FIGYELŐ

A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 2016. ÉVI ÁLLAMI
TÁMOGATÁSA KERETSZÁMAI A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYBEN
A 2016. évi könyvtári ellátás finanszírozásáról a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló C. törvény rendelkezik:
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásáról a II. sz. melléklet (A helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása) IV. pontjában
találjuk az információkat. Az 1.b) pontban a megyei könyvtárak feladatainak támogatása, az
1.d) pontban a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása, az 1. h) pontban a megye könyvtár kistelepülési célú kiegészítő támogatása, az
1.i) pontban a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
szerepel. A Kiegészítő szabályok között találjuk az összegek felhasználásának feltételeit. Az
alábbiakban a kistelepülési könyvtári ellátást érintő előírásokat összegezzük.
1.d) A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és feladatainak támogatása
Az előirányzat nem változott, továbbra is 8721 millió Ft. A fajlagos összeg is megegyezik a
2015. évi összeggel, 1140,- Ft/fő, de településenként legalább 1 200 000 Ft. Az
önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg.
A lakosságszám megállapítása a 2015. novembert 1-i adatok szerint történik. Az összeg 2016.
december 31-ig használható fel. Az összeg felhasználásáról az önkormányzatoknak 2017.
február 28-ig adatot kell szolgáltatni. Az összeg az alábbi kiadásokra számolható el:
• Könyvtári szolgáltatások
• Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
• Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás
• Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
• Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
A nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatoknak kell a támogatás 10%-át dokumentum
beszerzésre fordítani, a szolgáltatóhelyként működők esetén ez nem kötelező.
Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át
könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására, illetve közművelődési
tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.
1.h) A megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
Az előirányzat itt sem változott, továbbra is 1 909,7 millió Ft. A fajlagos összeg is
megegyezik a 2015. évi összeggel. A támogatást a megyeszékhely megyei jogú város
önkormányzata igényelheti az alapján, hogy a megyei könyvtár 2015. október 15-ig hány
5000 fő alatti lakosságszámú könyvtári szolgáltatóhelyet működtető településsel kötött
megállapodást. Az igényelhető összeget meghatározza, hogy a település
• 1000 fő és az alatti lakosságszámú (668300 Ft/település),
• 1001-1500 közötti lakosságszámú (1 060 760 Ft/település), vagy
• 1501-5000 fő közötti lakosságszámú (1002460 Ft/település)
Az összeg 2016. december 31-ig használható fel és elsősorban működési célokat szolgál. A
lakosságszám megállapítása a 2015. novembert 1-i adatok szerint történik.
A támogatást a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) által nyújtott szolgáltatások
teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra lehet felhasználni. A támogatás szempontjából kizárólag
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a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, a „Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése és védelme”, valamint a „Könyvtári szolgáltatások” kormányzati funkciókon
elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodást köt a városi
könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás
keretei között a megyei könyvtár gondoskodik.

A KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE AJÁNLÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a
Nemzeti kulturális Alap támogatásával jelent meg a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
működésről szóló ajánlás. A színes füzet a KSZR Műhelynapok tanácskozásai alapján készült
el. A megadott mutatók megalapozzák a minősített szolgáltatások működési feltételeit és
színvonalát, másrészt az egyes szolgáltató helyek fejlesztéséhez adjanak számszerűsíthető
támpontokat. Az ajánlás tartalmazza a könyvtári szolgáltatóhely épületének állapotára,
adottságaira, bútorzatára, műszaki felszerelésére, elérhetőségére, nyitva tartására,
gyűjteményére, a szolgáltatások igénybevételére, a rendezvényekre és a személyi feltételekre
vonatkozó előírásokat.

AJÁNLÁS A KÖNYVTÁRI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS BEVEZETÉSÉRE
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága közzétette a
könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez kapcsolódó ajánlást. A módszertani ajánlás célja,
hogy a könyvtárosok a jogszabályok teljesítése érdekében átfogó képet kapjanak a Teljes körű
Minőségirányítás, a TQM szempontjairól, eszközeiről, és szakirodalmáról. Az ajánlás a
nyilvános könyvtárak minőségügyi adatlapjának két változatát is tartalmazza. Az ajánlás
elérhető honlapunkon: http://kszr.dfmvk.hu/hirek/ajanlas-a-konyvtari-minosegbiztositasbevezetesere

MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRAK ADATBÁZISA
A Könyvári Intézet honlapján elérhetővé vált az új könyvtári metaadatbázis teszt verziója, a
Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa, amely a Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a
Minerva Gyűjtőköri Adatbázis teljes összevonásával jött létre. Több évre visszamenően
tartalmazza a könyvtárak éves statisztikai adatait is.
Elérhető: http://ki.oszk.hu/magyarorszagi-konyvtarak-adatbazisa
A könyvtárakról tárolt adatok aktualizálásához, javításához külön adminisztrációs felületet
tettek elérhetővé a könyvtáraknak, melyhez a hozzáférési adatokat elküldték a 2013. évi
statisztikában megadott központi e-mail címre. Az adminisztrációs felület címe:
http://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu
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