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39 ÉV A ZALALÖVŐI KÖNYVTÁRBAN 
 

Kemény Lajosné Anci nénire bizonyára sok zalalövői és környékbeli 
könyvtárlátogató gondol vissza jó szívvel, ugyanis 39 évig dolgozott könyvtárosként a 
kisvárosban. 

Hogyan lett könyvtáros? Tudatos választás volt, vagy a véletlen sodorta erre a 
pályára? 

A véletlen sodort erre a pályára, ugyanis mindig tanító szerettem volna lenni. 
Sajnos érettségi után nem nyertem felvételt a szombathelyi tanítóképzőbe, így 
elhelyezkedtem adminisztrátorként itt Zalalövőn. Egy év után volt lehetőség az 
elhelyezkedésre a könyvtárban; többen jelentkeztünk az állásra, amit én nyertem el, így 
19 éves koromban képesítés nélküli könyvtáros lettem. Az alkalmazásomnak az volt a 
feltétele, hogy a munka mellett szakképesítést kellett szereznem.  

Nem okozott nehézséget ilyen fiatalon a könyvtárosi munka? 
A megyei könyvtár módszertani csoportjától nagyon sok segítséget kaptam, 

sőt már az első évben elvégeztem egy alapfokú tanfolyamot, így könnyebben 
boldogultam.  

Milyen volt 40 évvel ezelőtt a könyvtárosi szakma elismertsége? 
Itt a községben soha nem ismerték el a könyvtárost úgy, mint egy pedagógust. 

Talán az emberek nem tudták, hogy a könyvtárosi munka nem csak kölcsönzésből áll, 
hanem nagyon sokrétű és folyamatos felkészültséget igényel.  

Igazából most sem ismerik el a könyvtárosi munka mélységét, általánosságban 
azt hiszik, hogy nagyon jó a könyvtárosnak, mert egész nap olvashat. Pedig az Ön 
utódjaként a fél év alatt megtapasztaltam, hogy nem egyszerű ebben a 25 ezres 
állománnyal rendelkező könyvtárban minden munkafolyamatot egyedül végezni.  

A könyvtárosság nagyon szép hivatás, de tudna olyat mondani, ami hátránya 
ennek a munkának? 

Tapasztalataim szerint az információtechnológia fejlődésével párhuzamosan 
egyre inkább háttérbe szorult a hagyományos dokumentumok használata.  

Nem okozott nehézséget megtanulni a számítástechnika adta új eszközök, 
lehetőségek használatát? 

Először nagyon idegenkedtem ezektől az eszközöktől, de rákényszerültem a 
használatukra. Rövid időn belül megtanultam minden munkafolyamatot, ami szükséges 
volt. Végülis rájöttem, hogy a segítségükkel sokkal könnyebben és gyorsabban tudtam 
végezni a munkát. 

A könyvtárosi diploma mellett magyar szakos tanári diplomát is szerzett. Nem 
akart tanítani?  

Szerettem volna óraadóként tanítani a helyi általános iskolában, de erre nem 
volt lehetőségem. Pályát módosítani pedig hálátlan lett volna azután, hogy a fenntartó 
minden lehetőséget biztosított a könyvtár szak elvégzéséhez.  

Az itteni munkájában tudta-e hasznosítani a pedagógus-végzettségét? 
Sokféleképpen tudtam hasznosítani, elsősorban a könyvtári tájékoztatásban. 

Emellett az intézményben színjátszócsoportot alakítottam, amit hosszú ideig vezettem. 8 
éve megyei irodalmi levelezős játékot indítottam, ami az évek során nagyon népszerű 
lett. Továbbá ennek köszönhetően több alkalommal meghívott a zalaegerszegi József 
Attila Városi Könyvtár zsűritagnak a versmondó versenyére.  
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15 évig munkaköri feladatként végezte a művelődési központ nyugdíjas 
klubjának segítését. Mesélne erről? 

Nagyon közel állt hozzám ez a korosztály, miután ismerem az idős emberek 
problémáit, gondjait, és olvasóim között is szép számban volt nyugdíjas. Elsősorban az 
volt a feladatom, hogy segítsem őket a programok szervezésében, lebonyolításában. Itt 
nagy hasznát vettem a magyar szaknak, mert nagyon sok író és költő életével, 
munkásságával megismertettem őket. Érdekli őket az irodalom, és nagyon szeretnek 
verset mondani. Az ünnepek műsorainak összeállításában is segítettem őket. Amúgy 
nem lettem hűtlen hozzájuk, hiszen nyugdíjasként én is tagja lettem a klubnak.  

Hosszú pályafutása során mi volt a legmaradandóbb élménye? 
2003-ban eljutottam Brüsszelbe a Külügyminisztérium által szervezett 

továbbképzésre. Ez felejthetetlen öt nap volt. 
Manapság nem tartják jó dolognak, ha valaki a pályafutását egy munkahelyen 

tölti el. Erről mi a véleménye? 
Valóban így van. Hosszú évek után az ember úgy érzi, hogy szükség lenne a 

váltásra, nekem a családi körülményeim ezt nem tették lehetővé, de ha újra kezdhetném, 
máshol is próbálkoznék.  

Köszönöm a riportot és jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánok! 
 
 
        Kovács Mónika 

 
 

 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár nevében Szita Istvánné és Kiss Gábor köszöntötte a 

nyugállományba vonuló Kemény Lajosnét. 




