
A zalaegerszegi József Attila Városi
Könyvtár (JAVK) több mint huszonhá-
romezer lakos könyvtári ellátását bizto-
sítja a zalaegerszegi és a pacsai kistérség
területén.

Korábban, 1986 és 2006 között, ezek-
ben a községekben a hálózati-módszerta-
ni gondozást és az új dokumentumokkal
történõ ellátást ellátórendszer formájá-
ban végeztük, pontosan húsz évig. Az ezt
követõ öt év mozgókönyvtári ellátásának
tapasztalatairól, eredményeirõl szól a kö-
vetkezõ visszatekintés.

A kistelepüléseken az integrált közös-
ségi színtéren belül, amely sok helyen
már magába foglalja a könyvtárat is, a
színvonalas mûködéshez öt fontos felté-
telnek kell megvalósulnia:

1. esztétikus, olvasóbarát könyvtárhe-
lyiség, épület,

2. a feladatra alkalmas könyvtáros,
3. folyamatos és az olvasói igényeket

kielégítõ dokumentumellátás
4. az olvasók megjelenése,
5. a szolgáltatóhelyek mûködését és

népszerûsítését segítõ pályázatok, ren-
dezvények.

Olvasóbarát könyvtárhelyiség, épület

Elmondhatjuk, hogy a 2006 és 2011 kö-
zött eltelt öt év alatt, de már ezt megelõ-
zõen is számos könyvtárépület, könyvtár-
helyiség megújult, valamint fûtés- és vi-
lágításkorszerûsítést hajtottak végre. Új,

tetszetõs könyvtári bútorok készültek
több helyen. A kistérségi normatíva se-
gítségével 13 könyvtárban tudták megol-
dani az állomány tetszetõsebb elhelyezé-
sét, a betérõk méltóbb fogadását. Ehhez a
feltételrendszerhez tartozik az alapterület
növelése, ami 8 könyvtárunkban valósult
meg oly módon, hogy a helyiséghez csa-
toltak egy másikat, amelyben helyet kap-
hatott a folyóirat-olvasó, a számítógép-
park, valamint a rendezvénytér is. Integ-
rált közösségi tereket tudtak így kialakí-
tani. Épületfelújítás 3 községben történt
(Bak, Lakhegy, Zalaboldogfa). Új helyre,
elõnyösebb elhelyezést nyerve költözött
6 könyvtárunk (Bocfölde, Nagykapor-
nak, Németfalu, Pálfiszeg, Tófej, Zala-
tárnok).

Két, a nyolcvanas években megszûnt
könyvtár újraindítására került sor, Bon-
codföldén és Gombosszegen. A községek
elöljárói igyekeztek kihasználni az álla-
mi normatíva által nyújtott lehetõségeket
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a községek könyvtári ellátásának újrain-
dításával. A nyitvatartási órák száma
emelkedett: az ezer lakos alatti települé-
seken heti 6 órára, ezer lakos felett heti
12 órára. Mindez a kistérségi társulások-
kal egyetértve. Összegzésül elmondhat-
juk, hogy a községi könyvtárak mind-
egyikében sikerült az eszközbeszerzési
normatívából a legfontosabb fejlesztése-
ket megoldaniuk az önkormányzatoknak.

Könyvtármegszüntetés is történt: Za-
latárnok fiókkönyvtárát, Oroklánt szün-
tettük meg az épület eladása miatt. Állo-
mánya Zalatárnokra, a megújult könyv-
tárba került.

A könyvtáros személye

Könyvtárosaink létszáma aránylag stabil,
személyi változás miatt átadás-átvétel ti-
zenegy községben történt, könyvtáraink
egyötödében. Feladataink a könyvtárát-
adásokkal megszaporodtak. A könyvtá-
ros személyének megváltozásával a meg-
szerzett tudások elvesznek. Szerencsére a
könyvtári munkafolyamatok szükséges
része módszertani segítséggel könnyen
elsajátítható. Az önkormányzatok mindig
találtak olyan új embereket, akik nyitot-
tak az olvasók felé. Könyvtárosaink nagy
része korábban már elvégezte az alapfo-
kú könyvtárosi tanfolyamot, de akadnak

