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a céllal, hogy a könyvtáros társadalom egységes
véleménnyel vehessen részt a könyvkiadást, a
kereskedelmet és a könyvtárakat érintõ állami
támogatással kapcsolatos megbeszéléseken, vi-
tákban. A beszélgetés háttéranyagaként szerep-
lõ, a könyvkiadók által elõterjesztett javaslat és
Monostori Imre véleménye a témáról – ezek az
elsõ anyagok a nyilvánosság elõtt, ehhez várjuk
a további véleményeket.

Nagy Anikó
MKE fõtitkár

Feszültségek
a magyarországi

„könyvtermelés” és
„könyvfogyasztás”(?) körül

Jellegzetes attitûd: a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése (MKKE) összesített
jelentése (a honlapon) könyvtermelésrõl beszél.
(Tehát a könyveket is termeljük.) A „könyvfo-
gyasztás” mint mûszó tán még nem élvez ekko-
ra nyilvánosságot, de e szerint a – mellesleg
életszerû – logika szerint léteznie kell ennek a
folyamatnak is. Létezik természetesen, hiszen –
ha más szóhasználattal ugyan, de – errõl is szó

volt Miskolcon a 2004. évi könyvtáros vándor-
gyûlés egyik beszélgetésében. (Egészen ponto-
san a „könyvpolitika – támogatás” vezérszavak
szerinti téma került terítékre.) A beszélgetés
meghívott résztvevõjeként rá kellett döbbennem,
hogy az elérhetõ adatok, számok sokasága külön
értelmezések, pontosítások, utólagos konzultáci-
ók nélkül félrevihet minden e tárgykörbe tartozó
elemzést. Éppen ezért igyekeztem minden egyes
statisztikai (és egyéb) számadatot ellenõrizni és
értelmezni, s ezúttal – ím – megosztani a kedves
kollégákkal.* (Lásd az MKKE – említett – össze-
foglaló táblázatát.)

A második oszlop adatai azt mutatják, hogy
az egy évben megjelenõ címek száma évek óta
8–9 ezer körüli, mostanában inkább 9 ezer. (A
valóságban persze – az Országos Széchényi
Könyvtár kötelespéldány-nyilvántartása szerint –

Év Címek Példány- Átlag- Könyvforgalom
száma szám példányszám (Ft, fogyasztói áron)

1989 7599 108 419 000 14 300 Nincs adat
1990 7464 113 112 000 15 200 Nincs adat
1991 7210 91 405 900 12 700 Nincs adat
1992 7629 80 988 500 10 600 Nincs adat
1993 8458 72 076 100 8500 Nincs adat
1994 9383 70 291 000 7200 Nincs adat
1996 8835 51 929 000 5900 Nincs adat
1997 8941 52 125 000 5900 24 434 000 000
1998 10 626 47 046 000 4400 29 997 000 000
1999 9731 44 652 000 4600 33 477 000 000
2000 8986 35 246 000 3900 38 642 000 000
2001 8837 32 615 000 3690 45 742 293 000
2002 9990 45 502 000 4458 53 604 202 000
2003 9205 32 627 000 3544 56 871 989 000

* Az anyaggyûjtésben, illetve az adatok értelmezésében és
pontosításában az alább felsorolt kollégák voltak segítsé-
gemre: Bakacsiné Ruza Zsuzsa (MKA), Bariczné Rózsa
Mária (KELLO), Ékessy Éva és Fülöp Zsuzsanna (NKA),
Herczigné Mlakár Erzsébet és Pappné Németh Erika
(JAMK), Kopcsay Ágnes (NKÖM), Kozma László (OM),
Rády Ferenc (OSZK) és Somogyi József (KI). Vala-
mennyiük segítségét hálásan köszönöm.

Magyarország könyvtermelése 1989–2003
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ennél sokkal több; hiszen a bemutatott táblázat
„mindössze” a 150 vezetõ kiadó adatait tartal-
mazza, minek következtében megszámlálhatat-
lan nem – elsõsorban – e tevékenységbõl élõ
könyvelõállító mûhely adatai nem jelennek meg
a táblázatban.) A példányszám (3. oszlop) vi-
szont drasztikus hullámzást mutat. Mert amíg
1990-ben – a táblázat szerint – több mint 113
millió könyv látott idehaza napvilágot, addig
2003-ban (az általam bázisévnek tekintett esz-
tendõben) már csak 32 millió 627 ezer. Azaz: 13
év alatt a példányszámok több mint 70%-kal
csökkentek. Meghökkentõ adat. Ám ennél még
inkább meghökkentõ az, hogy a „könyvforga-
lom (fogyasztói áron)” 1997 és 2003 között, azaz
hat év alatt több mint a kétszeresére emelkedett.
Hogy is van ez? Drasztikus példányszámcsök-
kenés, ugyanakkor bõven megduplázódó bevé-
telek? Igen! Ez így történt (történik). A „könyv-
termelés” ezt produkálta. De vessünk még egy
pillantást a táblázatra! 2001-ben és 2003-ban
ugyanakkora volt a megjelent könyvek össz-
példányszáma, ám a könyvforgalom (fogyasztói
áron) mégis (több mint) 11 milliárddal(!) nõtt.
Tehát: két év alatt s ugyanakkora példányszám
mellett.

