FIGYELŐ
KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2017.
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Érdekeltségnövelő támogatás
329 644 Ft
116 501 Ft
369 035 Ft
178 070 Ft
998 589 Ft
1 236 525
1 104 829 Ft
4 254 149 Ft
695 524 Ft
552 036 Ft
209 335 Ft
193 521 Ft
10 237 758

Település
Balatongyörök
Gelse
Gyenesdiás
Hévíz
Keszthely
Lenti
Letenye
Nagykanizsa
Vonyarcvashegy
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zalalövő
Összesen

AZ 1997. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
A Magyar Közlöny 2017. évi 85. számában megjelent a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.
Könyvtári területen a Kult. tv. nevesíti az Országos Széchényi Könyvtár feladatai között a
könyvtári minőségirányítási tevékenység koordinálását, valamint a Minősített Könyvtár cím és
a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítését.
A megyei könyvtárak elnevezése – a feladatkör változatlan tartalma mellett – megyei hatókörű
városi könyvtárra változik. Az elnevezés módosítása megteremti a koherenciát a megyei
hatókörű városi múzeumok elnevezésével, másrészt hangsúlyozza, hogy e könyvtártípus
feladatköre a városi könyvtári feladatokat és a megyei hatókörű feladatokat is tartalmazza. Az
elnevezés módosítása a jelenlegi feladatokat nem módosítja, a megye egészére kiterjedő
feladatok nem változnak. Az alapító okiratra, szervezeti és működési szabályzatra, valamint
költségvetésre vonatkozó miniszteri véleményezési jogkör – az adminisztratív terhek
csökkentése érdekében – a megyei hatókörű városi múzeumokhoz hasonlóan a megyei hatókörű
városi könyvtárak esetében is megszűnik.
A szabályozás korábban sem zárta ki, hogy a nyilvános könyvtár ellátásával kapcsolatos
kötelező feladat nonprofit gazdasági társaságon keresztül kerüljön ellátásra. E szervezeti
formára a nyilvános könyvtárak jegyzékét áttekintve jelenleg is több példa van. Az átlátható
jogi helyzet érdekében – a területi múzeumokhoz hasonlóan – a módosítás e lehetőséget
egyértelműen rögzíti.
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FIGYELŐ
A KÖNYVTÁRI TERÜLET ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KERETÖSSZEGEI
2018-BAN
A Magyar Közlöny 2017. 92. számában tették közzé Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, amelyben többek között a települési
önkormányzatok kulturális feladatainak (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok)
támogatásáról is tájékozódhatunk.
 A megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása 2018-ban emelkedik,
3 251,5 millió forint az előirányzat (2017-ben 2 851,5 millió forint volt).
 A megyei hatókörű városi könyvtárak kistelepülési könyvtári célú kiegészítő
támogatása 2 094,2 millió forint. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtár a
Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) működtetésére használhatja
fel.
 A településenként járó keretösszegek nem változtak:
 1000 fő lakosságszámú vagy az alatti település esetén a fajlagos összeg
68 300 Ft/település
 1001 - 1500 fő lakosságszám közötti település esetén a fajlagos összeg
1 060 760 Ft/település
 1501 - 5000 fő lakosságszám közötti település esetében a fajlagos összeg
1 002 460 Ft/település
 A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása 2018-ban 10 261,2 millió forint lesz: 1 210 forint/fő, de településenként
legalább 1 800 000 forint. (A keretösszeg emelkedett, 2017-ben 1140,- Ft/ fő, de
legalább településenként 1 200 000 Ft.) A támogatás a települési önkormányzatokat
lakosságszám alapján illeti meg.
KORMÁNYHATÁROZAT A KÖZGYŰJTEMÉNYI DIGITALIZÁLÁSI
STRATÉGIÁRÓL
A Magyar Közlöny 2017. évi 103. számában megjelent a 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi
Digitalizálási Stratégiáról.
MEGYEI POGRAMOK NKA TÁMOGATÁSSAL
A nemzeti kulturális Alap 1 700 000 Ft-tal támogatta az Országos Könyvtári Napok Zala
megyei rendezvényeit, amelyre Csak tiszta forrásból címmel kerül sor 2017-ben.
Az Okos könyvtár a digitális kultúra világában című, Zalaegerszegen és Nagykanizsán
megszervezésre kerülő megyei szakmai továbbképzésre 705.520 Ft támogatást nyertünk.
Mindkét pályázat lebonyolítója a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár lesz.
(szerk. Sebestyénné Horváth Margit)
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