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Az MKE Olvasószolgálati Szekciója október végén az olvasás évét előkészítő ta-
nácskozást szervezett Bakonybélben. Meghívtuk mindazokat, akikre partnerként számí-
tottunk/számítunk e rendkívül fontos kulturális program megszervezésében és lebonyo-
lításában. Felsorolásuktól itt most tekintsünk el, hiszen az itt következő beszámolóban
mindannyiukat idézni fogom.

„Ünneplő lélekkel készültünk" - nyitotta meg a tanácskozást Nemes Erzsébet,
az Olvasószolgálati Szekció elnöke, s utalva a külföldi példákra (Anglia, Észtország)
hangsúlyozta, hogy a szakma hazai képviselői előtt is komoly feladatok állnak. Ezt
követően Kocsis István, a szekció alelnöke - jelen esetben mint levezető elnök -
üdvözölte a délelőtti fórum résztvevőit és a hallgatóságot.

Elsőként Balogh Mihály, az OPKM főigazgatója, az MKE alelnöke szólalt meg.
Értesülései szerint 2001. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján indul az olvasás éve,
s reményeink szerint ennek programsorozata több, mint egy évig fog tartani. Az angliai
példát ő is idézte: ott nemzeti üggyé vált a kampány, melyet a kormány is lelkesen
támogatott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az olvasás népszerűsítése, ahogy máshol,
úgy nálunk is elsősorban oktatásügy, célzottja a gyermek.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése nevében Zentai Péter
László beszélt. Az ötletet elsőként ő hozta haza: az 1998-as frankfurti könyvvásáron
értesült az angliai kulturális kampányról, s hazatérve ennek hazai pályán történő meg-
valósítását javasolta. Véleménye szerint a magyar kormányzatban megvan a politikai
akarat, így erre támaszkodva nemzeti üggyé tehetjük mi is az olvasás évét. Utalt arra,
hogy nem csupán a könyvkiadás érdeke a művelt, olvasott emberek társadalmát építe-
ni, minden szféra nyerne a kulturáltság térhódításával. Mondandójának alátámasztásául
utalt pl. az angol postára, amely igen jelentős összeget áldozott a szponzorálásra, mert
úgy gondolták, nem közömbös számukra, mennyire intelligens, művelt ügyfélkörrel
fognak rendelkezni a jövőben, hiszen ez saját tevékenységük hatékonyságát is erősen
befolyásolja. Figyelmeztetett: már három hónapunk sincs a kezdésig. Sürgetővé vált
tehát a hivatalos döntés megszületése, mely mederbe tereli a különböző ötleteket,
elképzeléseket. A kormánytámogatás - mint mondta - elengedhetetlen, nélküle komoly
eredményeket nem várhatunk a kampánytól.

Az Oktatási Minisztériumból Bársony Csaba jött el tanácskozásunkra. Jelez-
te: az OM a legmesszebbmenőkig támogatja a programot, bár pénzügyi lehetőségei
korlátozottak. ígérete szerint az iskolai könyvtárak jelentős támogatásra számíthatnak a
jövő esztendőben.

Tüskés Tibor a Nemzeti Kulturális Alap képviseletében jött, de mint mondta, fő-
leg saját nevében, íróként, szerkesztőként, könyvtárosként szeretne megnyilatkozni.
Értelmezésében a könyvtár nem szolgáltató intézmény, hanem templom, ahová az
olvasók hívekként térnek be. Az irodalom élményt nyújtó funkcióját emelte ki, mely
csak akkor hat, ha az iskola megtanította a gyereket az értő olvasásra.

A Magyar Olvasástársaság színeiben Nagy Attila érkezett. A tőle megszokott
magas nívón, szenvedélyes elkötelezettséggel sorakoztatta föl érveit. A figyelmet az
olvasás és az anyanyelv árnyalt használatának, valamint az idegen nyelvek elsajátításá-
nak összefüggéseire irányította. Hangsúlyozta azt is, hogy az olvasás nem csupán mű-
veltségépítés, hanem versenyképessé teszi az embert, belső konfliktusok megoldásában
segít, válságos helyzetekben kínál megoldást.

