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A közoktatásügyi mlnisstóriu* 1959. április 
16.-1 közleménye ismerteti az 1̂ 5o. májua 2 7 . - 1  
264. számú könyvtári törvényt,-az 1956. m á j u s  25.-1, 
132.számú őe az 1959. március 21.-1, 87.számú tör
vények módosításaival.

1. »
A közművelődéel könyvtárak fela

data, hogy a szakirodalom, a szépiro
dalom és az általános jellegű Irodalom 
'terjesztése utján elősegítsék az isme
retek fejlesztését és a nép művelődé
sét. Ezeket a könyvtárakat az állam és 
a városi /községi/ önkormányzatok - a 
törvényben megbatározott mádon - támo
gatásban részesítik.

2. §
/V  A könyvtárak törvény szerinti se
gélyezéséinek előfeltételei a követke
zők!

m/ A közművelődési könyvtáraknak, 
akár önálló, akár több község együttes 
fenntartása alatt állő kommunális /vá
mosi, községi/ könyvtárakról van sző, 
byilvános könyvtári tevékenységet kell 
folytatniok, A könyvtárosokat és a 
könyvtárak többi dolgozóit a könyvtár 
Vezetősége alkalmazza és bocsátja el. Ugyancsak a könyvtár vezetősége álla-

mányiatokra vonatkozó törvényes ren
delkezések figyelemberételével* A köz
ponti könyvtárak /lásd 5.§,l/b pont/ 
vezetőinek kinevezését óo illetményeik 
megállapítását a közoktatásügyi minisz
ter hagyja Jóvá* Azolmak a könyvtárak
nak a vezetőit, amelyeknek állami tá
mogatása eléri, illetőleg meghaladja a 
2oo dán koronát, a könyvtárak állami 
felügyelőjének előzetes hozzájárulásá
val lehet csak alkalmazni* A többi 
könyvtárakat illetően a vezető alkal
maztatását csak be kell jelenteni a 
könyvtárak állami felügyelőjének*

b/ Az egyes könyvtárak szervezeti 
szabályzatait — a közoktatásügyi mi
niszter rendelkezésének megfelelően — 
a könyvtárak felügyelője hagyja jóvá* 
Az önálló, illetőleg több község által 
közösen fenntartott kommunális /Városi, 
községi/ könyvtárak szervezeti sza
bályzatának jóváhagyása előtt a könyv
tárat fenntartó önkormányzat vezetősé
gének előzetes véleményét kell kikérni* 
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művelődési könyvtár beszünteti működé
sét, vagyontárgyai annak a városnak 
/községnek/ tulajdonába mennek át, a- 
mely átvess! a könyvtári feladatokat* 
Amennyiben ilyen nincsen, a közoktatás- 
ügyi mini az tér rendelkezik a megszűnt 
könyvtár Vagyontárgyaival© Egyebekben 
Xd* az alább következő /2/ pontot©

d/ A közművelődési könyvtárnak 
díjtalan kölcsönzési tevékenységet 
kell folytatnia, működési területének
minden lakosa számára©

e/ Minden könyvtárban díjtalanul 
hozzáférhető olvasó terme t/azobát/ kell 
létesíteni és azt kézi könyvtárral be
rendeznie A könyvtárak felügyelőjének 
és a könyvtári tanácsnak a javaslatára 
a közoktatásügyi miniszter megkíván
hatja az önkormányzatoktól, hogy a 
könyvtárak használati rendjét állapít
sák meg©

f/ A könyvtárak munkatervét a 
könyvtárak felügyelője hagyja jóvá©

g/ Az államsegély kiszámításának 
alapja a megelőző évről szőlő pénzügyi 
jelentés, amelyet a közoktatásügyi mi
niszterhez — az általa előirt formában 
- kell beterjeszteni©

h/ Központi könyvtáraknál az il
letékes városi /községi/ vezetőségnek 
és a területi /körzeti/ tanácsnak, va
lamint az illető terület egyházközségi 
könyvtárainak is részvételt kell biz
tosítani a vezetésben©
/2/ Azokban a városokban /községekbeiVi 
ahol 196o© április l*-én közművelődési 
könyvtár még nem működik,a város /köz
ség/ vezetőség© — a /4/ pontban emlí
tett eseteken kívül - egy éven belül 
olyan könyvtárat köteles létesíteni ,a- 
mely a jelen törvény rendelkezéseiben 
foglalt előírásoknak megfelel,ha a he
lyi könyvtáros egyesület, illetőleg a 
város /község/ képviselői választójog
gal rendelkező lakosainak legalább lo