Feszültség, feszültség, amit (amelyeket) ebben
az esetben a „könyvtermelés” fût – és generál.

A 2003. évi (internetes) TEKE-adatok szerint
a magyarországi (települési, egyéb nyilvános,
valamint a nem nyilvános) könyvtárak állo-
mánygyarapításra fordított összege – a kifizetett
számlák alapján – 7 milliárd 113 millió 290 ezer
forint volt. Ha ebbõl az összesítésbõl levonjuk a
„nyomtatott kurrens idõszaki kiadványok”-ra
fordított összeget (3 545 360 000 forint), vala-
mint az egyéb (audiovizuális, elektronikus adat-
bázis stb.) dokumentumok beszerzési költségeit
(összesen 561 151 000 forint), kiderül, hogy a
szóban forgó magyarországi könyvtárak 2003-
ban 3 006 779 000 forintot fordítottak könyvvá-
sárlásra. S ha ezt a forgalmi adatot összevetjük
a magyarországi könyvforgalom egészével (l. a
táblázat 5. oszlopának legalsó sorát), kiviláglik,
hogy a könyvtári összráfordítás ennek a teljes
körû forgalomnak mindössze csak 5,28%-a (volt
2003-ban).

Nem kétséges: újabb feszültségforrás látható,
érzékelhetõ.

De hát mibõl, hogyan futná többre a magyar-
országi könyvtáraknak? Hiszen például a telepü-

lési könyvtárak teljes állománygyarapításukra
(tehát nemcsak könyvekre) fordított összegének
az éves költségvetésükön belüli aránya 12–13
százalék, ezen könyvtári körön belül csak – pél-
dául – a megyei könyvtárakat tekintve még ki-
sebb: 9–10%. (Vö. Vidra Szabó Ferenc feldol-
gozásával a 3K 2004. 2. számában: 15. és 20–
21. l. – Ez a feldolgozás ugyan a 2002-es álla-
potot mutatja be, e mutatók azonban makacsul
stabilak.)

Mondanom sem kell: újabb feszültségforrást
szemlélhetünk. Ezúttal a könyvtárak oldaláról, a
könyvtári szférában.

Mindezen tények és adatok ismertetése után
térhetünk csak rá a tulajdonképpeni fõ témánk-
ra: a magyarországi állami könyvtámogatási
gyakorlat egyes elemeinek a bemutatására. En-
nek a mecenatúrának jelenleg két nagy szektora
van. Az egyik a könyvek megjelenésének, a
másik a könyvek megvásárlásának a támogatá-
sa. Lássuk elõször az elsõt.

A legjelentõsebb kultúrát támogató közpénz-
elosztó rendszer (a könyvkiadás vonatkozásában
is) a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA). A
2004. augusztus 9-ei NKA Hírlevél szerint (874.
l.) az NKA összes szakkollégiuma (a miniszteri
kerettel együtt) 2003-ban 665 millió 400 ezer
forintot fizetett ki könyv- (és „zenemû-”) támo-
gatásokra. (Ebbe az összegbe beleértendõk a
fordítások, az alkotói támogatások, bizonyos
határon túl megjelenõ könyvek támogatása, va-
lamint az egyes kulturális szakterületek „szak-
mai kiadványai” is.) A Magyar Könyv Alapít-
vány (MKA) – ugyancsak 2003-ban – 58 millió
forintot utalt ki hazai könyvkiadási támogatás-
ként. (Magyar mûvek külföldi, idegen nyelvû
megjelentetésének segítésére 30 milliót fordított;
ezzel az összeggel azonban most nem foglalko-
zunk.) NKA és MKA: együtt tehát 723 400 000
forint.

A könyvtámogatás másik nagy szektorában –
a könyvvásárlások támogatásában – színesebb
képet lehet fölvázolni.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma (NKÖM) – 2003-ban – állománygyarapítási
(tehát nem csak könyv-) támogatásként – „érde-
keltségnövelõ” címen – 286 milliót, „felzárkóz-
tató” támogatásként pedig 28 milliót juttatott a
magyarországi könyvtáraknak. Az Országos
Dokumentumellátási Rendszer tagkönyvtárai
(ugyanebben az évben) összesen 113 millió fo-
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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-


