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Válság adta lehetőségek a könyvtárakban 

Holland és magyar tapasztalatok 
Dippold Péter 

 

(Előadás formájában elhangzott az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésén  

2013. július 2-án Pápán) 

 

Európai statisztikai helyzetkép 

 

A válság a könyvtáros szakmában (is) több szinten értelmezhető. Ha általánosságban gondolkodunk, a 

könyvtárak jövője juthat eszünkbe, ami – ez ma már közhely – az infokommunikációs forradalom 

miatt többek szerint kérdésessé vált. Ugyanakkor minden intémény saját bőrén érzékeli a valódi válság 

hatásait: leépítések, összevonások, költségvetési megszorítások teszik próbára a könyvtárakat. 

 

Dolgozatomban mindkét szintet érintem, nemzetközi és hazai példák alapján arra koncentrálva, 

hogyan próbálnak meg a könyvtárak nem csak túlélni, hanem nyerő pozícióba kerülve, megerősödve 

túllépni a kettős válság nyomásán. Hogy ez milyen eredménnyel történik, csak a jövő tudja majd 

bizonyítani. Nemzetközi példáimat egy 2013. június eleji hollandiai tanulmányút tapasztalataira 

építem, a hazai lépéseket pedig saját intézményem, a FSZEK Központi Könyvtára példáján mutatom 

be. 

 

A könyvtárakat érintő globális válság hatása az utóbbi évekig alig volt a statisztikákból kimutatható. 

Nézzük a tényeket, amelyek első pillantásra nem is olyan rémisztőek. Forrásként Somogyi József két, 

a Könyvtári Intézetben készült összefoglaló statisztikai kimutatása szolgál.
1
 Magyarországon a köz 

(települési) könyvtárakban 2004-2010 között a regisztrált felhasználók száma csekély mértékben 

emelkedett (1 448 246-ról 1 539 928-ra 91 682 fővel, 1,06 emelkedés). Ugyanakkor a vizsgált hét év 

alatt jelentősebben, mintegy 17%-al csökkent a kölcsönzött dokumentumok száma, valamint szintén 

kissé lefelé mutató tendenciát jelez a használatok száma 7%-os csökkenéssel. Ezzel szemben 2004 óta 

ugrásszerűen, több mint négyszeresére nőtt a könyvtári távhasználatok száma. 

 

Az európai összehasonlítás nem mutat egységes képet. Dániában a regisztrált felhasználók száma 

14%-al csökkent ugyanebben az időszakban, míg a kölcsönzött dokumentumok száma minimálisan 

emelkedett (2,5%-al), a könyvtárlátogatások száma pedig stagnált. Az Egyesült Királyságban 

minimálisan (4%) csökkent a látogatások száma, Finnországban ennél jelentősebb (21%-os visszaesés) 

tapasztalható. Ezzel szemben Spanyolországban ugyanennyivel (21%), míg Németországban és 

Szlovéniában ennél szerényebb mértékben emelkedett a látogatások száma. Valamennyi országra 

jellemző azonban a távhasználatok számának emelkedése. 

 

E cikkben nem célom az európai könyvtárak adatainak statisztikai vizsgálata, hiszen egy ilyen elemzés 

megkívánná az egyes országok könyvtárügyének, könyvtárainak részletesebb ismeretét. A néhány 

kiragadott adatból csupán azt a következtetést vontam le, hogy korai még a könyvtárakat temetni. A 

legtöbb országban ugyan csökken használtságuk, de ennek mértéke egyelőre sehol nem jelent drámai 

visszaesést vagy hirtelen zuhanást. Az a tény is világosan látszik az adatokból, hogy a könyvtári 

katalógusok keresettségének visszaesése ellenére mégiscsak nő a könyvtári távhasználatok száma 

Európa-szerte. Ennek egyik oka nyilván a honlapokon keresztül elérhető tartalmak mennyiségének 

növekedése, illetve az e-ügyintézés lehetőségeinek elterjedése. 