jogosaié állampolgár kéri és a kérel
met az önkormányzat vezetősége indo
koltnak tartja©'
/3/ Ha valamely nem városi /községi/ 
könyvtár könyvállományét,berendezését, 
és tevékenységét illetően lényegesen 
alatta marad a megfelelő jellegű ée 

nagyságú városokban /községekben/ mű
ködő, könyvtárakkal szemben, a közokta
tásügyi miniszter, a könyvtárak felü
gyelőjének és a könyvtári tanácsnak 
javaslata alapján és az illetékes ön
kormányzati szervek meghallgatása után 
elrendelheti, hogy megállapított ha
táridőn belül városi /községi/ közmű
velődési könyvtárat létesítsenek©
/4/ Különleges méltánylást érdemlő kö
rülmények esetén a közoktatásügyi mi
niszter, a könyvtárak felügyelője és a 
könyvtári tanács javaslatára mentésit- 
-heti a községet az önálló könyvtár lé
tesítésének és fenntartásának kötele- 
zettségétől, illetőleg megengedheti# 
hogy két, vagy több község közösen lé
tesítsen közművelődési könyvtárat éfí 
ebből a célból könyvtáros közösséget 
/egyesületet/ alapítson©Ilyen esetben, 
ha erre mód van, mindegyik községben 
kölcsönzőállomást kell felállítani©
/5/ A jelen szakaszban előírtak végre
hajtására vonatkozó részletes utasítá
sokat a közoktatásügyi miniszter adj® 
ki.

3© §
/l/ A népkönyvtárak részére a község-* 
nek /várósnak/olyan összegű támogatást 
kell nyújtania, hogy az az egyéb helyi 
jellegű segélyekkel, valamint az állam
segéllyel együtt biztosítsa a jel®** 
törvényben előirt előfeltételek meg" 
valósítását.
/2/ A közoktatásügyi miniszter a könyV" 
tárak felügyelője és a könyvtári ta
nács javaslatai alapján összeállít;)̂
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re és egyéb gazdasági igényeire Tonat« 
kozó útmutatókat, figyelembevév© a meg
felelő helyiségek fenntartását,a szűk- 
©égés könyvállományt és gyarapítást. 
Valamint a könyvtárosok és a többi 
könyvtári dolgozók Illetményeit*
/3/ A központi könyvtárak fenntartásé- 
hoz a működési területükön levő közsé
gek kötelesek hozzájárulni; a hozzájá
rulás összegét a központi könyvtárak 
szükségleteinek figyelembevételével a körzeti * tanács állapítja meg*
/4/ Államsegélyt egy községben, vagy 
egyházközségben, rendszerint csak egy 
könyvtár kaphat $ egyes egyházközségek
ben azonban, ha a helyi viszonyok in
dokolják, a városi /községi/ vezetőség 
javaslatára és a közoktatásügyi mi
niszter hozzájárulásával több könyv
tárnak is lehet segélyt folyósítani, 
fgy pl.' a különböző iskolakörzetekben, 
vagy szétszórt területen működő könyv
táraknak*
/5/ Azok a könyvtárak, amelyek orszá
gos viszonylatban a lakosságnak olyan 
csoportjait szolgálják ki, amelyek kü
lönböző okoknál fogva nem. vehetik i- 
génybe a nyilvános könyvtárakat, /pl.a 
tengerészek, vagy a tüdőbeteggondozó 
Intézetek betegei/, s könyvtárak felü
gyelője és a könyvtártanács javaslatá
ra a jelen törvényben leszögezett el
vek szerint államsegélyben részesülhet
nek*
/6/ Az említetteken kívül segélyt kap
jak a népiskolákban működő Ifjúsági 
könyvtárak, tekintet nélkül arra, hogy 
az illető körzeten belül vannak-e más, 
államilag támogatott könyvtárak* Az if
júsági könyvtárakat azonban egy-egy 
városon belül egyetlen adminisztratív 
Egységbe kell összefogni* Az egységes 
Ifjúsági könyvtárak létesítése a váro
si /községi/ vezetőség hatáskörébe 
tartozik, a helyi iskolabizottság és a 
Pedagógusok tanácsának meghallgatása

lefektetett rendelkezések az ifjúsági 
könyvtárakra értelemszerűen alkalma
zandók.

