
Szentgál közel háromezer lelket számláló
nagyközség a Veszprémi Kistérségben. Ha-
gyományait erõsen õrzõ, viszonylag zárt kö-
zösség, ahol az emberek ismerik egymást, és
a szûkebb családi kötelékek terén is tájéko-
zottak egymásról. A faluban van nyolcév-
folyamos általános iskola és óvoda négy
csoporttal, csoportonként átlag 25 gyermek-
kel, alapfokú mûvészeti iskola (néptánc és
rajz szakkal) mûvelõdési ház, könyvtár.
Ezek mellett számos civil szervezet és ala-
pítvány mûködik nem csak a kultúra terén
(sport, hagyományõrzés), valamint nagyon
aktív helyi lakosok tevékenykednek a tele-
pülésen.

Ilyen tehát a közvetlen környezetünk. 
A kezdetekrõl néhány szóban: 2004-ig egy
közel húsz négyzetméter területû helyiségbe
volt bezsúfolva a mintegy hatezer kötetes 
állomány. Számítógép, nyomtató nem volt.
2004-ben sikeresen vettünk részt az eMa-
gyarország-pont pályázaton, így két géppel
és egy nyomtatóval megkezdõdött az inter-
netszolgáltatás.

A helyhiány miatt sajnos ekkor még kü-
lön épületben folytak a szolgáltatások. A pá-
lyázat elõírta a heti minimum nyitva tartást,
így az önkormányzat arra törekedett, hogy a
kölcsönzés és az internetszolgáltatás egy
helyre kerüljön. 2006-ban nyílt lehetõség ar-
ra, hogy a régi általános iskola termébe be-
költözhettünk. Ezzel a megoldással ugrás-
szerûen megnõtt a könyvtár látogatottsága.

2007-tõl mozgókönyvtári ellátás kereté-
ben valósul meg a könyvtári szolgáltatás. 
A szakmai felügyeletet és a dokumentumok
beszerzését is az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet végzi. 
A szentgáli önkormányzat egy fõállású
munkatársat foglalkoztat, aki egyben a
programszervezõi feladatokat is ellátja a te-
lepülésen. Jelenleg a könyvtár heti öt napon
tart nyitva, napi hat órában, szombaton is.

Szolgáltatások: kölcsönzés, helyben
használat, könyvtárközi kölcsönzés, inter-
net, fénymásolás, spirálfûzés. Internetezni
öt gépen lehet, és közben egy színes nyom-
tatóval is bõvült a technikai felszereltsé-
günk. Mint az elõbb már érintettem, nem
csak a klasszikus könyvtári szolgáltatásokat
végezzük, hanem programokat is szerve-
zünk a településen élõknek. Fõleg a jeles 
napokhoz kapcsolódóan, és természetesen
hagyományõrzõ céllal.

A tavaly októberi programsorozat kere-
tében hívtuk életre az Olvasó Emberek
Klubját, melyet heti egy alkalommal rend-
szeresen látogatnak lelkes olvasók. Az ösz-
szejövetelek alkalmával szó esik filmrõl,
könyvekrõl, és van olyan, amikor csak jól
kibeszéljük az aktuális problémákat. Ha
gyermekek is vannak, akkor közös társasjá-
ték és meseolvasás van terítéken.

Elengedhetetlen, hogy a könyvtár tartsa a
kapcsolatot az elején említett szervezetek-
kel. Feltétlenül össze kell fognunk annak ér-
dekében, hogy a szervezett programok láto-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. április32

✒✒    Somlai Veronika

Fiesta Szentgálon



gatottak legyenek, új színt vigyünk egymás
munkájába, megosszuk tapasztalatainkat,
hogy tanulhassunk egymástól. A környezõ
települések kulturális intézményeivel is zök-
kenõmentes az együttmûködés. Volt már
például közösen szervezett könyvbemutató
a márkói könyvtárral. 