                                                      
1
 http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-es-iskolai-konyvtarak-statisztikai-adatai-1998-2009 

http://ki.oszk.hu/content/kitekintes-europai-kozkonyvtarak. A hazai statisztika két adatsorral számol: a 

könyvtárak adataival, illetve ezt kibővítve az ellátott szolgáltatóhelyek adataival is. Én ez utóbbit használtam, 

nem azért, mert ez „jobb” számokat mutat, hanem  mert az alapadatok (regisztrált használók, kölcsönzések, 

használatok stb.) a könyvtári szolgáltatások egészére, nem csak a könyvtárak épületeiben nyújtott 

szolgáltatásokra vonatkoznak  

http://ki.oszk.hu/content/magyarorszagi-konyvtarak-es-iskolai-konyvtarak-statisztikai-adatai-1998-2009
http://ki.oszk.hu/content/kitekintes-europai-kozkonyvtarak
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár néhány statisztikai adata 

 

Olvasói és kölcsönzési adatok a Központi Könyvtárban 2002-2012 

 

év 

beiratkozott 

olvasók 

látogatók száma 

kölcsönzők 

kölcsönzött 

példány személyes táv összesen 

2002 56 296 1 106 534   1 106 534 425 483 1 015 235 

2003 72 843 1 166 198 211 871 1 378 069 513 971 1 162 133 

2004 71 703 1 193 338 305 499 1 498 837 559 265 1 265 922 

2005 78 451 1 178 847 456 064 1 634 911 565 133 1 298 126 

2006 77 014 1 033 930 559 133 1 593 063 525 792 1 230 877 

2007 69 932 966 614 700 887 1 667 501 488 963 1 177 200 

2008 73 127 953 265 709 287 1 662 552 480 045 1 186 766 

2009 75 471 925 789 687 475 1 613 264 490 454 1 219 255 

2010 76 725 935 342 1052005 1 987 347 478 755 1 205 250 

2011 76 748 948 411 920 878 1 869 289 455 610 1 174 163 

2012 76 313 898 110 588 469 1 329 566 430 307 1 155 099 

 

 

 
 

2007-től 2011-ig a beiratkozott olvasók száma növekedést mutatott. A 2012-ben bekövetkezett 435 fő 

csökkenés annak köszönhető, hogy a könyvtár a korábbi évek négy hetes nyári zárva tartása helyett 

2012-ben 5 hétig volt zárva, valamint a decemberi ünnepek alatt is több volt a zárva tartási nap, mint 

azt megelőzően. Ezért a számszerű csökkenés ellenére a valóságban inkább stagnálást mutat a 

beiratkozottak száma. 

 

A dokumentum kölcsönzés csökkenését elsősorban az audiovizuális dokumentumok kölcsönzésének 

további visszaesése okozta. A 2011. évhez viszonyított csökkenésből (19.064) 12.298 audiovizuális 

dokumentum volt. A könyvek vonatkozásában a kölcsönzött dokumentumok száma mindössze 6766 

könyvvel esett vissza. 
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Előrelátó cselekvés (proaktivitás) 

 

Ha egy intézményrendszer (jelen esetben a könyvtári hálózat) szembesül azzal, hogy az 

internethasználat egyetemessé és tömegessé válása, az olvasók szokásainak és igényeinek radikális 

megváltozása megkérdőjelezi a jövőjét, kétféleképpen reagálhat. Az első lehetőség a belenyugvás – és 

az ezzel járó lassú eltűnés, a másik a probléma felismerése után az aktív megoldásra törekvés. Ahhoz, 

hogy egy egész intézményrendszer megváltozzon, először nyilvánvalóan az egyes tagoknak kell – 

lehetőleg összehangoltan – a megújulást generálniuk, és még így is sok időt és energiát kell erre a 

folyamatra fordítani. Szükség van központi intézkedésekre, mert az a cél, hogy a használók (legalább) 

az országos rendszer szintjén hasznosíthasság a könyvtárak bizonyos szolgáltatásait. Ilyen fejlesztés 

volt pl. az utóbbi években a MOKKA és az ODR központi támogatása, vagy a napjainkban is folyó 