Egyházi Márta, a Veszprémi Egyetem könyvtárának igazgatója mint a Könyvtári
és Informatikai Kamara alelnöke vett részt tanácskozásunkon. Riasztó tényeket közölt:
már az egyetemisták körében is gyakoriak az olvasástechnikai hiányosságok, ez pedig
tájékozatlansághoz, érdektelenséghez, az unintelligencia felerősödéséhez vezet.

A délutáni programot Hubert Ildikó főiskolai docens, a Könyvtárostanárok
Egyesületének küldötte nyitotta. Az irodalmi élmény megszületésének fontosságára
helyezte ő is a hangsúlyt, s rámutatott: a mindenáron erőltetett műelemzés gyakran a
mű élvezetének rovására megy. A könyvtárosokat ötleteik, eredményeik, módszereik
publikálására biztatta.

Mudri Zsuzsa a Magyar Pedagógiai Társaságtól a dyslexiások egyre növekvő
számáról beszélt, s az olvasáskultúra fejlesztését segítő módszerek kidolgozására buzdí-
tott.
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A Magyar Rádió Gordiusz Műhelyének munkatársai közül Háy Andrást üdvözölhettük, aki a Könyves vasárnap
címmel ötödik éve folyó műsor szerkesztésének kulisszatitkaiba avatta be a résztvevőket. Közölte, vetélkedő játékuk-
hoz örömmel várnának ötleteket, javaslatokat, esetleg kész kérdéssorokat a könyvtárosoktól.

Balogh Mihály ez alkalommal mint az újraindult Könyv és Nevelés főszerkesztője beszélt. Elképzelései szerint
az olvasás éve alatt megjelenő minden folyóiratszámuk foglalkozik majd a kampánnyal.

Csatlakozott a koncepcióhoz Arató Antal, a Könyvtári Levelező/lap főszerkesztője is, ugyanakkor nyomatékkal
szögezte le: a könyvtáros számára minden év az olvasás éve, így volt ez a kampány ötlete előtt, s így kell lennie ez-
után is.

Rigó Béla főszerkesztő közlendőjében nem volt nehéz felfedezni az aggodalmat, amikor egyik legszínvonala-
sabb gyermekfolyóiratunk, a Kincskereső jelenéről, s már jó ideje bizonytalannak tűnő jövőjéről beszélt. Az állandó
anyagi nehézségek kényszerű megoldásokat szülnek: tavaly már tripla számot is kénytelenek voltak megjelentetni.
Utalt arra is: a folyóirat nemcsak a gyermekkönyvtárak közönségének szól, javasolta, rendeljenek belőle a könyvtárak
felnőtt olvasóik számára is.

Tanácskozásunk második napján azokkal a szakemberekkel konzultálhattunk, akik az olvasási kultúra fejleszté-
sét segítő-biztosító intézményeket vezetik.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum többek között két évszázad olvasóit bemutató kamarakiállítással
és az olvasástanítás szakirodalmából összeállított ajánló bibliográfiával készül az olvasás évére - tájékoztatott Balogh
Mihály főigazgató. Szólt arról is, hogy intézménye kiemelten támogatja a Könyvtárostanárok Egyesületét, de örömmel
bekapcsolódik minden más, az olvasás népszerűsítését szolgáló szervezésbe, rendezvények előkészítésébe és lebonyolí-
tásába.

Moldován István a Magyar Elektronikus Könyvtár képviseletében arra figyelmeztetett: nem szabad az olvasást
öncélként értelmezni. Életünket folytonos változás, átalakulás jellemzi, sok jelenség előtt értetlenül állunk. Jó lenne
hatékonyan szembeszállni az intoleranciával, kiirtani az emberekből a gyűlöletet, a másokra irányuló támadó szándé-
kot. Az olvasás alkalmas arra, hogy a figyelmet az igazi értékekre irányítsa. Nem hiányozhat az olvasás a korszerű
műveltség, ismeretszerzés eszköztárából sem, s továbbra is nélkülözhetetlen a könyvtári háttér. Egyre több új média
jelenik meg, ezek használatát meg kell tanulni, el kell sajátíttatni a könyvtárhasználókkal a számítógépes katalógusban
és az Interneten való keresést is. Felajánlotta, hogy a MEK honlapján rendszeresen közzéteszik az olvasás éve prog-
ramjait, ötleteket, módszereket mutatnak be, a MEK állományának építése során pedig különös gondot fordítanak a
határainkon túli magyar irodalom felvitelére.

