
Nyitva lenni, vagy nem lenni

A nyitva tartási napok éves számának alakulása
a városi könyvtárak körében

A könyvtárfejlesztés stratégiai céljai közt a második pont foglalkozik a hozzá-
férés növelésével. A külföldi trenddel összhangban a hozzáférés növelésének fo-
lyamatos els´́obbsége a hazai könyvtárfejlesztési szemléletet is meg kell, hogy
határozza. Ennek szellemében fogalmazódott meg a már hivatkozott pontban a
stratégiai cél, vagyis, hogy „a könyvtár a használó központúság szellemében a
lakóhelyt´́ol, településtípustól, könyvtári épülett´́ol és a nyitvatartási id´́ot´́ol függet-
lenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyv-
tári szolgáltatások jelent´́os részéhez.”1

A hozzáférés szélesítése els´́osorban technikai, technológiai fejlesztések révén
valósulhat meg. Ennek keretében olyan szolgáltató könyvtárak m´́uködtethet´́oek,
amelyek 24 órában képesek elektronikus hozzáférést biztosítani a könyvtári in-
formációkhoz és a könyvtári szolgáltatások jelent´́os részéhez. 

A használói igények átalakulását mindnyájan érezzük. A távhasználatok száma
er´́oteljesen növekszik, miközben a technológiai lehet´́oségek kihasználása még sem
a könyvtárak, sem a felhasználók oldaláról meg sem közelíti a ma ismert m´́uszaki
színvonal kínálta optimumot. Ezért könnyedén prognosztizálható a további fejl´́o-
dés ezen a téren. Az elektronikus hozzáférés szélesedése azonban nem váltja ki
és nem is szünteti meg a személyes hozzáférés lehet´́oségének igénylését, a kizá-
rólag ebben a formában biztosítható szolgáltatások m´́uködtetésének fontosságát.
S´́ot! Akinek a kés´́obbiekben nem elég, vagy nem megfelel´́o a távhasználat kínálta
lehet´́oség, véleményem szerint, annak éppen még elemibb igénye lesz a személyes
könyvtárhasználat lehet´́oségére, a könyvtár teljességének – beleértve a könyv-
tárost, a fizikai teret, a gy´́ujteményt és a technikai, technológiai eszközöket is –
használatára. Mivel minden szolgáltatás és minden tartalom nem is ültethet´́o át
elektronikus felületre, ezért a személyes hozzáférés „korlátlansága” vagy éppen
„korlátozottsága” a könyvtárral kapcsolatos komfortérzést alapvet´́oen befolyásol-
ja. A könyvtári nyitva tartás tehát továbbra is meghatározó elem lesz abban a
struktúrában, mellyel a könyvtár a felhasználó rendelkezésére áll. 

A könyvtári statisztika a nyitva tartási id´́o heti óraszámát régóta figyelemmel
kíséri. Ez azonban nem ad árnyalt képet a hozzáférés helyzetér´́ol. Ugyanis mind-
nyájan tapasztaljuk, ha máshonnan nem is, a KATALIST híradásaiból, hogy a
könyvtárak nyári szünet, átépítés, szabadság vagy éppen egyéb okok miatt rövi-
debb-hosszabb id´́ore bizony gyakran bezárnak. Tehát elvben lehet akár heti negy-

1 Portál program – A könyvtárügy stratégiája 2008–2013. Forrás: www.ki.oszk.hu; Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros, 2008. 1. sz. 15. p.
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ven órát is nyitva a könyvtár, ha a gyakorlatban a felhasználó zárt kapukat talál.
Ezért a heti óraszám figyelése mellett a tárgyévben ténylegesen nyitva tartott
napok száma lehet az az adat, amelyet érdemes megvizsgálnunk, ha a könyvtárak
nyitva tartásának kérdéseit boncolgatjuk. Ezt az adatot a statisztika 2006 óta rög-
zíti, azaz megvan a forrás, ami vizsgálódásunk alapját képezi. 

Azonban fontos megjegyeznem, hogy az adatokkal óvatosan kell bánni! Az
egyedi értékek mögött egyedi, megmagyarázható esetek húzódhatnak meg, s´́ot el´́o-
fordulhatnak esetleges adatközlési hibák is. A statisztikai adatok mechanikus fel-
használása, fókuszba állítása tehát még nem jogosít fel komolyabb következtetések
levonására. Jelzésnek, figyelemkeltésnek tekinthet´́o mindaz, amit pillanatnyilag
felvázolni lehetséges. A célom is ez. Vagyis hogy a könyvtárak vezet´́oi – az adatok
alapján, a stratégiai cél teljesülésének érdekében – kiemelten foglalkozzanak saját
intézményük nyitva tartásának helyzetével, további lehet´́oségeivel, ezen belül az
éves nyitva tartási napok számával.