ELDORADO projekt. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy az egyes könyvtárak helyi szinten mérjék 

fel használóik igényeit és szükségleteit. Minden könyvtártípusnak és minden egyes könyvtárnak 

figyelembe kell vennie a helyi adottságokat, hogy szolgáltatásait a közönség számára a 

legmegfelelőbben alakíthassa ki. Ezekre a tapasztalatokra épülhet az intézmények előrelátó cselekvés-

sorozata, ami azt eredményezi, hogy elébe mennek a már érzékelhető, de még nem egészen pontosan 

azonosítható változásoknak. 

 

Néhány holland példa a proaktivitásra: 

 

Az Amszterdami Közkönyvtárban
2
 már a stratégiában megjelenik az oktatáshoz, képzéshez szorosan 

kapcsolódó jövőkép. Ezt olyan komolyan gondolják, hogy sorra veszik fel az iskolákkal a kapcsolatot, 

a gyerekolvasók bevonása a könyvtár használóinak körébe kulcsszerepet kapott. Ezt tartják a 

közkönyvtár tovább élése zálogának. Ennek természetesen az épület adottságai is megfelelnek, a 2007-

ben átadott központi könyvtárban a gyermekrészleg nagy területet kapott, valamint önálló 

színháztermet, ahol rengeteg előadást szerveznek a gyerekek számára. 

 

A fiataloknak mind az amszterdami, mind a rotterdami és az almerei közkönyvtárban lehetőségük van 

számítógépes játékok helyi használatára és kölcsönzésére, sőt internetes játékokat is használhatnak 

bizonyos biztonsági intézkedésekkel. Ezzel éppen azt a tizenéves korosztály csalogatják be a 

könyvtárba, amelyet egyébként nagyon nehéz megfogni. 

 

Proaktivitásnak fogható fel a közkönyvtári szerep újragondolása is. Erre jó példa egy Amszterdam 

melletti kisváros új könyvtárának
3
 egyedi koncepciója. Almere lakossága döntően fiatal, nagyon sok a 

bevándorolt. Ezt a tényt is figyelembe véve a polgármester és a könyvtárigazgató az építésszel 

közösen egy könyvesbolt jellegű elképzelést valósított meg a városi könyvtárban. Korábbi 

tapasztalataik azt mutatták, hogy az emberek 80%-a nem tudja előre, mit is szeretne kikölcsönözni a 

könyvtárból, jobban szeretnek a polcokon böngészve olvasnivalót találni maguknak. Ezért a könyvtár 

szakított a hagyományos „szakirodalom, szépirodalom, olvasóterem kézikönyvtárral” felosztással, és 

az egész állományt tematikus rendbe szervezve modern könyvesbolt jellegű felosztást alakított ki. Az 

egész épület úgy néz ki, mint egy szórakoztató központ, a „könyvesbolt” mellett színházterem étterem, 

zenehallgatási lehetőség is található benne. A bookshop koncepciót Hollandiában sem fogadják el 

egységesen a szakemberek, egy útnak tartják a lehetséges több megoldás közül. 

 

Néhány FSZEK- példa a proaktivitásra: 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – felkészülve az e-könyvek várhatóan szélesebb körű használatára – 

tárgyalásokat kezdeményezett egy e-könyv terjesztő céggel egy lehetséges kölcsönzési modell 

kialakítására. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy mire az eszközök ténylegesen széles körben várnak 

                                                      
2
 http://www.oba.nl/ 

3
 http://www.denieuwebibliotheek.nl/ 
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elérhetővé (ez az idő már nagyon közel van), már működőképes e-könyv kölcsönzési gyakorlattal 

várjuk a használókat. 