A Magyar Művelődési Intézet képviseletében Töltésiné Hegyi Zsuzsa ismertette a Magyar Művelődési Hálózat
Információs Rendszerét, amely a kultúra minden területére kiterjedő ajánlataival várja az érdeklődőket a www.mmi.hu
címen.

Koncz Gábornak, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatójának előadása különösen tanulságos volt számunkra,
hiszen egy tőlünk, könyvtárosoktól talán még mindig távol álló szemlélettel, a közgazdász aspektusából közelített a
témához. Szuggesztív egyéniségének, sajátos humorának felidézésére e beszámoló sajnos nem alkalmas, álljon itt
helyette mondandójának summázata: Minden akcióhoz szükség van egy központi gondolatra, a megvalósításhoz pedig
pénzre és jó szakemberekre. Az ő feladatuk kidolgozni a stratégiát. Ebben a folyamatban az olvasásszervezőknek vál-
lalkozóvá kell válniuk, s tevékenységüket a marketing vastörvényei kell, hogy irányítsák. Eszerint a következő kérdé-
sekre kell pontos választ adni, s ennek értelmében cselekedni:

Ki szervezze az olvasás évét?
Kinek szól?
Mit akarunk eladni ezzel a programmal?
Mire akarunk reagálni?
Miből csináljuk?
Melyik célhoz igazodjunk?
Mikor indítsuk?
Hol legyen?
Miért csináljuk?
Hogyan szervezzük?

Külön foglalkozott az előadó a határon túli magyarság hazai bemutatásának/bemutatkozásának lehetőségeivel
és formáival, kultúrájuk hazai és nemzetközi népszerűsítésével.

A témához a jugoszláviai, kárpátaljai, romániai, szlovákiai és szlovéniai magyar könyvtárosok csatlakoztak .Ők
is készülnek az olvasás évére, - a sepsiszentgyörgyiek például február 14-én, Bálint napkor nyitják bállal és szerelmes
vers-mondó versennyel! - de segítséget is kérnek az anyaországból: gyermekrajzokból, magyar írók, költők arcképeiből
összeállított vándorkiállításokat, gyermekfoglalkozásokhoz felhasználható forgatókönyveket, módszertani anyagot tar-
talmazó CD-ROM-okat várnak, de azt is, hogy a határontúliság eszméjéből végre eltűnjék a politikum.

A harmadik nap délelőtti előadásai „Az olvasás évének szerepe a magyar kultúra egészén belül" összefoglaló cí-
met kapták. Előadónk volt Bánhegyi Miksa, a Pannonhalmi Apátság nagykönyvtárának igazgatója, Végh Károly, a
Petőfi Irodalmi Múzeum marketing-igazgatója és Mezey Katalin író, a Könyves Szövetség elnöke. Mindhárman hang-
súlyozták az irodalmi élmény fontosságát, majd saját intézményi lehetőségeiket vették számba. Bánhegyi atya a
könyvtár és a tanárok hatásán túl a diáktársak szerepét tartotta kiemelten fontosnak: ha a kortárs közvetíti a saját
értékrendjét, arra jobban odafigyelnek a gyerekek. Végh Károly a Vörösmarty-évforduló kapcsán rendezett kiállításaik
megtekintésére invitált, beszélt a készülő múzeumi évkönyvről és felhívta a figyelmet az Interneten található digitális
irodalmi akadémiára, melynek keretében mai írókat is sikerül bevonniuk a múzeumi vérkeringésbe. Mezey Katalin a
Könyves Szövetség bemutatását követően felajánlotta, szívesen tartanak bemutatókat, író-olvasó találkozókat díjmen-
tesen - várják a meghívást a könyvtáraktól. Honlapjuk: www.konyves-szovetseg.hu, e-mail címük:
iroalap@interware.hu .
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Tanácskozásunk három könyvtáros beszámolójával folytatódott: Mit vár, mit ajánl a szakma az olvasás évében?
címmel. A beszámolókból kiderült, az NKA által meghirdetett pályázatokon nyert összegekből már mindenütt megin-
dult a kampány, megkezdődtek a rendezvények. Fő feladatuknak a könyvtárosok is a gyermekek figyelmének meg-
nyerését tekintik, s az olvasás során kialakuló stabil és időtálló értékrendszert jelölték meg legfontosabb célként.
Ugyanakkor viszont egyetértettek abban is, hogy a felnőtt generáció bekapcsolása a programba szintén nagyon fontos,
hiszen a gyermek mindig mintát követ, nem közömbös tehát, hogy milyen hatások érik a szülők, nagyszülők, pedagó-
gusok részéről.

