy-egy meghatározó
zenei nagyság tevékenységét is. A történeti
visszatekintést a Kántus tagjainak élõ zenei be-
mutatója is színesítette. A muzsikával egybekö-
tött elõadás nagy hatással volt a résztvevõkre.

Programunk ezután rövid városlátogatással
folytatódott, melynek keretében megtekintettük
Debrecen új Modern és Kortársmûvészeti Köz-
pontját, a MODEM-et is.

Az elsõ nap az igen jó hangulatban elköltött
közös vacsorával késõ este zárult.

A találkozó másnap a Simonffy Emil Zeneis-
kolában folytatódott. A nagyhírû Debreceni Ze-
nede egyik utódjaként számon tartott városi ze-
neiskola igen szépen felújított épületét Fekete

Ferenc igazgató mutatta be a vendégeknek, majd
az iskola hangversenytermében Iszály György

Barna, a nyíregyházi fõiskola adjunktusa a kü-
lönbözõ digitális zenei formátumokról, azok
könyvtári alkalmazásáról és lehetséges szolgál-
tatásáról tartott elõadást Digitalizálás és elektro-

nikus szolgáltatás a zenei könyvtárakban cím-
mel. Az ezt követõ kötetlen szakmai beszélgetés
után a Debreceni Zenede mai másik utódjaként
mûködõ Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola növendékeinek rövid hangversenyét
hallgathatták meg a résztvevõk.

A szakiskola könyvtárát, annak régi, értékes
gyûjteményét Porczióné Stébel Ildikó könyvtár-
vezetõ ismertette meg a látogatókkal.

A kétnapos szakmai program záró eseménye-
ként a Városi Zenei Könyvtárban kötetlen szak-
mai beszélgetés, tapasztalatcsere következett. A
gyûjtemény vezetõjének, Kovács Piroskának a zenei
referenszkérdésekrõl, azok megválaszolási lehetõ-
ségeirõl, a tájékoztatás forrásairól szóló elõadását
élvezhettük, melynek kolléganõnk a Jó-e zenei

könyvtárosnak lenni Debrecenben?  címet adta.
A kollégáktól érkezett visszajelzések alapján a

találkozó igen sikeresnek bizonyult. Valamennyi-
en hasznosnak és kívánatosnak is tartottuk a szak-
ma legújabb ismereteivel való találkozást, a közös
gondolkodást elõsegítõ elõadásokat, s mindannyi-
an reményünket fejeztük ki, hogy a jövõben is le-
hetõségünk nyílik évi rendszerességgel tartani ha-
sonló szakmai tanácskozást.

Botosné Koscsó Ilona

– Gulyásné Somogyi Klára

Gondolatok
a mozgókönyvtári ellátás
gyakorlati tapasztalatairól
szervezett konferencia
kapcsán

Zajlik az élet. A megállapítás egész társadalmunkra
igaz. Hiszen átalakulását éljük azoknak az alapvetõ
ellátórendszereknek (oktatás s benne tandíj, egész-
ségügy s benne vizitdíj, gyógyszerek és gyógyászati
eszközök piaca, közlekedés, közalkalmazotti kedvez-
mények, juttatások rendszere, illetve ezek leépítése),
melyek alapjaiban határozzák meg mindennapjainkat.
A társadalmat érintõ nagy átalakulások mellett szinte
eltörpül a könyvtárügy rendszerében zajló változás.
Pedig itt is alapvetõ, jövõt meghatározó dolgok tör-
ténnek.

Könyvtár vagy könyvtárellátás? Ha könyvtár, ak-
kor milyen legyen? Hány fõvel, milyen állománnyal,
milyen kondíciók mellett beszélhetünk könyvtárról?
Ha ellátás, akkor ki és kit lát el? Milyen tartalommal?
Mi az anyagi háttere a könyvtárfenntartásnak és az
ellátás mûködtetésének? Ki a finanszírozó? Milyen
források terelhetõk a mûködtetés mögé? És milyen
feltételekkel? Hogyan kell racionálisan gazdálkod-
nunk? Mit várhatunk az államtól, a fenntartótól, a
többcélú kistérségi társulásoktól és mire kell nekünk,
a könyvtárügyben alkalmazottként dolgozó szereplõk-
nek vállalkoznunk a mûködtetés, a források megszer-
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zése, a fejlesztések, a partnerség kiépítése, a felhasz-
nálóbarát könyvtár és könyvtári ellátás kialakítása ér-
dekében?

A nagy kérdésekre vannak szerencsére válaszok is.
Persze ne gondoljunk itt egy „receptkönyvre”, ahol lé-
pésrõl lépésre le vannak írva a teendõk, sõt még ízléses
fotót is láthatunk a késztermékrõl.

A mi válaszaink jogszabályok soraiban, koncepci-
ókban, finanszírozási keret- avagy feltételrendszerek-
ben, partnerségben, pályázati kreativitásban húzód-
nak meg. Ha tudunk olvasni, ha akarunk ezekben a
rejtett sorokban olvasni, és ha tudunk cselekedni.
Napról napra, ismét és ismét. Mint a folyó, amely
minden pillanatban elveszíti, de újra is építi önmagát.