4.*
Az állami segély lehet rendes évi 

segély, vagy egyszeri juttatás; ez u- 
tóbbit valamely könyvtár létesítése, 
vagy átalakítása érdekében folyósít - ják* /L* 7. § /2/*/

5*§
/!/ A rendes évi államsegély kiszámí
tásának alapja a következő:

a/ Minden könyvtár /minden könyv
tári szervezet/ alapsegélyben része
sül, amely a legutolsó költségvetési 
évben folyósított állandó helyi se
gélynek, legfeljebb 25.ooo koronának, 
8o #-át, illetőleg az ezen az értékha
táron felüli helyi segély 4o #-át te
szi ki. Állandó helyi segélynek lehet 
számítani az ingyen rendelkezésre bo
csátott helyiségek egyébként! bérleti 
diját, továbbá a szintén ingyenesen 
szolgáltatott fűtés és világítás érté
két. A bérleti dij értékét a könyvtári 
felügyelő és a könyvtári tanács javas
lata alapján kiadott közoktatásügyi 
mini szteri utasi tás rendelkezéseinek 
megfelelően a könyvtári felügyelő ál
lapítja meg* A helyiségek értékét /be
leértve a fűtést és világítást/ leg
feljebb olyan összegben lehet megálla
pítani, mint amennyi lenne az Összes 
helyi támogatás összege. Az uj építke
zéseknél, vagy nagyobb arányú átépíté
seknél a közoktatásügyi miniszter ál
tal megállapított elvek szerint 5o 
os rendkívüli segélyben részesíthetők 
azok a könyvtárak, amelyek az ezzel 
kapcsolatos kiadásokat saját költség- 
vetésükből nem tudják fedezni.

b/ A központi könyvtárak még kü—



©Ivek sŝ rintnyi központi könyvtár alapösszegként 
5ooo dán korona segélyt kap$as©n felül 
- a székhely váróéinak kivételével - a 
központi könyvtár működési területén 
levő valamennyi X5ooo-nél kevesebb la- 
kosu közséĝ  lakosait számítva, fejen
ként 5 o őrét* fi koppenhágai körzetben 
működő központi könyvtár részére fo
lyósított segélynek ugyanannyinak kell 
lenni e * mint amennyi a legnagyobb* köz
ponti könyvtár számára folyósított se
gély* Azok a központi könyvtárak, ame
lyek működési területüket könyvbuszok
kal szolgálják ki* segélyként megkap
ják az ezzel kapcsolatos utazási ősz- 
szegek 5© ?k-át is, amit a közoktatásü
gyi miniszter által meghatározott szá
mítás szerint igényelhetnek. Valamely 
könyvtárnak központi könyvtárként való 
elismeréséhez az szükséges,hogy az il
lető könyvtár, mint általános könyvtár 
& saját működési területén a helyi fel
adatokat is ellássa és emellett részt 
vállaljon az egyéb helyi könyvtárak 
munkájában is. Ezen túlmenően, nagyobb 
területen is működjék, mint ingyenesen 
kölcsönző könyvtár és a körzetében le
vő könyvtárakat módszertani kérdések
ben is segítse* A közoktatásügyi mi
niszter a könyvtári tanács javaslatára 
jelöli ki az egyes könyvtárakat köz
ponti könyvtárrá és állapítja meg mű
ködési területüket.

6.§
Az $.§-ban megállapított segé

lyek folyósításához szükséges hitelke
retet az állami költségvetésben kell 
előirányozni.

7.§
/!/ Az 5.§ /!/ a/ pontja szerint az e- 
gyes könyvtárak részére biztosított a— 
lapeegély 2 l/2 #-ét a közoktatásügyi 
miniszter a könyvtárügy közös felada
tainak ellátására visszatarthatja és

/2/ Az állami, éves költségvetésben a 
következő külön előirányzatok szere
pelnek s

a/ Meghatározott összeg,amelyből, 
ahol ezt rendkívüli körülmények indo
kolják, a közoktatásügyi miniszter ren
delkezése szerint, uj könyvtár létesí
tése, vagy újjáalakítás esetén, az a- 
lapvető könyvállomány megvásárlására 
segélyt lehet folyósítani. Ez a segély 
azonban nem haladhatja meg a könyvbe
szerzésre adott helyi segély 9/2o ré
szét.