A bakonybéli tanácskozást egy felhívás megszövegezése zárta, melyet azóta a meghívott intézmények mind-
egyike kézhez kapott (azok is, akik nem kapcsolódtak be a tanácskozásba), s egy javaslatsor is készült a szervezők
számára.

Mivel a szakmai tanácskozás előadói között megszólalt e beszámoló írója is, hadd zárják most a cikket az ő
gondolatai:

Sok értékes ötlet, javaslat elhangzott a tanácskozáson, őszintén reméljük, hogy ezek megvalósítására lehető-
séget kapunk. S hogy mit várunk még az olvasás évétől? Azt várjuk, hogy ez idő alatt a médiában több szó essék a
könyvről, mint a szárnyas betétről és a szenzitív tusfürdőről együttvéve. Azt várjuk, hogy törekvéseinkben nem mara-
dunk egyedül. Mellénk állnak a pedagógusok, művészek, szociális munkások, orvosok és pszichológusok, mindazok,
akik nemcsak hisznek, de tenni is akarnak egy egészségesebb, derűsebb, a valódi értékeket megbecsülő társadalo-
mért. S ígérjük, a kampány szervezésének bokros teendői közepette sem feledkezünk meg arról, hogy az olvasásra
nekünk is szükségünk van! Hiszen nincs meggyőzőbb példa, nincs jobb reklám a művelt, tájékozott könyvtárosnál!

Papné dr. Angyal Ágnes
Megyei Könyvtár, Debrecen

KÖNYVTÁRI KONFERENCIA KUNSZENTMÁRTONBAN

2000. november 6-án a kunszentmártoni József Attila Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a NKÖM
támogatásával szakmai találkatót rendezett a tiszazugi könyvtárosak számára, melyen a Megyei Könyvtár szakembe-
rei, Csáti Péterné és Takáts Béla is részt vettek. A szakmai napon nyolc település- Cibakháza, Csépa,
Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Mesterszállás, Öcsöd, Tiszakürt, Tiszasas - könyvtárosai cserélték ki tapasztala-
taikat.

A tervezett témák között olyan, a könyvtárakat létfeltételeikben érintő kérdések szerepeltek, mint amilyen pl. a
városi és a községi könyvtár változó szerepe, az információs kihívásokra történő rugalmas reagálás a lehetőségek
függvényében, összefogási lehetőségek, közös pályázatok, dokumentumbeszerzés, az állományfejlesztés összehango-
lásának módozatai.

Szóba került - mint tatán a legnagyobb gond - a községi könyvtárak katasztrofális anyagi helyzete és elszige-
teltsége, melyet a Megyei Könyvtár és a kunszentmártoni városi könyvtár szakmai segítségnyújtása próbált - ez utóbbi
eddig úgyszólván csak tüneti kezelésként - oldani. A többnyire egyszemélyes könyvtárosként-művelődési otthon veze-
tőjeként működő kollégáink kétségbeejtő helyzete, a korábbi években még létező, rendszeres szakmai-módszertani
segítségnyújtás elsorvadása, ugyanakkor az új információs kihívások mára szükségessé teszik a rendszeresebb kon-
taktust; szándékunk az, hogy az eddigi alkalmi, eseti szakmai kapcsolatokat szorosabbra fűzzük. Ennek eszköze lehet
- a Verseghy Könyvtár eddig is kezdeményező, segítő szerepe mellett - pl. együttes fellépés a NKÖM telematikai fej-
lesztési pályázatai megírásánál, segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez, tartalom- és/vagy másolatszolgáltatás a
pályázati lapokból. [A pályázati tartalomszolgáltatáshoz kiváló eszközre lelhetnénk a Kaptár c. hálózati szakmai lap-
ban.]