Az intézményeken túl az olvasó vélemé-
nye, elégedettsége mindennél fontosabb. 
A visszajelzéseket alapul véve úgy érzem,
hogy hozzánk szeretnek bejönni nem csak a
szolgáltatásokért, hanem mert pár szót lehet
beszélgetni, és akarva-akaratlan hasznos in-
formációkhoz lehet jutni.

Az idei Internet Fiesta keretében több ér-
dekes programon vehettek részt az érdeklõ-
dõk.

Óvodások netközelben: A helyi óvoda a
szeptemberben iskolába induló nagycsopor-
tos ovisokkal látogatta meg a könyvtárat.
Mindig csodálattal tölt el, hogy az írni, ol-
vasni még nem is tudó gyermekek milyen
természetességgel kezelik a számítógépet.
Õk már mobillal és egérrel a kezükben szü-
letnek. Idén huszonnyolcan kezdik meg az
elsõ osztályt Szentgálon. Nagyon nagy si-
kert aratott a www.egyszervolt.hu oldal. Az
ovisok látogatása alatt a legtöbbször elhang-
zott mondat a következõ volt: „Most mutasd
meg, hogyan tudok másik játékot választa-
ni!”

Az Olvasó Emberek Klubja kicsi lét-
számmal, de annál aktívabb résztvevõkkel
„mûködik”. Ezek az emberek még abban 
a korban voltak gyerekek, amikor nem a
CartoonNetwork hódított, hanem Pom-Pom,
Mazsola és Tádé, Süsü, a sárkány… Errõl a
klubról az elején már szóltam pár szót. Most
az elektronikus dokumentumok, hangos
könyvek világában, mondhatom azt, hogy a
klub aktív magja még mindig a hagyomá-
nyos, nyomtatott dokumentumokat részesíti
elõnyben. Abban azonban megegyeztünk,
hogy az interneten nagyon sok dokumentum
elérhetõ hangos könyv formában és letölthe-
tõ, így házimunka közben is lehet könyvet
„olvasni”. 

A tavaly októberi választások után most
újra van kisebbségi önkormányzat a község-
ben. A magukat roma származásúnak valló
emberek fontosnak tartották, hogy megõriz-

zék és megismertessék kultúrájukat, hagyo-
mányaikat a településen élõkkel. Képviselõi
felvilágosult emberek, fontosnak tartják az
olvasást. Könyvtárunk az állományát roma
nemzetiségi dokumentumokkal is bõvíti. Az
interneten fõleg állás- és munkalehetõsége-
ket kerestek, illetve önéletrajz-mintákat. Iro-
dájuk a könyvtárral egy folyosón van, így
napi kapcsolatban vagyunk.

Mint majdnem mindennek, az internet-
nek is van pszichológiája. A mértéktelen
használat bizony függõséghez vezethet. Ez-
zel foglalkozott az a program, aminek szer-
vezésében nagy segítséget jelentettek a pe-
dagógusok és a családsegítõ szolgálat is.
Szép számmal hallgattuk az elõadást és osz-
tottuk meg nézeteinket a témában.

„Ma tényleg estig lehet netezni?” „Tény-
leg nem kell fizetni?” „Mennyit ülhetek a
gép elõtt?” – kérdezi tõlem a már törzshasz-
nálónak számító általános iskolás ikerpár.
Tényleg, tényleg, amíg le nem váltanak, de
azért egy óránál többen ne ülj a gép elõtt 
folyamatosan! (Zárójelben jegyzem meg,
egyszer kipróbálom, mennyit bírnak egyhu-
zamban netezni, mondjuk Szent Ivánkor, a
leghosszabb éjszakán.)

A maratoni nyitva tartás alatt végig vol-
tak látogatók. Zömében iskolások chateltek,
játszottak, este hat után a felnõttek filmet
néztek, böngésztek, aki pedig kevésbé ért az
internethez, az most segítség igénybevétele
mellett gyakorolt.

Így zajlott hát az Internet Fiesta. Ilyen te-
lepülési háttérrel és támogatással mûködik
könyvtárunk, ahol mindenki azon fáradozik,
hogy minden nehézség ellenére színesebb és
gazdagabb legyen a kulturális élet. ■
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