 

A statisztikai adatok alátámasztják a távhasználat növekvő súlyát a könyvtári szolgáltatások között. A 

használat záloga, hogy az intézmény olyan tartalmakat és szolgáltatásokat tegyen elérhetővé, amelyek 

találkoznak a használók érdeklődésével. A szolgáltatások között egyre népszerűbb (mert kényelmes) a 

távoli ügyintézés. Már korábban is működött a távolról történő kölcsönzés hosszabbítás, emellett 

napjainkra készül el a rendszer távoli megrendeléseket és fizetést biztosító fejlesztése. Ez azt jelenti – 

többek között – , hogy ha egy könyv kölcsönzési ideje lejárt, a késedelmi díjat az olvasó átutalással is 

kifizetheti, nem kell a könyvtárba bemennie. Lehetőség lesz arra, hogy egy könyvet távolról is 

előjegyezzenek és félretetessenek, valamint ennek a szolgáltatásnak a díját távolról kifizethessék. 

A tartalmak elérhetővé tétele szintén a könyvtárak jövőjének egyik záloga. A FSZEK Központi 

Könyvtárának egyik legutóbbi „nagy dobása” a Budapest Gyűjtemény képadatbázisának közzététele 

katalógusában és honlapján. Emellett másolati szolgálat bevezetését is tervezzük, amelynek keretében 

az olvasó otthonról kiválaszthatja és megrendelheti a kívánt dokumentum digitális másolatát, amelyet 

elkészülte után távolról kifizet, majd elektronikus úton megkap. Mindehhez fel sem kell kelnie 

székéből. A könyvtár saját tartalmai mellett különböző adatbázisokat fizet elő a világ minden tájáról. 

Ezek használata – főleg a fiatalabb generáció körében – növekvő tendenciát mutat. A regisztrált 

olvasók számára az adatbázisok egy része távolról is elérhető, így a könyvtár közvetítésével milliós 

nagyságrendű elektronikus cikkhez, könyvhöz és egyéb dokumentumhoz juthatnak. 

 

Proaktív tevékenységnek nevezhetjük az olvasók folyamatos képzését a könyvtár régebbi és új 

szolgáltatásainak megismertetésére. Csak az használja a későbbiekben is a könyvtárat, aki biztosan 

eligazodik a szolgáltatások között. Ezért a FSZEK könyvtárosai rendszeres használóképző 

tanfolyamok rendezésével folyamatosan ismertetik meg az olvasókat az adatbázisok használatával. 

 

Az előre gondolkodás, illetve erre építve a fejlődés irányait figyelembe vevő cselekvés csökkentheti a 

válság negatív hatásait.  

 

Karcsúsítás, megtakarítás 

 

A válság Európa-szerte hatással volt az országos és intézményi költségvetésekre. A pénzügyi 

megszorítások Hollandiában és Magyarországon is nyomot hagytak a könyvtárak működésében. A 

személyi és a dologi költségvetés csökkenése arra kényszerítette az intézményeket, hogy takarékossági 

intézkedéseket hozzanak, azonban mindenki arra törekedett, hogy a megszorítások ellenére lehetőleg 

ne csorbuljanak a szolgáltatások. A karcsúsítás – mint erre néhány következő példa mutat – nem 

minden esetben válik a könyvtár szolgáltatásainak kárára. 

 

Néhány holland példa a karcsúsításra-megtakarításra 

 

A Rotterdami Közkönyvtárban
4
 a válság hatására változtatni kellett a korábbi szakmai koncepción. A 

személyzet létszáma 330-ról 210 főre csökkent (37%-al). Ezt a kiesést hatékonyabb 

munkaszervezéssel próbálták megoldani, valamint a tagkönyvtárak működtetésének felülvizsgálatával. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a kis tagkönyvtárak nem működnek gazdaságosan, ezért az elmúlt 

évben az eddigi 23 tagkönyvtárból tízet bezártak és további kettő megszüntetését tervezik. Inkább 

kevesebb, de szélesebb szolgáltatási kínálattal rendelkező nagyobb könyvtárak működtetése hatékony 

a fenntartó számára (ugyanezt a tendenciát tapasztalhatjuk az Amszterdami Egyetemi Könyvtárban is). 