Vizsgálódásom most a települési könyvtári körre, ezen belül is a városi könyv-
tárakra terjed ki. Ez pillanatnyilag szám szerint 307 könyvtár2. Lássuk, hogy mir´́ol
is beszélnek az ´́o esetükben a számok. 

Egy évben 365 nap van. Ebb´́ol levonva a vasárnapokat, a szabadnapokat és az
ünnepnapokat megkapjuk a munkanapok számát, ami 2006-ban 252, 2007-ben pe-
dig 251 volt. Ha tehát egy könyvtár heti öt napos nyitva tartással bír, és két napon
van zárva (a vasárnap mellett szombaton, vagy valamely egyéb munkanapon), ak-
kor elvileg a lehetséges napok 69 százalékban, azaz 251-252 napon kellett az elmúlt
két évben nyitva tartania. 

A továbbiakban ezt az értéket, vagyis a 251 és 252 napot tekintettem 100
százaléknak, és ehhez viszonyítottam a könyvtárak tényleges nyitva tartási nap-
jainak számát. A kapott értékeket három kategóriába soroltam. 

– Alacsony besorolást kaptak azok a könyvtárak, amelyek nyitva tartási nap-
jainak száma nem érte el a 85 százalékos értéket, azaz a 214 napot. Esetük-
ben a heti két zárva tartási napon kívül további legalább 38 munkanapon
volt zárva a könyvtár az év során. Mivel egy hónap átlagos munkanapjainak
száma 21, ezért az ´́o esetükben minimum két, de lehet, hogy ett´́ol is több
hónapnyi további zárva tartásról kell, hogy beszéljünk. Ennek oka minden-
képpen egyedileg vizsgálandó, lehet, hogy esetenként magyarázható is, de
azt azért mindnyájan érezzük, hogy egyedi és különös indok nélkül ilyen
mértékben egy települési könyvtár nem zárhatja ki olvasóit.

– Megfelel´́o besorolást kaptak azok a könyvtárak, amelyek nyitva tartási nap-
jainak száma 85–115 százalék közötti értéket ért el. Azaz vagy kicsit keve-
sebbet, vagy éppen annyit, vagy kicsit többet voltak nyitva, mint az egyéb-
ként 100 százaléknak vett heti öt munkanap. Ez a kategória azért meglehe-
t´́osen tág keretet ad, hiszen a kategória széls´́o értékei között 76 napnyi (3
hónapnyi!) különbség van, mert a kategória tagjai 214 és 290 nap között
lehettek nyitva. 

2 A valamennyi könyvtárat tételesen felvonultató táblázat terjedelmi okok miatt nem kerülhe-
tett bele e cikkbe adatközlésre, de a Könyvtári Intézet honlapján (www.ki.oszk.hu) a teljes
anyag hozzáférhet´́o.
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– Magas besorolást kaptak azok a könyvtárak, amelyek nyitva tartási napjai-
nak száma a 115 százalékos értéket meghaladta. ´́Ok egy évben több mint
290 napot voltak nyitva. Ez csak heti 6 napos, bezárás nélküli, szinte folya-
matos nyitva tartással érhet´́o el.

Mindezek alapján milyen megállapítások tehet´́ok?
A 2007-es adatokat szemlélve az összesen 307 városi (megyei) könyvtárból 44

volt az, melynek nyitva tartási ideje – nem munkaórában, hanem az éves nyitva
tartási napok számát tekintve! – a fenti felosztás alapján alacsonynak tekinthet´́o. 

Mit is jelent ez? 44 olyan városi könyvtárat, ahol a heti két zárva tartási napon
kívül további, legalább 38 munkanapon volt zárva a könyvtár az év során. Mivel
egy hónap átlagos munkanapjainak száma 21, ezért az ´́o esetükben minimum két,
de lehet, hogy ett´́ol is több hónapnyi további zárva tartásról kell, hogy beszéljünk.
Ennek oka mindenképpen egyedileg vizsgálandó, de indok nélkül ilyen mértékben
egy települési könyvtár nem zárhatja ki olvasóit. Ráadásul 2006-ban még csak 32
könyvtár tartozott ebbe a kategóriába, 2007-ben pedig 44, azaz ez a tendencia
ebb´́ol a szempontból egyáltalán nem megnyugtató.

