
A 2010-ben induló Márai-program célja a
magyar olvasáskultúra fejlesztése, a nemze-
ti kultúrkincs megõrzése és széles körû hoz-
záférhetõvé tétele a hazai és a határon túli
könyvtárakba történõ célzott eljuttatása ré-
vén. 

A Márai-program több éves elõkészítés és
több hónapnyi közvetlen tárgyalás eredmé-
nye. Megvalósítását az tette lehetõvé, hogy
2010. január 1-jétõl a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) finanszírozása megváltozott:
forrását az ötöslottó játékadójának 90%-a
képezi. A program végrehajtására évi egy-
milliárd forintot biztosít az NKA.

A program révén széles körû összefogás
valósul meg, hiszen az írótól az olvasóig a
könyvszakma teljes spektrumát felöleli.

A klasszikus és kortárs szépirodalom, a
gyermekeknek szóló és ifjúsági mûvek, a tu-
dományos és szakkönyvek, valamint az is-
meretterjesztõ kiadványok és kézikönyvek
ágazataira terjed ki, különös tekintettel az
NKA által már támogatott könyvekre. A pá-
lyázati listán a szépirodalmi, gyermek- és if-
júsági könyvek 40%-kal, a többi ágazat
könyvei 60%-kal szerepelhetnek. (A száza-
lékos érték a megjelent címekre vonatko-
zik.)

A program keretén belül a papíralapú
könyvek mellett hangos könyvekkel is lehet
pályázni, ezek aránya azonban nem halad-
hatja meg a listán szereplõ mûvek 5%-át.

A Márai-program kedvezményezettjei el-
sõsorban és döntõ módon a magyar szerzõk
mûvei, az ajánlati listát véglegesítõ testület-
nek prioritást kell biztosítania a magyar mû-
veknek, legalább 65:35%-os arányban.

Döntési jogkör, a Márai-lista

A Márai-program meghirdetéséért felelõs
kollégium az NKA Könyvtári Szakmai Kol-
légiuma, valamint az újonnan létrehozandó
Márai Testület. (Ez utóbbi ideiglenes kollé-
giumi státussal jön létre.) Az ezer címbõl 
álló kínálati lista összeállítása és évközi kar-
bantartása, kiegészítése a Márai Testület fel-
adata. A tervek szerint a listára csak ma-

gyarországi bejegyzésû, valamint határon
túli magyar kiadók nevezhetik kiadványai-
kat. A Márai Testület tízfõs létszámmal jön
létre, amelybõl két-két fõt az NKA témában
érintett három szakmai kollégiuma (Könyv-
tári, Szépirodalmi, Ismeretterjesztõ és Kör-
nyezetkultúra), két fõt a Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztõk Egyesülésének
(MKKE), további egy-egy fõt pedig a két
legnagyobb írószervezet delegál. A Márai
Testület vezetõje a Könyvtári Szakmai Kol-
légium vezetõje.

Az elsõ listára a kiadók csak megjelent
könyveiket nevezhetik, olyanokat, amelyek
a megelõzõ három esztendõben jelentek
meg, azaz az elsõ kiíráskor a 2007. január 
1-je és 2009. december 31-e között kiadotta-
kat. A következõ esztendõben a megelõzõ
három év könyvtermésével, illetve az elõzõ
lista óta megjelent vagy rövidesen megjelen-
tetni kívánt, „friss” könyvekkel lehet pá-
lyázni. A listára csak olyan könyvek ke-
rülhetnek fel, amelyek esetében a kiadói
ajánlat versenyképes, de legfeljebb a kiske-
reskedelmi ár 60%-a. Így a 2010. évi 900
millió forintos támogatásból akár mintegy
másfél milliárd forint értékben juthatnak
könyvekhez a könyvtárak.

A kedvezményezett könyvtárak köre

A kedvezményezett könyvtárak körének
meghatározására az NKA Könyvtári Szak-
mai Kollégiuma jogosult. A kedvezménye-
zett kör a szakkollégium döntésétõl függõen
évenként változhat. Az egyes könyvtárak-
hoz, nagy valószínûséggel inkább egyes
könyvtártípusokhoz rendelt könyvbeszerzé-
si keretet a könyvtári kollégium állapítja
meg. Az NKA – pályázati keretek között –
évi egymilliárd forintot biztosít a program
végrehajtására, tehát a könyvek kedvezmé-
nyes áron, maximum a fogyasztói ár 60%-án
történõ megvásárlására, a kísérõ rendezvé-
nyekre és a lebonyolítás felmerülõ költsége-
inek fedezetére.