A rotterdami városi könyvtárban a könyvtárosok jelenléte a létszámhiány miatt minimálisra csökkent. 

A hatemeletes épületben minden emeleten egy információs szigetet alakítottak ki, ahol csupán egy 

könyvtáros teljesít szolgálatot. Valamennyi meglátogatott közkönyvtárban használják a kölcsönző 

automatákat, amivel szintén jelentős munkaerő-megtakarítást értek el. Költségeket kímélő módszernek 

                                                      
4
 http://www.rotterdam.nl/tekst:the_rotterdam_library 
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látszik az önkéntesek alkalmazása is, de az amszterdami és a rotterdami nagykönyvtárakban is 

óvatosan kezelik ezt a kérdést: csak erősen megszűrve válogatnak a nagy számú jelentkező közül. 

 

A megtakarítás egy másik módja a környezetbarát, takarékos épület kialakítása. Ez nem 

könyvtárszakmai kérdés, de a költségek szempontjából igen jelentős. Erre jó példa Spijkenisse 

kisváros 2012-ben átadott új könyvtárépülete
5
. A fejlődő város központi kulturális terének tervezője az 

esztétika mellett minden tekintetben figyelembe vette a takarékossági szempontokat. A ház 

energiatakarékos fűtési-hűtési és világítási rendszerrel működik, amely a természetes 

energiaforrásokat (föld- és napenergia) is hasznosítja. A építészeti és könyvtárszakmai szempontból is 

érdekes és újszerű könyvtár méltán népszerű a Rotterdam melletti kisvárosban. A 2007-ben átadott 

Amszterdami Közkönyvtárban is figyelembe vették az energia megtakarítás szempontjait, az épületben 

a polcokat takarékos ledekkel világítják meg. 

 

Néhány FSZEK példa a karcsúsításra-megtakarításra 

 

A teljes hálózat létszáma 2004 óta folyamatosan csökken, 2013-ban 420 fő a létszámkeret. 

 

 
 

A teljes hálózat területén a legnagyobb változtatást nem a válság, hanem jóval korábban a 

racionalizálás igénye indította el. A FSZEK a teljes hálózaton belül központosította a feldolgozást és 

egységes felügyeletet hozott létre az informatika területén. Ezek a szervezeti egységek kiemeltek, nem 

tagolódnak be az (időközben szintén csökkentett számú) három régió és a Központi Könyvtár által 

alkotott struktúrába. Az adminisztrációs költségek jelentős csökkentését eredményezte a Corvina 

rendszer speciális fejlesztése, ami a teljes hálózaton belül egységesen kezelhetővé tette pl. az addig 

rendkívül széttagolt és áttekinthetetlen perlési ügyeket, valamint a selejtezést és a törlést. 2013-ban a 

belső erőből megoldott takarítási tevékenység központosítására is sor került. Ezek az intézkedések azt 

eredményezték, hogy a folyamatosan csökkenő költségvetési támogatás ellenére a könyvtár soha nem 

kényszerült munkatársainak csoportos leépítésére, legfeljebb nem pótolta a kilépő vagy nyugdíjba 

vonuló szakembereket új munkaerő felvételével. 

 

                                                      
5
 http://www.deboekenberg.nl/ 
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A Központi Könyvtárban az utóbbi években kétségtelenül az automatikus kölcsönzés bevezetése 

jelentette a legnagyobb változást. A 2011-ben indult rendszer alkalmazása meggyorsította a 

kölcsönzés folyamatát és lehetővé tette a korábban nagyobb létszámú munkaerő átcsoportosítását más 

feladatokra. A 2012-ben felállított biztonsági kapu és kontrollált ruhatár pedig megnövelte a könyvtári 

állomány és az olvasók személyes javainak védelmét. 

