
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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Vannak értékek, amelyek nem mérhet´́ok pénzzel – ez a gondolat vezette a város
elöljáróit döntésük meghozatalakor.

Az olvasók nagy örömmel fogadták a hírt.
Nekünk, könyvtárosoknak gratulálnak, bár az érdem igazából nem a miénk – mi

„csak” együtt örülünk az olvasókkal. Javaslatunkra már korábban is voltak kedvez-
ményezettek a könyvtárban a „könyvtári” törvény el´́oírásain kívül is. A város ön-
kormányzati fenntartású intézményeiben dolgozók eddig is ingyen kölcsönözhették
az olvasnivalót.

Az ingyenesség meghirdetése óta – mint az el´́ore várható volt – megn´́ott az
olvasók érdekl´́odése a könyvtár iránt.

Áprilistól június végéig (az el´́oz´́o negyedévhez képest) másfélszeresével n´́ott a
beiratkozók és a kölcsönzött dokumentumok száma.

Olvasóink közel 70 000 kötet könyv, 150-féle folyóirat közül válogathatnak.
Angol, német, holland nyelv´́u szak- és ismeretterjeszt´́o irodalommal külföldi

vendégeinket és a nyelvet tanulókat várjuk. Olvasótermi használatú a Széchenyi
István-különgy´́ujtemény, a könyvtár helyismereti különgy´́ujteménye.

Helytörténeti Gy´́ujteményünk több ezer dokumentuma – a Balatonra, Balaton-
füredre vonatkozó könyvek, kéziratok, képeslapok, fotók, aprónyomtatványok stb.
– csak helyben használható. A napilapok kivételével minden folyóirat korábbi
száma kölcsönözhet´́o. Olvasóink egy alkalommal nyolc darab könyvet kölcsönöz-
hetnek négy hétre, tíz darab folyóiratot egy hétre.

Statisztikai adataink érdekes tendenciát mutatnak (bár nem e cikk feladata a
statisztika elemzése, azért elgondolkodtató az eredmény). A 14 éven felüli beirat-
kozott olvasóink 70 százaléka n´́o, 30 százaléka férfi. A gyermekeknél ez az arány
még nem különbözik ennyire élesen: 57 a lányok, 43 százalék a fiúk aránya.

A fiúk–férfiak olvasási, könyvtárbajárási kedve elveszik valahol… Talán ha
„legalább” a könyvtárban nem kell „zsebbe nyúlni” a szolgáltatásért, megjön az
olvasási kedv is… Bár a valóság valószín´́uleg nem ennyire egyszer´́u.

A helybeli lakosok közül a 41–64 évesek a könyvtár „törzsközönsége”, a leg-
többet kölcsönz´́ok év közben a f´́oiskolások, egyetemisták.

A tanév befejeztével pedig naponta több tucat nyaraló feln´́ott és gyermek lá-
togatja meg a könyvtárat, s viszik magukkal a szünidei olvasnivalót. És remélhe-
t´́oleg viszik magukkal haza a füredi kezdeményezés hírét is, talán más települé-
seket is a folytatásra ösztönözve: Magyarországon els´́oként Balatonfüreden lett
ingyenes a könyv- és folyóirat-kölcsönzés.

Sárköziné Sárovits Hajnalka

* * *
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