A kunszentmártoni városi könyvtár ez évben végre megkezdhette számítógépes katalógusa kiépítését a TextLib
könyvtári integrált rendszer alkalmazásával. Könyvrtárunk elektronikus feldolgozó tevékenysége egyelőre a kurrens
dokumentumok jelenidejű bevitelére korlátozódik. A retrospektív feltárás az idő és a tárgyi-személyi lehetőségek függ-
vényében valósítható meg. Jelenleg magában rejti azt az információs segítséget, amit egy - a frissen bevitt tételekből
készíthető - újdonságjegyzék kiküldése jelenthet a települési könyvtárak számára. Szándékunkban áll a - kezdetben
bármily csekély mértékű - belső hálózati fejlesztés is, a 2001. évben egy, az olvasók által használható textlibes mun-
kaállomás létesítése.

Távlati céljaink között szerepel saját készülő elektronikus katalógusunk internetre helyezése. Addig azonban mi
is, mint jó néhány Internet-kapcsolattal létező könyvtár, más könyvtárak online-katalógusait használjuk.

Az informatikai fejlesztést a községi könyvtárak sem kerülhetik el, noha nem egy közülük még egyetlen számí-
tógépre sem tett szert. Kirívó esetként tudunk olyan községi könyvtárról, ahol még telefonvonal sincs! Mint azt Takáts
Béla elmondotta, a kisebb könyvtárak számára a Megyei Könyvtár Internet-szolgáltatóként is szerepelhet - saját szer-
verükön keresztül az információforgalom járulékos költségeit csökkenthetnék velük a könyvtárak. Extra szolgáltatás-
ként felmerült az ötlet, hogy a referenszkérdéseket - egy megyei listát - meg lehetne kapniuk a könyvtáraknak e-
mail-en keresztül. További lehetőségek is kínálkoznak: helyi újságok számítógépes archiválása, lapok digitális változa-
tainak kiadása.

A József Attila Könyvtár - felismerve a számítógépes dokumentumok növekvő népszerűségét és jelentőségét -
kiegyensúlyozott, ugyanakkor fokozódó mértékű állománygyarapításra törekszik a multimédia CD-ROM-ok, szöveges
irodalmi és egyéb adatbázisok beszerzése terén. Mivel e dokumentumokat illetően szerzői jogi megfontolások kizárják
a nyilvános kölcsönzés lehetőségét, ez idő szerint csak helyben használhatóak. Mindazonáltal az általuk megszerezhető
információk közvetítésével szorosabb együttműködést lehetne kialakítani külső partnerekkel is; gondolunk itt elsősor-
ban az oktatási intézményekre, iskolai könyvtárakra. Tervezünk külön e dokumentumokat bemutató előadássorozatot
is.



KAPTÁR 2000. 6.

A délelőtti program befejezéseként Csáti Péterné
ismertette a könyvtári feladatokkal kapcsolatban
betartarndó legfontasabb határidőket, úm. a 200-2001.
évi továbbképzési, beiskolázási terv beadásának határ-
napját, az idei érdekeltségnövelő támogatás felhaszná-
lását illetően az elszámolás határidejét, továbbá a do-
kumentumvásárlási hozzájárulással kapcsolatos tudni-
valókat.

A könyvtáros szakmai nap alkalmával
Kunszentmárton város önkormányzata képviseletében
Vass Zoltán kulturális szakreferens üdvözölte a konfe-
rencia résztvevőit és reményét fejezte ki, hogy az elkö-
vetkező években pozitív változás történik könyvtáraink
helyzetében.

Társintézményünk, a Városi Művelődési Központ
is képviseltette magát Dezső Dóra igazgató asszony,
az összevont intézmények vezetője személyében, aki
minden rendelkezésére álló eszközzel történő segítség-
nyújtását ajánlotta fel a könyvtárak számára. A rendez-
vényi oldal szóba hozásakor konkrét műsor-, és prog-
ramtervek merültek fel, címek, információk cseréjére
került sor.

A délutáni programban vendégeink megtekintet-
ték a kunszentmártoni római katolikus nagytemplomot
városunk helytörténésze, Józsa László tanár úr veze-
tésével. Élvezetes előadása, a templom csodálatos
belső építészeti megoldásai, freskói nem mindennapi
élményt nyújtottak számunkra.