 

 

Egyszerűsítés 

 

A könyvtárak elektronikus katalógusai, illetve a bennük levő rekordok a könyvtári címleírás 

szabályainak évszázados nyomait viselik magukon, használatuk az olvasók számára bonyolult. 

Ráadásul az intézményi OPAC-ok csak az egyes könyvtárak állományát tárják fel és nem adnak átfogó 

képet a dokumentumok szélesebb köréről. A közös katalógusok alkalmazása némileg segít az utóbbi 

problémán, de pl. a Google Book Search, az Open Cat és egyéb hasonló rendszerekkel egyszerűségben 

és a tartalom mennyiségében ezek sem tudják felvenni a versenyt. Rá kellett jönni, hogy a használók 

az egyszerű, de ennek következtében sokszor felületesebb megoldásokat részesítik előnyben.  

 

Néhány holland példa az egyszerűsítésre 

 

Az Amszterdami Egyetemi Könyvtár
6
 nehéz döntéseket hozva építette ki egységes könyvtári 

rendszerét. A tudományok teljes spektrumát felölelő egyetem az egyes kari könyvtárakat rendszerbe 

szervezte, ami a számítógépes rendszerek egységesítését is (Aleph, OCLC WorldCathoz csatlakoztak) 

magában foglalta. A korábbi tanszéki kiskönyvtárakat összevonták, a tagkönyvtárak szövetségeként 

működő rendszerben csak a nagyobb könyvtárak maradtak fenn. A rendszeren belül a hallgatók bárhol 

hozzáférnek a dokumentumokhoz, az előjegyzett dokumentumokat a központi könyvtárban kaphatják 

meg. Itt is automata kölcsönzési rendszer működik, valamint a hallgatók tanulását szolgáló különféle 

olvasótermek. A diákok az olvasótermeket főképpen tanulásra használják, a könyvek hovatovább csak 

dekorációként szolgálnak, a tananyag döntő többségben elektronikus formában elérhető és így is 

keresik. A beszerzéskor nagy hangsúlyt fektetnek a különböző adatbázisok megvásárlására, aminek 

következtében radikálisan csökken a papír alapú dokumentumok száma. Az egyetemi könyvtárban az 

egyszerűsítést a fizikai és a virtuális rendszerek egységesítése jelentette. 

 

Az edei kultúrközpontban
7
 jól megfigyelhető a korábban szeparáltan működő funkciók racionális 

egymás mellé kerülése. A tíz éves folyamat eredményeképpen ma egy házban és közös szervezetben 

működik a könyvtár, a színház- és koncertteremmel rendelkező kultúrház és a zeneiskola. Emellett egy 

magánkézben lévő galéria is gazdagítja az intézmény kulturális kínálatát. A lakosság szempontjából a 

képlet egyszerű: egy helyen minden megtalálható, és ez számukra kényelmes. A munkatársak 

elmondása szerint ezt az állapotot a gazdasági szükségszerűség hozta létre, de az egy szervezetben 

dolgozó szakemberek hosszú, kompromisszumokat is magában foglaló folyamat után ma közösen 

tevékenykednek a polgárok kulturális ellátása érdekében. 

 

Néhány FSZEK példa az egyszerűsítésre 

 

A 2009-2011-ben lezajlott TÁMOP pályázat egyik résztémája volt a könyvtári portál átalakítása. A 

portál tartalmi és formai változtatásainak lényege az, hogy a használók számára áttekinthetőbbé és 

egyszerűbbé teszi az információkhoz és a tartalmakhoz való hozzáférést. 