olyanok is, akik könyvtáros asszisztensi
tanfolyammal, illetve fõiskolával rendel-
keznek. Nagy hangsúlyt fektettünk a kol-
légák továbbképzésére is, aminek célja
fõleg a községi könyvtárakban létesíten-
dõ kistérségi modul felépítésének a meg-
ismertetése volt. Elsõsorban a TEXT-
LIB-es alapismeretek elsajátítását célzó
tanfolyamokat említeném meg, ezeket
több alkalommal is megszerveztük a Jó-
zsef Attila Városi Könyvtárban. Húszórás
tanfolyamra invitáltuk õket, A könyvtári
munka internetes forrásai címû tovább-
képzésre, valamint Kihívások a jelen
könyvtárosai elõtt címmel. Könyvtárosa-
ink rendszeres résztvevõi hagyományos
szakmai napunknak, amit az õsz folya-
mán szoktunk megrendezni. Az állomány
átadásával egy idõben új könyvtárosain-
kat betanítjuk a legfontosabb munkafo-
lyamatokra, különös tekintettel a könyv-
tári nyilvántartások pontos vezetésére és
a dokumentumok raktári rendjének fo-
lyamatos gondozására. Minden esetben
felhívjuk a figyelmüket a helyben ki nem
elégíthetõ olvasói igények kiszolgálásá-
ra, ezért tartjuk fontosnak a módszertani
csoporttal tartott aktív kapcsolatot.

Dokumentumellátás

A dokumentumok többségét a Könyvtár-
ellátó Nonprofit Kft.-tõl rendeljük, de
szoktunk vásárolni az interneten, vala-
mint könyvesboltokból is, fõleg DVD-
ket. A dokumentumok állománybavételét
és a községi könyvtárak adatbázisához
való rendelését a TEXTLIB integrált
könyvtári rendszer segítségével végez-
zük, ezek a dokumentumok a JAVK
online katalógusában községenként visz-
szakereshetõk. A tárgyalt öt évben 
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26 813 db dokumentumot szerzemé-
nyeztünk, ennek a nagyobb hányada, 
24 139 db könyvjellegû, a DVD 1493 db,
a CD 665 db, a kartográfiai dokumentum
401 db, a CD-ROM 115 db volt.

Az állományba vett dokumentumok
darabszáma 2007-ben 7223, 2008-ban
6979, 2009-ben 7292, 2010-ben 3274,
2011-ben 2045 volt. A dokumentumok
beszerzésére fordítható összeg a társulási
tanács döntése alapján csökkent. Az el-
vonás a számadatokból is kitûnik.

A megrendelt folyóiratok példányszá-
ma 2009-ig viszonylag stabil volt, ezt kö-
vetõen csökkent. Míg 2009-ben 53-féle
folyóiratot rendeltünk 488 példányban,
2010-tõl 71-gyel kellett csökkentenünk a
példányszámot, községi könyvtárosaink
körültekintõ döntésének segítségével.

Az állomány átadása-átvétele össze-
sen 32 könyvtárban történt meg Az át-
adás-átvételek személyi változások miatt
történnek, illetve igény szerint vagy vis
maior esetében.

Állományrendezést, állományból való
kivonást (a soros, tételes ellenõrzésekkel
együtt) 42 könyvtárban hajtottunk végre,
amit indokolt a közel 27 000 dokumen-
tumot tartalmazó mozgókönyvtári állo-
mány elhelyezésének szükségessége is,
valamint a régi, saját elavult állomány ki-
vonása a könyvtárakból.

Az állományból törölt dokumentumok
száma 19 905 db.

A kiszállított dokumentumok száma
30 471 db, ami 18%-kal több a beszer-
zett dokumentumokénál. Mindezt úgy
tudtuk szinten tartani, hogy megkezdtük
a korábban beszerzett dokumentumok
cseréjét a kistelepülések között, ezzel is
bõvítve a kínálatot, különös tekintettel a
2, 4, illetve 6 példányos beszerzésre.

Az olvasó 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hoz-
zánk tartozó településeken élõ emberek
megismerhessék a könyvtárak szolgálta-
tásait, idõben tájékozódjanak a könyvtár-
hoz kapcsolódó rendezvényekrõl. Ezt a
tevékenységet erõsítette a számos könyv-
táravató, amit a gyûjtemények elõnyö-
sebb elhelyezése (új épület, új helyiség)
tett lehetõvé. Ezeket az alkalmakat min-
den esetben valamilyen rendezvénnyel
összekötve tartottuk. A könyvtárosaink
segítségével sok szórólapot készítettünk,
amelyekben ismertettük a könyvtárak
szolgáltatásait és nyitvatartási rendjét is.
Nemcsak a könyvtárosainkat képezzük
tovább, hanem az olvasókat is. Ezt a célt
szolgálta a területen megrendezett szá-
mos használóképzés is, például az
Internet Fiesta nevû országos rendez-
vénysorozat keretében az Elektronikus
könyvtár vagy a Haladunk a korral (köz-
hasznú információk az interneten) címû,
de említhetnénk még a Ne a szomszéd
tudja meg elsõként elnevezésû kalando-
zást is különféle hírportálokon vagy a
NET-mozaikok címû elõadást Salom-
váron. Az egyszeri bemutatókon kívül
nagy gondot fordítunk az olvasók számí-
tógépes felhasználói képzésére is. Szö-
vegszerkesztõi, illetve internetes alapfo-
kú vagy haladó, húszórás tanfolyamokat
szerveztünk a településeken, eddig 7 köz-
ségben, 9 alkalommal, összesen 1260
órában. 

