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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés ?trlnölce részére

Helybcrz

„A n2AY köiryv nagy átverés?" cítnmrl a I-lázszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyüjtalú
Hiller Istvánhoz, a Nemyetí Kulturális Örökség Minísztéúumának miniszteréhez.
A kérdésre a választ írásban trézem .

Tiszteit Mínis--ter úri

Ön sajtótájékoztatón ismeitette a rajtával A nagy könyv című televtziös show finanszírozásának
hátterét.
E szerint az NIVA 500 mM4{s az NICÓM 160 mil]16, az N V 120 -t--Mió forinttal támogatja, a
további támogatásokról dxgyalások folynak az ORTT vet . és más szolgáltatókkal_
Nem derül ki pontosan az Ün, és Hársányi László sajtötájékoztatöjáböl, hogy ezen felül kap-e a
show 100-100 millió forntot az NI 1-tói és a NKÖM-től a könyvfaxok t~megatására. Az sem
derült ki pontosan, hogy a lyen eredményeket vámok a műsortál . Arról serfix besréitek, hogy ezzel
a szocialista kormíl y megsérti a rnédíatörvénynek azon passzusait, amelyet a közszolgálati
televízió tamogatásárol rendelkeznek.

Kérdezetsz Miniszter Urat:

Ön nem tartja erkölcstelennek a közszolgálati televízió ilyen módon való támogatását?
COn szerint ne]n felelőtlenft döntés, hogy az amúgy is komoly hiánnyal küzdő NKA-bál újabb fél
milliárd forintot fordítson az MTV 6üjtatott finanszírozására, illetve a szocialista kormony
médiaszereplésének tárnogati5ára?
A program 7$0 r=M(i forintos támogatásán felül kap-e a show 100-100 millió forintot az NI A-
töl és a LAKOM-tál a könyvtárak támogatására?
Nem gondolja, hogy az NIVA-t6l kapott 100 millió forintos, lsáfejezettcnn a játékhoz kapcsoládá
pályázati Uu ugatásnál. iával fontosabb lenne a könyvtárak egyéb feladatainak támogatása?
Tudja Ön, hogy a könyvtárak évről-évre kevesebb p6azböl l gazdálkodnak az Ön és Harsányi
László tevékenységének következtében?
Mi.t vár A nagy könyv cim-Ci show batisitöl?
Milyen eredményekkel számolnak?
Tudja-e Ön, hogy 500 milliö forintból 300 ezer könyvet, egy megyei köxxyvtir teljes állományát
Iehetne megvásárolni?
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Tudja-e On, hogy az N14 A iltal adott timcigatás mértéke x Shaladja az irodalotn
támogatottssgít?
On szeőnt egy televíziós show a leghatékonyabb formája az irodalom tamogatisinak?
Hányszor fog Őn, illetve utódja szezepclní a műsorban?
On szerint miért oern váltotta be a program Angliában sem a hozzáfűzött reményeket?
Ha olyan sikeres volt a m-sor Angliában, akkor miért ncm vették át Európa többi orsaágában
(kívcvc Németországot)?
t3n szerint az lasmoly eredménynek szirmit, ha a bői alvasdk a végé listára került tinsel€ból a
konyvtárakban 10-20-sz©r t 5bbet kólesi?r tck. mint koribban?
Ifit t,id On arról mondati, hagy vajon a kdnyvtimk látogatóinak száma mennyivel emelkedett a
show hatásira?
On szerint a legértékesebb kq) yveket választották hi a TOP 100-as illetve a TOP 12-es listán?

Tisztelettel vásom, válaszait .

Budapest, 2005 . január 28.
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