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A könyvtári ellátáshoz felhasználható normatív támogatások 2007-ben 
 

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló T/1145 számú 
törvénytervezet 3. és 8. számú mellékletei tartalmazzák a helyi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások normatív állami támogatásának fajlagos összegeit. A 
helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fajlagos összege 1 135 Ft/fő. A 
hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális 
javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást 
és a közművelődést szolgáló feladataik ellátásához. A többcélú kistérségi társulások 
mozgókönyvtári feladatainak ellátására könyvtári szolgáltató helyenként 1 300 000 Ft 
támogatásban részesülnek.  

 
 

 
 
 

A könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége 
 

Az ODR szolgáltatások örvendetes számszerű emelkedése és a postai díjszabás 
kevésbé örvendetes emelkedése következtében, továbbá a költségvetési megszorítások 
miatt a postaköltség viselésében változásokat kell bevezetni. A változtatást indokolja 
továbbá az is, hogy az Állami Számvevőszék a 2006. évi vizsgálati jelentésében 
javasolta a dokumentum visszaküldési költségeinek könyvtárhasználóra terhelését. Ezért 
2007-től a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatást eredeti formátumban igénybe vevő 
ún. kérő könyvtár viseli a dokumentum visszaküldésének postaköltségét. 

Törekedni kell tehát a postaköltség csökkentésére. Az ODR szolgáltatás 
igénybevétele során a kérő könyvtárnak gondolni kell arra, hogy elsősorban az illetékes 
megyei könyvtárból kérje meg a szükséges dokumentumot.  

A kérő könyvtár a visszaküldés költségeit többféle forrásból is biztosíthatja, 
vagy saját költségvetéséből fedezi, vagy megtérítteti az igénylő felhasználóval. A 
többcélú kistérségi társulás keretében megrendelt mozgókönyvtári szolgáltatás magában 
foglalhatja a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás során a visszaküldést és annak 
postaköltségét is. Ezt azonban a megállapodásban rögzíteni kell.  

Ha a könyvtár az igénylő könyvtárhasználóval térítteti meg a postaköltséget, ezt 
a könyvtárhasználati szabályzatban rögzíteni kell, és a dokumentum kérésekor 
tájékoztatni kell az olvasót a könyvtárközi kölcsönzés formáiról (eredetiben, 
másolatban, elektronikus formában), és azok költségeiről. 

A minisztérium megbízásából, az ODR munkabizottság egyetértésével készült 
az ezzel kapcsolatos útmutató, amelyet a következő web-oldalon olvashatnak: 
http://www.ki.oszk.hu/odr/hirek.html  

 
 

 
 
 

Új kiadvány a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerről (KSZR-ről) 
 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával az Országos Széchenyi 
Könyvtár Könyvtári Intézete megjelentette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) - Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról című tanulmánykötetet. 
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A Deák Ferenc Megyei Könyvtár közreműködésével a kötet nyomtatott formában 
eljutott a megye valamennyi könyvtárához és a kistérségi társulási irodákhoz.  
Elektronikus formában  a Könyvtári Intézet honlapján olvasható: 
http://www.ki.oszk.hu/dok/OSZK_KSZR.pdf. A kötet példamutató gyakorlatként 
mutatja be a Nagykanizsai Kistérség Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerét.  

 
 

 
„A legyőzött győz, az elesett él…” Kiadványok az 1950-es évek és az 1956-os 

forradalom történetéből 
 
 Zala megyében figyelemreméltóan gazdag lett az 1956-os emlékév 
történelmével foglalkozó könyvek kínálata. Hiánypótló jellegű a megye sorsát 
rendkívüli mértékben befolyásoló határmenti erődrendszer felépítését bemutató mű, 
Srágli Lajos: Erődök Páka környékén. A déli határvédelmi rendszer történetéhez 1948-
1958. c. munkája (Páka, 2006. 60 p.). 
 Az ötvenes évek történetéhez az emberi sorsokon, hányattatásokon keresztül 
tudunk igazán értő módon viszonyulni. Nagyszerűen szolgálja ezt a „Sívó évek alján”. 
Történetek az ötvenes évekből (Zalaegerszeg, 2006. 167. p.) memoárkötet, melyet Béres 
Katalin szerkesztett. 

A forradalom, a szabadságharc és a megtorlások históriájával számos kiadvány 
foglalkozik. A dokumentumközlésben olyan sokat tevő Zala Megyei Levéltár ezúttal a 
Keszthely és  környékének történetéhez tartozó iratok összegyűjtését és publikálását 
végezte el, az ’56 Keszthelyen és a Keszthelyi Járásban (Zalaegerszeg, 2006. 410 p. 
szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Z. Gy. 63.) c. kiadványban. 

Ugyancsak számos dokumentumot, visszaemlékezést tartalmaz a Rosta Sándor 
által szerkesztett Zalai ’56-osok visszaemlékezései. Adalékok a forradalom történetéhez 
(Zalaegerszeg, 2006. 528 p.) c. vaskos kötet.  

A forradalom mindennapjairól, a megtorlás gyötrelmeiről szól a zalai 
középiskolások dolgozataiból összeállított Nagyapáink forradalma. Interjúk, 
visszaemlékezések az 1956-os forradalom Zala megyei eseményeiről (szerk. Kiss Gábor, 
Zalaegerszeg, 2006. 91 p.) c. kiadvány, mely a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
gondozásában jelent meg.  

Igazi szenzáció a Béres Katalin szerkesztésében, Csomor Erzsébet és Kapiller 
Imre közreműködésével készült „A legyőzött győz, az elesett él” c. képes krónika 
(Zalaegerszeg, 2006. 114 p.), mely számos frissen előkerült, eddig még sosem látott 
képet tartalmaz Keszthely, Sármellék, Tornyiszentmiklós, Zalaegerszeg és más 
települések forradalmi napjairól. 

Természetesen életrajzok is napvilágot láttak az évforduló alakalmából. Szarka 
Lajos hévízi történész Letört olajág címmel (Hévíz, 2006. 192 p.) Földes Gábornak, a 
Győri Kisfaludy Színház  főrendezőjének állít emléket. Földest, aki hévízi és keszthelyi 
diák volt, a forradalom leverése után koholt vádak alapján kivégezték.  

Nem halt meg, de börtönt és száműzetést szenvedett el Szerencsés Rudolf tanár, 
a Zalaegerszegi Forradalmi Tanács utolsó elnöke, akinek életét Hóbor József foglalta 
össze Három nap, két év-egy élet című munkájában (Zalaegerszeg, 2006. 48 p.). 
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