Az önkormányzatok, a fenntartók mosta-
ni költségvetési megszorításai miatt különö-
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Évente egymilliárd forint jut a Márai-program megvalósítására



sen fontos, hogy a Márai-program biztosí-
totta állami forrás valóban plusz állomány-
gyarapítási keretet jelentsen a könyvtárak
számára. Annak érdekében, hogy az állami,
önkormányzati, intézményi vagy egyházi
könyvtárak a programban elnyert támoga-
tással ne válthassák ki korábbi léptékû
könyvbeszerzési kvótájukat, a pályázat mel-
lé csatolni kell a könyvtárfenntartó kötele-
zettségvállalását, miszerint az itt elnyert 
támogatás után is biztosítja a korábbi állo-
mánygyarapítási keretet.

A kedvezményezeti kör a nyilvános könyv-
tári jegyzékben szereplõ könyvtárakra ter-
jed ki, ezen belül is:
• Megyei könyvtárak és a Fõvárosi Szabó

Ervin Könyvtár: 20 
• Városi könyvtárak: 3000 fõnél 

nagyobb községek könyvtárai: 177 
• Állami felsõoktatási könyvtárak: 11 
• Országos szakkönyvtárak: 7
• Nyilvános egyházi könyvtárak: 19 
• Határon túli könyvtárak (Felvidék, 

Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Horvát-
ország, Szlovénia, Ausztria): 15 

Összesen 579 könyvtár

A Márai-programnak egységes arculattal
(és arculati elemekkel) kell rendelkeznie. 
A könyvtárak a program keretében megvá-
sárolt könyvek mindegyikébe kötelesek be-
illeszteni egy olyan öntapadó matricát vagy
bélyegzõvel felvitt ábrát, amely tájékoztatja
az olvasókat arról, hogy az NKA támogatá-
sával a Márai-program keretében szerezték
be a dokumentumot.

Forrás: Oktatási és Kulturális 
Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. március22

„A könyvtá-
rosok azok-
nak a lények-
nek az utó-
dai, akik ré-
gen éltek,
még mielõtt a
Múzsák meg-
s z ü l e t t e k .  
S amikor a

Múzsák elkezdtek énekelni, olyan önkívü-
letbe estek, hogy csak hallgattak, hallgattak,
és megfeledkeztek evésrõl, ivásról, ételrõl,
italról. Zeusz e lényeket tücsökké változtat-
ta, és egyedül nekik engedte meg, hogy a
táplálékért ne verejtékezzenek, hanem egész
életüket gyönyörködve, élvezve, olvasgatva,
szemlélõdve, csöndesen éljék le” – írta
Hamvas Béla író-filozófus. Csakhogy egy
koratéli olvasótalálkozón egy olyan csodála-
tos asszonnyal találkoztam, akit Zeusz nem
részesített különleges kegyelemben, mert
Miszoriné Molnár Márta elhivatott könyvtá-
rosként sem maradhatott „tücsök”…

Semmi sem szabályos 

– Amikor tizenegy éves koromban a szüle-
immel Szigethalomra költöztem, nem gon-
doltam, hogy errõl a ma már szépen fejlõdõ
városról és a könyvtáráról szól majd az
egész életem – mondja Márta mosolyogva,
miközben a kávénkat kavargatjuk egy pará-
nyi asztalka mellett. – Akkoriban koszos,
homokdûnés porfészek volt, kecsketelepnek
csúfolták. De én igaz barátokra találtam itt! 

– Érettségi után biztosan magyar-könyv-
tár szakra jelentkeztél – mondom, mire Már-
tából kitör a nevetés. 

– Az én életemben semmi sem szabályos,
sokszorosan kell megdolgozni mindenért.
De ez nem baj, hasznomra van… Elsõ neki-
futásra nem vettek fel, tehát összefogott ér-
tem a helybéli református lelkész meg a
párttitkár – ugye, milyen furcsa kettõs? –, és

Kocsmából is lehet könyvtár!