Természetesen meghúzhatnánk egy kicsit magasabb mércével is a minimális
nyitva tartási napok számának határát. Ha azt mondanánk, hogy a heti két (egy
munkaszüneti nap és egy szabadnap) zárva tartó napon, valamint az ünnepnapo-
kon kívül a könyvtár maximum még 21 munkanapot – azaz egy hónapot – lehes-
sen egy évben zárva, akkor az éves nyitva tartásnak el kéne érnie a 91,7 százalékot.
Ennek a magasabb kritériumnak azonban már 83 könyvtár nem tudna megfelelni
a 2007-es adatok alapján. 

Szerencsére azért jó példát is b´́oven látunk. A 307-b´́ol 49 olyan könyvtár van,
amelyik magas besorolási értéket kapott, azaz a heti két zárva tartó naphoz számolt
értékhez (252, illetve 251 munkanap) képest legalább 38 nappal, azaz majdnem
kéthónapnyi munkanappal többet volt nyitva. 

A nagy többség (307 könyvtárból 214) a jelzett felosztás alapján a megfelel´́o
kategóriába került. Ez örvendetes, bár ahogy már jeleztem, a kategórián belül
azért markáns a különbség az alsó és a fels´́o értékek között. Azon könyvtárak
esetében ahol 93-95 százalék alatti a teljesítés, mindenképpen érdemes megvizs-
gálni az okokat és a lehet´́oségeket az érték növelésére. 

Ha valamennyi adatot egybevetve nézzük a széls´́o értékeket, akkor egészen elké-
peszt´́o különbséget látunk, hiszen köztük 91,7 százalékos eltérés van. A leg-
alacsonyabb érték ugyanis 40,2 százalék, ami 101 munkanapnak, azaz tisztán csak
mintegy 5 hónapnyi nyitva tartásnak felel meg; míg a legmagasabb érték 131,9
százalék, ami 331 munkanapnak számít. Ez utóbbi esetben a könyvtár a szabadna-
pokon is nyitva kellett, hogy legyen, s´́ot még további 28 munkaszüneti napon is, és
kizárólag csak a további munkaszüneti napokon lehetett zárva, ha – és egyben re-
mélve – pontos volt az adatközlés.

Ha a könyvtárak között a megyei könyvtárakat külön is vizsgáljuk, akkor azt
láthatjuk, hogy 2007-ben közöttük is meglehet´́osen nagy volt a különbség, hiszen az
értékek 90,0 százaléktól 119,1 százalékig mutatkoznak. (Debrecenben az új könyv-
tár építése, az átköltözés miatt volt huzamosabb bezárás, ezért nem számolunk az ´́o
adatával!) Azaz a legkevesebbet és a legtöbbet nyitva tartó megyei könyvtár között
73 nyitva tartott nap különbség volt 2007-ben. Ez bizony b´́o két hónap. 
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Nos, e rövid áttekintés talán segíti és ösztönzi a könyvtárak vezet´́oit, hogy sok
szempont mellett az éves nyitva tartási napok számának vonatkozásában is érté-
keljék önmagukat. Tudjuk, hogy árnyalná a képet, ha nemcsak a napok számát,
hanem a tényleges nyitvatartási órák számát is figyelembe vennénk, hiszen egy
nyitva tartási napnak számít az is, ha csak egy órát, de az is, ha 10 vagy 12 órát
van a könyvtár nyitva. Azaz lehet kevesebb napon több órát nyitva tartani és lehet
több napon kevesebbet. A heti nyitva tartási órák számát a statisztika rögzíti is,
de a Könyvtári Intézet azzal az információval már nem bír, hogy az egyes könyv-
tárak esetében pontosan mely napok is estek ki, vagy éppen tartoztak bele a nyit-
vatartási napnak közölt halmazba, és azokra pontosan hány nyitva tartási óra esett.
Ezért is hangsúlyozzuk, hogy a cikk célja csupán a figyelemfelkeltés és az önér-
tékelésre biztatás, nem pedig az értékelés elvégzése! És harmadik célként az önel-
len´́orzést is meg kell jelölnünk, hiszen a statisztikai adatközlés során el´́ofordulhat,
hogy téves szám került a nyilvántartásba. Ha valaki ilyennel találkozna, köszö-
nettel vesszük, ha pontosítja azt. 

Végezetül a terjedelmi korlátok között álljon itt egy kimutatás a legalacsonyabb
és a legmagasabb értékeket produkáló könyvtárak köréb´́ol.