b/ Az 5.§ /X/ a/ pontjában megál
lapított alapsegély 5 $~át kitevő Ösz- 
szegből külön alapot kell létesíteni - 
a közoktatásügyi miniszter által meg
állapított szabályok szerint, - az fö
léből támogatásokras

1/ az életben levő dán Íróknak,
2/ dán irók özvegyeinek, ha nem 

kötöttek újabb házasságot,
3/ elhunyt dán irók kiskorú gyer

mekeinek,
ellenszolgáltatásként az illető irók 
könyveinek könyvtári hasznosításáért. 
Az elhunyt irók özvegyeinek támogatá
sával kapcsolatban egyébként az özve
gyi nyugdíj jogának különélés és válás 
esetére szőlő megtartására vonatkozó, 
1941. március 4.-én kelt Xo2.sz. tör
vényben foglalt rendelkezéseket, vala
mint annak az 1951. junius 14.-1, 268- 
a© számú törvénnyel történt módosítá
sát figyelembe kell venni, amennyiben 
olyan különélésről, vagy válásról van 
szó, amely 1959* április 1-e után kö
vetkezett be.

c/ Azok a könyvtárak, amelyek a 
honvédelmi minisztériummal való megál
lapodás szerint, katonai szolgálati 
helyeken,kölcsönző fiókokat létesítet
tek, könyvek vásárlására, bekötésére



oogélyt kapnak* A segély összegét a 
könyvtárak felügyelődének Javaslatára 
éa a honvédelmi Jóléti szolgálattal 
▼aló tárgyalás után állapítják meg, az 
állami költségvetés összeállítása al
kalmával*

8 »§ ■
A könyvtárak állami felügyelője 

számítja ki és osztja el az államsegé
lyeket, a megállapított rendelkezések 
szerint. Az állami felügyelő a könyv
tárakat tanácsokkal és útmutatásokkal 
látja el.

9*§
/l/ A könyvtárügyi tanács 14- tagból áXU 
Elnöke a könyvtárak felügyelője. Tag
jai:

a közoktatásügyi minisztérium kép
viselője,
a koppenhágai állami könyvtár egy 
közös képviselője,
az arhus-i állami könyvtár képvi
selője,
az egyházközségek két képviselő
je, melyek közül az egyiket az e- 
gyüttmüködő Dán Egyházközségi Ta
nács egyesületek, a másikat a Vá
rosi Jogú Községek*' Egyesülete 
Jelöli ki,
a körzeti községek egy képviselő
je,
Koppenhága város egy képviselője, 
és
hat képviselő a működő könyvtári 
szervezetek részéről, /közelebb
ről a Dán Könyvtáros Szövetség 5 
képviselője — ebből 2 a kisvárosi

könyvtárak,- 2 a falusi könyvtárak 
- és 1, a közművelődési könyvtá
raknál alkalmazott könyvtárosok 
szakmai szövetsége részéről - vé
gül 1 az iskolai könyvtárak szer
vezetének képviseletében.

/2/ Az elsőnek említett három tagot a 
közoktatásügyi miniszter nevezi ki, a 
további tizenegyet pedig a közoktatás- 
ügyi miniszter által megállapított mó
don az illetékes szervezetek választ
ják. Ha a felsorolt könyvtári, illető
leg könyvtárosi szervezetek megszűnnek, 
illetőleg újak keletkeznek, a közokta
tásügyi miniszter határozza meg, hogy 
milyen módon kell képviseletüket biztosítani.
/ 3 /  A könyvtárügyi tanács a szükség 
szerint, de legalább évente kétszer 
tart értekezletet. össze kell hívni a 
tanácsot, ha a közoktatásügyi minisz
térium, maga a könyvtárügyi tanács 
vagy legalább annak öt tagja kívánja.
/4/ Az éves költségvetés tervezetét a 
könyvtárak felügyelője a tanács elé 
terjeszti.
/5/A közoktatásügyi miniszter a könyv
tárügyi tanácsot minden elvi Jelentő
ségű könyvtári ügyben meghallgatja. A 
tanács saját kezdeményezésből is Ja
vaslatot tehet a közoktatásügyi mi
niszterhez az említett kérdésekben.

lo.§
Ea a törvény 1959. április 1.-én lép hatályba.
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