A változások során a mi nagy lehetõségünket a
következõk teremtették meg: Tudatos és szakszerû
elõkészítõ, ágazatirányítási munka révén elkészült a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) kon-
cepciója. Az 5/2005. évi (I. 19.) Kormányrendelet
ennek köszönhetõen a többcélú kistérségi társulások
által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi nor-
matív mûködési támogatásai közé beemelte a kistele-
pülések mozgókönyvtári ellátását. Ennek összege,
melyet szolgáltató helyenként kell értenünk (1,096
millió Ft / 2005, 1,246 millió Ft / 2006, 1,300 millió
Ft / 2007),  fejlesztésre, rendezvények szervezésére is
fordítható. A mozgókönyvtári szolgáltatás tehát im-
már nemcsak szakmai terv, hanem realitás. Egy je-
lentõs összegû, a feladatellátást maradéktalanul lehe-
tõvé tevõ normatívával megfinanszírozott realitás.

Minderrõl – a közös gondolkodás érdekében –
szervezõdött a címben idézett országos konferencia
(Budapest – OSZK, 2007. június 21.), amely napja-
ink települési könyvtárellátási helyzetérõl, a KSZR-
rõl és ezen belül a mozgókönyvtári ellátásról szólt. A
konferencia kezdeményezõi, a térségi ellátásban érin-
tett megyei könyvtárak közössége, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség, a Könyvtári Intézet és termé-
szetesen az Oktatási és Kulturális Minisztérium könyv-
tári osztálya célja az volt, hogy beszéljük át az egyes
kistérségi gyakorlatokat, cseréljünk véleményt a meg-
oldásokról, alakítsunk közös javaslatokat azok szá-
mára, akik az út elején tartanak, vagy még rá sem
léptek arra, vagy akik változtatni akarnak.

A települési-kistelepülési könyvtári ellátással fog-
lalkozó munkacsoport vezetõje, Ramháb Mária igaz-
gató asszony (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Katona József Megyei Könyvtára) volt a tanácskozás
vezetõje, egyben a helyzetkép vázolója is, melybõl
kiderült, hogy 2007-re mintegy 1100 települést ért el
a mozgókönyvtári ellátás, ezen belül is elsõsorban

(84%-ban) az ezer fõ alatti lakosságszámú kisközsé-
geket. Azaz számos kistérség már aktívan lépett a
mozgókönyvtári ellátás irányába, ugyanakkor a fo-
lyamat befejezõdésérõl még messze nem beszélhe-
tünk. Hiszen az ország településszáma meghaladja a
3150-et, a városok száma közel háromszáz (298), azaz
elvben még kiterjedhet az ellátás további 1600–1700
településre. Jelenleg a 19 megyébõl két megyében, a
168 kistérségbõl 98 kistérségben nem található meg
ez az ellátási forma. Ha egy pillantást vetünk a szol-
gáltató könyvtárakra, akkor az derül ki, hogy a 63
szolgáltató a következõképpen oszlik meg: 51 térség-
ben városi, 11-ben megyei és 1-ben községi könyvtár
lát el mozgókönyvtári feladatokat. Jelentõsen eltérõ
kondíciókkal és lehetõségekkel. A rendszerbe az el-
múlt években beáramló közel másfélmilliárd (!) fo-
rintból az ezer fõ alatti települések több mint 1200
millió forinttal részesedtek. Azaz valóban érdemle-
ges, nagyszabású változások szemtanúi, részesei le-
hetünk. Kijelenthetjük azt is, ekkora összeg, mint ami
a 2004–2007-es ciklusban erre a területre áramlott,
még sohasem állt a hazai könyvtárügy rendelkezésé-
re. Jogos tehát, ha feltesszük a kérdéseket: Jó úton
vagyunk? Milyen korrekciókra van szükség? Mit és
hogyan mérünk? Mit és hogyan kommunikálunk?

A konferencia résztvevõi a könyvtári osztály tájé-
koztatójából, a Baranya, Tolna és Vas megyei tapasz-
talatokból, illetve a program zárásaként vezetett kon-
zultációból szûrhették le a válaszokat. Amit sejtet-
tünk, az megerõsítést nyert. Ma egyazon dologra szá-
mos megoldás él párhuzamosan, egymás mellett a
rendszerben. A tanácskozás fontos üzenetévé vált
ugyanakkor az, hogy önmagában ez ne adjon okot
senkinek az elkeseredésre, a bizonytalanságra, a bá-
tortalanságra, hiszen az átalakulás folyamatában az
egymás mellett élõ, párhuzamos megoldások a folya-
mat természetes részét képezik, másrészt viszont a
változatosság nem jelentheti azt, hogy ezt kihasznál-
va bárki is szabadossá váljon. A hozzászólók ugyanis
nyilvánvalóvá tették, hogy a 2004-ben megszületett
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer koncepció ke-
retében a rendszer fejlesztése, alakítása megoldható,
sõt e keretben kell a megoldásokat kiérlelni, ezt kell
vezérfonalnak tekinteni. A KSZR ugyanis több, struk-
turáltabb, mint önmagában a mozgókönyvtári ellátás.
A KSZR fejlesztése így átfogóbb kérdés és a fejlesz-
téshez szükséges források sem lehetnek azonosak a
mozgókönyvtári ellátás területére irányított források-
kal. Ugyanakkor a mozgókönyvtári ellátás finanszí-
rozási keretében elnyert forrásokból megvalósuló fej-
lesztések esetében a szakmának mindent meg kell