 
A legalacsonyabb értékeket elér´́o városi könyvtárak

Adatszolgáltató 
városi/megyei 

könyvtár

Nyitva tartási 
napok száma 

2006-ban

252 naphoz, 
mint 100%-hoz 
viszonyított érték

2006-ban

Nyitva tartási 
napok száma 

2007-ben

251 naphoz, 
mint 100%-hoz 
viszonyított érték

2007-ben

Tiszavasvári 164 65,1% 101 40,2%

Kerekegyháza 191 75,8% 111 44,2%

Herend 117 46,4% 117 46,6%

´́Oriszentpéter 185 73,4% 129 51,4%

Gönc 162 64,3% 153 61,0%

Badacsonytomaj 174 69,0% 164 65,3%

Bélapátfalva 114 45,2% 167 66,5%

Nyékládháza 188 74,6% 172 68,5%

Bábolna 176 69,8% 176 70,1%

Soltvadkert 186 73,8% 177 70,5%

A legmagasabb értékeket elér´́o városi könyvtárak

Adatszolgáltató 
városi/megyei 

könyvtár

Nyitva tartási 
napok száma 

2006-ban

252 naphoz, 
mint 100%-hoz 
viszonyított érték

2006-ban

Nyitva tartási 
napok száma 

2007-ben

251 naphoz, 
mint 100%-hoz 
viszonyított érték

2007-ben

Szentgotthárd 294 116,7% 331 131,9%

Körösladány 283 112,3% 316 125,9%

Demecser 312 123,8% 312 124,3%

Cigánd 312 123,8% 310 123,5%

Tótkomlós 308 122,2% 308 122,7%
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Adatszolgáltató 
városi/megyei 

könyvtár

Nyitva tartási 
napok száma 

2006-ban

252 naphoz, 
mint 100%-hoz 
viszonyított érték

2006-ban

Nyitva tartási 
napok száma 

2007-ben

251 naphoz, 
mint 100%-hoz 
viszonyított érték

2007-ben

Vészt´́o 305 121,0% 308 122,7%

Szerencs 282 111,9% 308 122,7%

Nyírlugos 305 121,0% 305 121,5%

Szendr´́o 304 120,6% 303 120,7%

Vámospércs 246 97,6% 303 120,7%

Szombathely megyei 305 121,0% 299 119,1%

Fehér Miklós

„Olvassanak az emberek!”

Ingyenes könyvtárhasználat Balatonfüreden

„Balatonfüred Város Képvisel´́o-testülete 2008. márciusi ülésén döntött ar-
ról, hogy a könyvtár beiratkozási díjait eltörli, a kies´́o bevételi díjakkal
csökkenti a Városi Könyvtár költségvetési el´́oirányzatát.”

A száraz hír nagy ív´́u elgondolást és akaratot takar.
A korábbi években a bevételek növelését helyezte el´́otérbe az önkormányzat,

évr´́ol évre növelve az intézményre rótt kötelezettségeket. Egy bizonyos határon
túl sem az intézmény, sem a városlakók terhei már nem növelhet´́ok.

A pénz- és bevételközpontú világban a bevételnövel´́o szándékok a visszájukra
fordulhatnak: különösen igaz ez a kulturális intézményekre, a könyvtárakra nézve.
Magasabb térítési díjak, belép´́odíjak esetén esetleg elfogy a szolgálandó közösség.

A kulturális intézmények állami alulfinanszírozását nem képesek ellensúlyozni
a saját bevételek, az önkormányzatok áldozatvállalása nélkül több száz intézmény
zárhatna be évente.

A balatonfüredi könyvtár esetében is a korábbi bevételnövel´́o szándékot gon-
dolta át újra az önkormányzat, élén Bóka István polgármesterrel.

Mai, a televízió és a számítógépek uralta világunkban, amikor egyre kevesebb
gyermek és feln´́ott vesz kezébe könyvet, folyóiratot, létfontosságúak azok a lé-
pések, amelyek segítik, hogy a bet´́u, a könyv mindenki számára elérhet´́o legyen.
„Olvassanak az emberek!” – hangzott a végs´́o egyeztet´́o megbeszélésen, a testületi
döntés el´́ott.

Mint a címben is megfogalmazott óhaj tükrözi, a cél: az olvasás el´́osegítése, a
bet´́uk, a könyvek megszerettetése, az olvasási kedv újraélesztése.

2008. április 1-jét´́ol nem kell fizetni azért, ha valaki könyvet vagy folyóiratot
szeretne kölcsönözni a füredi könyvtárból.
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