 

Ugyan nem a FSZEK saját terméke, de az egyszerűsítés jó példája az EBSCO Discovery Service, 

amelynek megvásárlásával lehetőség nyílik több adatbázisban egyszerre keresni. A szolgáltatás 

lényege, hogy a FSZEK által megrendelt több adatbázisban (ezek között természetesen az EBSCO 

adatbázisokban is), illetve akár az intézmény által előállított katalógusokban és bibliográfiákban közös 

                                                      
6
 http://www.uva.nl/en/about-the-uva/the-uva-in-amsterdam/university-library/university-library.html 

7
 http://www.cultura-ede.nl/ 



 Dippold Péter: Válság adta lehetőségek a könyvtárakban; Holland és magyar tapasztalatok 

Elhangzott az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésén  

2013. július 2-án, Pápán 

 

7 

felület alatt egy kereséssel lehet tájékozódni. Mivel a megrendelt adatbázisokban eddig csak külön-

külön lehetett keresni, ez a változtatás valóban egyszerűsíti a felhasználók dolgát. További kényelmi 

eleme az adatbázisok  használatának, hogy a regisztrált olvasók számára több közülük távolról (akár 

otthonról is) elérhető. 

 

A visszajelzések alapján kijelenthetjük, hogy a könyvtárhasználók az automatikus kölcsönzést is 

egyszerűsítésként élik meg. Csökkentek a visszavételnél és a kiadásnál a sorok, az első, betanulási 

alkalom után zökkenőmentesen tudják az olvasók használni a rendszert. 

 

Szolgáltatások átalakítása 
 

FSZEK folyamatosan monitorozza a használók szokásait, és megpróbálja a bekövetkezett változásokat 

szolgáltatásainak fejlesztésével és ha szükséges, ezek átalakításával követni. Évekkel ezelőtt pl. a 

FSZEK Központi Könyvtárának közösségi információs szolgáltatása igen keresett volt a lakosság 

körében. Ha valaki gázszerelőt, éttermet, orvosi ügyeletet vagy önkormányzati ügyintézési lehetőséget 

keresett, felhívta a szolgáltatás telefonszámát és mindig pontos, friss információt kapott. Az 

internethasználat elterjedése, illetve a hálóra felkerülő információk óriási mennyisége következtében 

az ilyen típusú telefonos szolgáltatás iránti kereslet mára jelentősen csökkent. Ennek következtében a 

szolgáltatást korábbi formájában megszüntetjük, ami lehetővé teszi a felszabaduló munkaerő 

átcsoportosítását egyéb feladatakra. 

 

A statisztikák az audiovizuális (videó, CD és DVD) dokumentumok forgalmában az internetes 

letöltések elterjedése miatt évek óta csökkenő tendenciát mutatnak. Ez a tény szükségessé teszi 

egyrészt a beszerzések racionalizálását, más részről a forgalmazás körülményeinek átgondolását. A 

folyamatosan csökkenő forgalom felvetette a Médiatár – mint gyűjteményrész – és a kölcsönzési tér 

funkciójának újragondolását. Az átszervezés, illetve a felszabaduló terület hasznosítása során 

lehetőség nyílik a könyvtári szolgáltatások kibővítésére és/vagy új célcsoportok bevonására a 

használói körbe. 

 

 

xxx 

 

 

A proaktivitás, a karcsúsítás, az egyszerűsítés és a szolgáltatás átalakítás a könyvtári válságkezelésnek 

csak néhány eleme. Legalább ilyen súllyal eshet latba a partneri viszonyok fejlesztése, a könyvtári 

munkát és projekteket megismertető marketing, az oktatásban való részvétel, a rendezvények 

szerepének kiemelése stb. A válságot nem lehet általánosságban kezelni, az intézmények egyedi 

helyzeteinek megoldásához egyéni akciók szükségesek. Reméljük, hogy a könyvtárak megtalálják 

saját útjukat, sikeresen átvészelik a lokális, közösen pedig a globális válságot. 

 

 

 

 

Budapest, 2013. július 2. 


