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A finn könyvtári rendszer

… a számok tükrében

Alappillérek

Könyvtárépítészet

Milyen is egy finn könyvtár?

Miről lesz szó?



1928 - első könyvtári törvény (Skandináviában az első), már 
ez is szól az ingyenességről,
1961 - újabb könyvtári törvény, megteremttette a ma is 
létező könyvtári hálózatot (20+1 regionális könyvtár) + 
finanszírozás, mozgókönyvtárak, könyvtári szakszemélyzet
1999 – a legújabb szabályozás. Alapelvei: 

• a könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása 
helyhatósági kötelezettség; 

• a könyvtár a helyi alapszolgáltatások egyike; 
• a könyvtárhasználat és a kölcsönzés a könyvtártagok 

számára ingyenes.

Szabályozás



Finnország a könyvtárügy nemzetközi zászlóshajójaként ismert. Azon kevés 
ország egyike, melyben a könyvtárak fejlesztését stratégiai dokumentumok 
vázolják. Az ország ismert átfogó könyvtári hálózatáról, magas kölcsönzési 
és használati arányszámairól és az IKT magas szintű könyvtári 
alkalmazásáról. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium körvonalazza a könyvtárpolitikát, ők 
terjesztik a könyvtári szabályozást a Parlament elé. A Minisztérium munkáját 
a kormányprogramban és a Finn Könyvtárpolitika 2015 c. dokumentumban 
meghatározott célok irányítják, utóbbi határozza meg a finn 
közkönyvtárakban zajló tevékenység irányát.
A Minisztériumban a Kulturális, Sport és Ifjúságpolitika Osztályon működő 
kultúrpolitikai részleg felelős a közkönyvtárakat, a látássérülteket segítő 
Celia-könyvtárat és a Többnyelvű Könyvtárat érintő ügyekért.
Az Oktatási és Tudományos Stratégiai Osztály érintett az egyetemi 
könyvtárak, a Nemzeti Könyvtár, a technikumok könyvtárai és a 
Tárolókönyvtár ügyeinek kezelésében.
A Könyvtári Adminisztrációs Csoport koordinálja a könyvtári méréseket.
A rendszer elemei: önkormányzati könyvtárak, felsőoktatási és tudományos 
szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak



Suomen Kirjastoseura, Finn Könyvtáros Egyesület , 1910- , kb. 2000 egyéni 
tagja van, többségük közművelődési könyvtárakban dolgozik, de nem csak 
könyvtárosokat fogad tagjai közé. A Kirjastolehti c. havilap kiadója.

Finlands svenska biblioteksförening FSBF, Finnországi Svéd Könyvtáros 
Egyesület, mintegy 400 tagja van.

Suomen Tieteellinen Kirjastoseura, Finn Tudományos Szakkönyvtári 
Egyesület, 1929- , kb. 700 tagja van, számos aktív munkacsoportja 
működik, a Signum c. lapot adja ki (évente 6 alkalommal).

Könyvtári szervezetek



A finnek aktív olvasók és könyvtárhasználók: a lakosság 80%-
a tag valamely könyvtárban – ingyenes!

2010-ben majd százmillió példányt kölcsönöztek ki összesen 
(18/lakos), az évi könyvtárlátogatások száma 53 millió volt
(10/lakos), a könyvtárak internetes szolgáltatásait  évi 57 
millió alkalommal használták. A teljes dokumentumállomány 
40 millió példány. Minden önkormányzatnak van könyvtára  
(312), többségük fiókkönyvtárral (486), valamint 
könyvtárbusszal is rendelkezik (154).

A számok tükrében



Szolgáltatási pontok Mennyiség

- Főkönyvtárak 308

- Fiókkönyvtárak 486

- Kórházi könyvtárak 42

- Könyvtárbusz 153

- Könyvtárbusz-megállók 12.378

- Könyvtárbusz-kölcsönzések 7.580.501

- Nyitva tartási órák 1.399.355

- Egyéb szolgáltatópontok 454

- Könyvtárhajó 1

- Könyvtárhajó megállók 11

- Könyvtárhajó-kölcsönzések 1018

Közművelődési könyvtárak - 2011

Használat Mennyiség

- Könyvtárlátogatás 52.797.002

- Távhasználat 56.874.083

- Könyvtárhasználó 2.095.336



Külön statisztikában

60 önálló tudományos szakkönyvtári egység, 275 
tagkönyvtár

19 önálló egyetemi könyvtári egység, 122 tagkönyvtár

kb. 18 millió könyvtárlátogatás

Felsőoktatási és tudományos 
szakkönyvtárak



Integrált könyvtári rendszerek (VTLS (1989) Voyager (1999-), + 
Metalib, SFX, (2009-, 2014-?), közművelődési könyvtárakban 
színesebb a kép („nemzetközi” program, finn fejlesztések)