A konferencia hátteréül, ugyanakkor a vara-
sunkban most zajló ünnepségsorozatba belesimulva egy
kisebb, Szent Márton, városunk patrónusa életét bemu-
tató kiállítás fogadta vendégeinket a városi könyvtár-
ban.

Herczeg László
könyvtárvezető

Kunszentmárton város címere
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Jó ha tudják...
Fontos határidők 2001. I. félévében az aláb-

bi négy rendelettel kapcsolatban

1. A kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés f inan-
szírozásáról. 1/2000(1.14.) NKÖM r.
Vonatkozik: minden teljes munkaidőben foglalkoztatott közép-
és felsőfokú szakemberre. (Tehát azokra is, akik 4 órában a
közművelődésben, 4 órában a könyvtárban dolgoznak.)
Továbbképzési tervet 7 évre kellett készíteni. Beiskolá-
zási tervet minden évben kell készíteni, az adott évre
és a következőre. A 2000. évben felhasznált normatív
támogatásról 2001. febr. 28-ig kell elszámolnia a fenn-
tartónak - a Könyvtári Intézetnek kell megküldeni az
elszámolást. (2000. december 31-i fordulónappal kell
elszámolni.) A jóváhagyott 7 éves továbbképzési terv
alapján március l-ig kell elkészíteni az adott év és a
következő beiskolázási tervét. Április l-ig meg kell
küldeni a Megyei Könyvtárnak. A NKÖM minden évben
KÖZLEMÉNYBEN teszi közzé a központi normatív hozzá-
járulás összegének, igénylésének, felhasználásának és
elszámolásának szabályait.

2. Érdekeltségnövelő támogatás 15/1998.
(III.31.) MKM r.
A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő községi,
városi könyvtárak fenntartói február 20-íg értesítik a
Megyei Könyvtárat az előző évi állománygyarapítási
összegről. Május 20-ig a NKÖM pályázatot ír ki felzár-
kóztató állománygyarapításra. Pályázhat: az a helyi
önkormányzat, amelynek könyvtárában az 1 lakosra
jutó állománygyarapítási összeg 2000-ben nem érte el
az országos átlagot, és akik költségvetésen felül a pá-
lyázott összeggel egyenlő mértékű saját forrást biztosí-
tanak. Könyvtári költségvetésről másolatot mellékelni
kell! A pénzek folyósítása a tárgyév június hónapjában
történik, a fenntartó számlájára érkezés után, 5 banki
napon belül a könyvtáraknak hozzá kell jutniuk.

3. A dokumentumvásárlási hozzájárulásról
157/2000(IX.13.) Korm.r.
Csak teljes munkaidőben, főállásban foglalkoztatott
szakalkalmazottakra nézve hatályos, akik 2001. január
l-jén jogviszonyban állnak. Vásárlási utalványkeret
formájában vehető igénybe - a KELLŐ a lebonyolító.
Jan. 31-ig a lebonyolítónak megküldeni a jogosultak
névjegyzékét. Negyedévenként a választható dokumen-
tumok listájának kézhezvételétől számított 15 napon
belül az igényeket be kell jelenteni a dokumentumokra.
A listából mindenki kiválasztja a megvenni kívánt do-
kumentumot és az igénylistát megküldik a KELLO-nak.
Az utalványkeret közterhekkel csökkentett összegét a
NKÖM minden évben KÖZLEMÉNY-ben teszi közzé.

4. A könyvtári dokumentumok beszerzése estén
igénybe vehető, általános forgalmi adó visszatérí-
tési támogatásáról 45/2000.(IV.7.) Kormr.
4. §. A támogatás az adóhatóságtól félévente egyszer,
a tárgyfélévet követő hónap 20. napjától a tárgyfélév-
ben állományba, Hl. nyilvántartásba vett, számlával
igazolt dokumentumok után igényelhető. Könyvtári
dokumentum: a CXL. tv. 1. sz. mellékletének h/ pontja
alapján: a könyvtár által állományba vett, alap- és
kiegészítő feladatai ellátásához szükséges tudományos,
oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti érté-
kű könyv, időszaki kiadvány, egyéb kiadvány, illetőleg
minden szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítés, beleértve
a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentu-
mot is, kivéve a Ltv. (levéltári) hatálya alá tartozó,
irattári jellegű levéltári anyagnak minősülő dokumen-
tumot.