16  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. július

tennie annak érdekében, hogy azok a KSZR koncep-
cióban foglaltak figyelembevételével, annak végre-
hajtása érdekében tervezõdjenek, szervezõdjenek és
hajtódjanak végre.

Ez a szakmai koncepció üzenete, lényege, egyben
a magyar könyvtárügy fejlesztése vonatkozásában a
küldetése. A koncepció alapján, abba ágyazottan vég-
rehajtott fejlesztések segítik ugyanis elõ a hazai könyv-
tári ellátási rendszer erõsödését, gyarapodását és ered-
ményességét.

Fehér Miklós

Találkozó Csongrádon

Június 3. és 5. között ismét Csongrádon gyûltek
össze határon inneni és túli könyvtárosok, hogy
megvitassák közös dolgaikat.

A találkozó ezúttal is a ráhangolódással kezdõ-
dött, az Óváros barátságos öreg házai között, fi-
nom ételek és italok mellett. Másnap aztán, Fodor

Péter, az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) elnöke és Bedõ Tamás polgármester kö-
szöntõje után, megindult a komoly munka.

Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium államtitkára a konferencia megnyitó
elõadásában José Manuel Barrosót idézte, aki sze-
rint a kultúra hatása Európára elõbbre való minden
ideológiai és gazdasági megfontolásnál. Ennek alap-
ján dolgozik õ maga is, mondta, s ezt akarják erõ-
síteni a kulturális modernizációs programmal. Az
Európai Unió a tagállamok belsõ ügyének tekinti a
kultúrát, és ennek megfelelõen csekély forrásokat
ad erre a célra. Ugyanakkor a kultúra rendkívül
jelentõs az innováció, a kreatív gondolkodás, a
turizmus fejlesztése szempontjából.

A minisztérium honlapján olvasható mo-
dernizációs program konkrét célokhoz rendel
eszközöket. Az öt prioritás a kulturális vi-
dékfejlesztés és esélyteremtés, a tehetséggon-
dozás, az országkép alakítása a kultúra esz-
közeivel, a Pécs 2010 program, a kultúrafi-
nanszírozás új formáinak megteremtése. Bõ-
vítik és átalakítják a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) forrásait, emellett a gazdasági szfé-
rából kívánnak adó- és járulékkedvezmé-
nyekkel több forrást mozgósítani.

A Közkincs-program a múzeumok,
könyvtárak, levéltárak együttmûködését
támogatja. A 2007-ben induló Portál-prog-
ram célja pedig az, hogy minden települé-
sen elérhetõ legyen a könyvtári szolgálta-

tás, akár konkrét helyiségben, akár például egy
könyvtárbusz révén. Ezeken kívül el kívánják
indítani az Olvasó ország elnevezésû olvasásfej-
lesztési projektet is, korszerûsíteni akarják az
iskolai könyvtárakat, és a kortárs irodalmat is
bevonva erõsíteni az együttmûködésüket a gyer-
mekkönyvtárakkal.

Forrai Kristóf, a Visegrádi Alap igazgatója A

Visegrádi Együttmûködés és a Nemzetközi Viseg-

rádi Alap címmel az együttmûködés történetérõl,
mûködésérõl és az alap kulturális pályázatairól
beszélt. Eddig több mint háromszáz projektet tá-
mogattak. A célterületek: kultúra, tudomány, kuta-
tás, diákcsere, turizmus és kiemelten a határokon
átnyúló együttmûködés. A sikeres pályázathoz csak
egy jó ötlet kell a visegrádi négyekhez kapcsoló-
dóan és egy gondosan megírt pályázat. Az alap a
költségek maximum ötven százalékát fedezi, a
másik ötvenbe viszont beszámítható a pályázó inf-
rastruktúrája, így a könyvtárak is nyugodtan pró-
bálkozhatnak. Ösztöndíjprogramjuk a befogadó in-
tézményt is támogatja. Részletes információkat a
www. visegradfund.org címen találhatnak az ér-
deklõdõk, kérdéseikre a visegradfund@visegrad
fund.org címen kaphatnak választ.

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
fõigazgatója, Monok István a nemzeti könyvtár
és a határon túli könyvtárak kapcsolatáról be-
szélt. A rendszerváltozás elõtt a könyvtár alap-
vetõen dokumentumokkal segítette a határon
kívüli intézményeket. Azóta megváltozott a
könyvkiadás szerkezete, és átalakult a köteles-
példány-rendszer is. Sajnos ma a nemzeti könyv-
tár költségvetésében nincs fedezet a dokumen-