FINMARC 1977- , MARC21  2008/2010-

Adatbázisok : Fennica – a finn nemzeti bibliográfia 
(rekordletöltés fizetős), Viola – kották és zenei hangfelvételek,  
Linnea közös katalógus: Arto - cikkadatbázis, Linda – egyetemi 
könyvtárak + Tárolókönyvtár, Parlamenti,  Statisztikai Könyvtár, 
KDK (Finna) Nemzeti Digitális Könyvtár

FinELib, Linnea, Linnea2 konzorcium, Nelli portál (MetaLib, SFX)

Könyvtárközi együttműködés, Tárolókönyvtár

Alappillérek



Elsőként valósította meg a különböző típusú könyvtárak 
állományának közös tárolását. Közvetlenül a Minisztérium irányítása 
alá tartozik, az általa kinevezett igazgatótanács irányítja működését 
(3 éves ciklusokban). 

1989 márciusában nyílt meg, 1999-ben elsőként vezette be az 
országban a közvetlen olvasó könyvtárközi kölcsönzést (Universal
Borrowing). 

1996 óta a legnagyobb dokumentumellátó központ. Az egyetemi 
könyvtárak könyvtárközi megrendelésének mintegy 60%-át teljesítik 
innen. 

A megrendelések mintegy 30%-a másolat (kb. évi 20.000), mely 24 
órán belül teljesül, elektronikus formában.

Varastokirjasto - Tárolókönyvtár



Az utóbbi pár évtizedben több mint 200 könyvtári 
épület épült Finnországban 

Önkormányzati  források + állami támogatás (320.000 
EUR fölött; 25-50%), mobilkönyvtárakra is

Nagy hagyomány: Alvar Aalto (Viipuri, 1935), Raili és 
Reima Pietilä (Tampere, 1985), Aarne Ervi (Töölö, 1970);  
„személyre szabott tér”

Könyvtárépítészet



Third place/space : A könyvtár mint harmadik hely

Otthon - munkahely - közösségi tér

Forgalmas, könnyen megközelíthető helyen, olcsón 
(ingyenesen) igénybe vehető, folyamatos 
kommunikáció és találkozás lehetősége sok látogatóval, 
eszmecsere, termékeny viták, ismerkedések, széles 
felhasználói közönség – eltérő, olykor egymásnak 
ellentmondó igényekkel

Milyen (lesz) egy mai modern könyvtár?



CHANGES IN LIBRARY OPERATIONS 

– THE NEW OPERATIONAL CONCEPT OF THE CENTRAL 

LIBRARY Maija Berndtson, a Helsinki Városi Könyvtár 

igazgatójának prezentációjából 2012. január 

http://keskustakirjasto.fi/en/project/documents/

http://keskustakirjasto.fi/en/project/documents/


The physical form 

of the library collections

loses its meaning



Hybrid media

Metadata

Open 

data 

refinery

New knowledge 

creation Cloud computing

Exhibition and 

knowledge center

Open learning

National 

digital 

library

Electronic books

Classical 

literature, 

music, 

movies

Meeting forum

Challenge

New building architecture 

for digital universe

Helsinki Central Library Project, Feasibility Study 2010 

by Klaus Oesch



More diverse clientele 









Helsinki Központi Könyvtár - 2017



http://keskustakirjasto.fi/en/story/

http://keskustakirjasto.fi/en/story/
http://keskustakirjasto.fi/en/story/


Paper Sheets (117)

The Gateway (114)

Olvasói szavazás



http://buildings.libraries.fi

http://buildings.libraries.fi/


Ylöjärvi „Leija”



Tritonia (Vaasa)



Espoo „Iso Omena”



Lohja



Rovaniemi (1965)



Tampere „Metso”



Turku Városi Könyvtár



Laitila



Joensuu (1992)



kirjastot.fi (libraries.fi)

Dr. Kovács Péter: Finn nyomokon, avagy tradíció a 
finn építészetben http://epiteszforum.hu/node/17575

www.minedu.fi

TMT referátumok  
(http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4591&i
ssue_id=477, 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=457&iss
ue_id=27 )

Ajánlott források a témában

Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben
Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben
Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben
http://epiteszforum.hu/node/17575
http://epiteszforum.hu/node/17575
http://www.minedu.fi/
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4591&issue_id=477
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4591&issue_id=477
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4591&issue_id=477
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=457&issue_id=27
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=457&issue_id=27
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=457&issue_id=27


Köszönöm a figyelmet! 