Rendezvények

Ezek az alkalmak is hozzájárulnak ah-
hoz, hogy az olvasói érdeklõdés növe-
kedjen a könyvtári gyûjtemény iránt,
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azok a közösségek, amelyek betértek
ezekbe az integrált közösségi terekbe,
rendezvények alkalmával is megismer-
hessék a könyvtár szolgáltatásait.

A kistérségi ellátás keretében számos
rendezvényt szerveztünk a községekben,
támogattuk például a Pannon Tükör kul-
turális folyóirat számtalan bemutatkozó
estjét az Énekmondó Együttes rész-
vételével, Számos író-olvasó találkozót
tartottunk, Szálinger Balázzsal, Jókai
Annával, Nógrádi Gáborral, Baranyi Fe-
renccel, Bosnyák Viktóriával, Fecske
Csabával, Gál Zsuzsa mesemondóval, a
Hevesi Sándor Színház mûvészeivel,
Wass Albert-emlékestet szerveztünk, 
Benedek Elek tiszteletére mesék felolva-
sására került sor könyvkiállítással egybe-
kötve, olvasótábor volt Balatongyö-
rökön, ahol fõleg vidéki gyermekeknek 
teremtettünk lehetõséget a részvételre, az
országos nagyi könyvtári napokon
Egészségesen a tevékeny nagyikért cím-
mel szûréssel összekapcsolt elõadás
hangzott el, Kustánszegen Csalogató a
könyvtárba címmel rétessütõ-versenyt
tartottunk, Éneklõ nagyik és papik a kö-
zösségért címmel helyi népdalkörök be-
mutatkozását tettük lehetõvé. Szép kö-
zönségük volt a tavalyi Olvas a család
mottóval meghirdetett országos könyvtá-
ri napoknak is. (Például ifj. Horváth Ká-
roly zenei programjának vagy Bálint Péter
színmûvész elõadásának.) Számos nép-
táncegyüttes, citerazenekar és népdalkör
fellépését tettük lehetõvé, 5 éve az EU-
ban címmel kiállítási tablók vándorolta-
tására került sor 6 könyvtárban, amit
minden alkalommal vetélkedõ követett a
kiállítási anyag tartalmából. Díszpolgárt
is avathattunk, könyvtárosként, Csonka-
hegyháton.

Megemlíthetnénk még az ünnepi
könyvhét, a költészet napja, a zalai gyer-
mekkönyvhetek, a gyermeknap, a falu-
nap tiszteletére szervezett eseménye-
ket is. 

Ezen kívül számos községben anyák
napját, idõsek napját, felolvasó-délutánt,
karácsonyi mûsort támogattunk, amelye-
ken magunk is aktívan részt vettünk. 
Tapasztalataink szerint hozzájárultunk
ahhoz, hogy a kistelepüléseken élõ kö-
zösségek jobban összetartsanak, több fi-
gyelmet fordítsanak a könyvtáruk hasz-
nálatára.

Pályázatok

Meg kell említenünk a pályázati lehetõ-
ségeket is, amelyekkel sikeresen élhettek
a könyvtári szolgáltatóhelyeink. Rend-
szeresen felhívjuk a fenntartók és a
könyvtárosok figyelmét a különbözõ pá-
lyázati lehetõségekre, például az e-Ma-
gyarország pontok létesítése és folyama-
tos felügyelete, gondozása a szolgál-
tatóhelyeken, a Nemzeti Kulturális Alap
által kiírt pályázatok, a Külügyminiszté-
rium pályázati felhívása közkönyvtárak
uniós programjának támogatására stb.

Végezetül: a kistérségi normatívával
és az érdekeltségnövelõ állami támoga-
tással, a pályázati lehetõségek felhaszná-
lásával a könyvtárak szerepe felértékelõ-
dött. Az élethosszig tartó tanulásnak, a
mindennapi friss információk beszerzé-
sének alapvetõ helyévé lépett elõ a
könyvtár. 

Tapasztalataink alapján úgy érezzük,
hogy a mozgókönyvtári ellátás bevezeté-
sével növelhetõk a településeken élõk
esélyei a tanulásra, az információszer-
zésre. ■
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