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ZALA MEGYE ÖNKORMÁNYZATI-LAKÓHELYI 
KÖNYVTÁRAINAK ELLÁTÁSA 2008-BAN 

 
 

 Zala megye 257 települése közül 2008-ban 9 város és 31 község működtetett 
nyilvános könyvtárat. 215 település önkormányzata mozgókönyvtári szolgáltatást 
rendelt meg a megyei könyvtártól, vagy a 6 szolgáltatást vállaló városi könyvtár 
valamelyikétől. Ezeken a helyeken (a községek 87 %-ában) könyvtári szolgáltatóhelyet 
biztosít a fenntartó. A felhasználó szempontjából a szolgáltatóhelyek ugyanazt a feladatot 
látják el, mint a könyvtárak, de a munkák nagy részét (a beszerzést, feldolgozást, szállítást 
és más feladatokat) a szolgáltató könyvtár végzi.  

 Fontos tényező, hogy a megyében szinte valamennyi településen (2 község 
kivételével) van könyvtár, vagy szolgáltató pont. A nyilvános könyvtári ellátás és a 
mozgókönyvtári szolgáltatás összekapcsolása egyre inkább lehetővé teszi, hogy a 
városokban és a legkisebb községben élő lakosság is ugyanolyan minőségű könyvtári 
szolgáltatást vegyen igénybe a lakóhelyén.  

A települések könyvtári ellátása változatos képet mutat. Először a városok, majd a 
községek helyzetét mutatjuk be: 

A városokban összesen 12 önkormányzati fenntartású könyvtár működik. 
Zalaegerszegen 4 önkormányzati könyvtár található, köztük a Megyei Közgyűlés 
fenntartásában a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, a város fenntartásában a József Attila 
Városi Könyvtár és 2 városrészi ellátást biztosító könyvtár, az Apáczai ÁMK könyvtára és 
az Izsák ÁMK könyvtára. Ez utóbbiak kettős funkciójú könyvtárak, iskolai könyvtári 
feladatot is ellátnak.  

 2008 végén 4 városi könyvtárnak (Keszthely, Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg) és 
egy községi könyvtárnak (Kehidakustány) összesen 17 fiókkönyvtára volt. Számuk 
eggyel kevesebb, mint 2007-ben, a cserszegtomaji fiókkönyvtár megszűnése miatt. 

 A községek tekintetében látható, hogy a nyilvános könyvtárat fenntartó 
önkormányzatok száma egyre kevesebb. A könyvtárfenntartás (elsősorban a legkisebb 
településeken) forráshiány miatt egyre nehezebbé vált az utóbbi években, ezért az 
önkormányzatok kihasználták azt a lehetőséget, hogy a nyilvános könyvtár 
megszüntetésével a többcélú kistérségi társulásokon keresztül mozgókönyvtári normatív 
támogatást vegyenek igénybe a szolgáltatás finanszírozásához. Míg 2006-ban 216, 2007-
ben 84, 2008-ban már csak 31 önkormányzat vállalta nyilvános könyvtár fenntartását.  

 
 Város Község Összesen 

Zala megye településeinek száma: 9 248 257 

Zala megye önkormányzati könyvtárainak száma 12 31 43 

Mozgókönyvtári szolgáltatást igénylő települések  215 215 

Nincs szolgáltatás  2 2 

 
A megye 257 települése közül mindössze két kicsi faluban nincs könyvtári 

szolgáltatás (Iborfia, Sénye).  
A községekben a könyvtári szolgáltatások megvalósulását a központi ellátási formák 

(mozgókönyvtári ellátás, illetve az ellátórendszer) és a hálózatgondozói tevékenység 
(szaktanácsadás, statisztikai adatszolgáltatás, közös projektek stb.) összekapcsolása 
segítette.  
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Az érvényben lévő megyei hálózati megállapodás alapján a községek könyvtári 
ellátásában, 2008-ban is aktív szerepet töltöttek be a megyei könyvtár és a nagyobb városi 
könyvtárak (összesen 7 ellátó könyvtár).  

 
Községek 

Szolgáltató könyvtár Mozgókönyvtári 
szolgáltatás 

Ellátórendszeri 
szolgáltatás Hálózatgondozás Összesen 

Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely 27 4 3 34 

Városi Könyvtár, Lenti 50     50 

Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa 34 10 6 50 

József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg 50     50 

Deák Ferenc Megyei Könyvtár 30   2 32 

Fáklya Műv. Közp. és Könyvtár, Letenye 19   6 25 

Festetics Műv Közp. és Könyvtár,  Hévíz 5     5 

Összesen 215 14 17 246 

 
A fenti táblázatban összegeztük, hogy a szolgáltató könyvtárak milyen arányban 

vettek rész más települések ellátásában. A megyében 3 szolgáltatási forma jellemző: 
ellátórendszer, kistérségi mozgókönyvtári ellátás és a hálózatgondozás.   

2008-ban a 248 községben már csak 16 önállóan szerzeményező nyilvános községi 
könyvtár működött, 14 nyilvános községi könyvtár ellátórendszeri szolgáltatást vett 
igénybe, a legtöbb (215) település a mozgókönyvtári ellátást választotta.  

Ellátórendszer esetében a községi önkormányzatokat terhelte a szolgáltatás és a 
dokumentum-beszerzés költsége: négy település a keszthelyi Fejér György Városi 
Könyvtártól, tíz település a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtártól rendelte meg a 
szolgáltatásnak ezt a formáját. 

Mozgókönyvtári ellátás esetén a szolgáltatás a kistérségek által lehívott normatív 
támogatásból valósult meg. A megye valamennyi többcélú kistérségi társulása felvette 
feladatai közé a mozgókönyvtári ellátást, az újonnan megalakult kistérségek (hévízi, 
pacsai és zalakarosi kistérségek) is. Így ez a szolgáltatási forma egyre népszerűbbé vált a 
megyében: 2005-ben öt, 2006-ban nyolc nagykanizsai kistérséghez tartozó település 
ellátási formája volt; 2007-ben 160 község, 2008-ban 215 község rendelte meg a kistérségi 
könyvtári ellátást.  

 Az egyes kistérségekben változó a szolgáltató könyvtárak száma. Az alábbi 
táblázatban jól látható, hogy a megye kistérségeiben mely könyvtárak töltik be a 
szolgáltató szerepét, illetve, hogy az egyes szolgáltatókhoz hány település tartozik. A 
hévízi, a keszthelyi, a lenti, a letenyei, a nagykanizsai és a zalakarosi kistérségekben csak 
egy szolgáltató könyvtár van. A hévízi kistérség területén a szolgáltató a hévízi Gróf 
Festetics György Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, amely 5 települést lát el. A 
keszhelyi kistérségben a Fejér György Városi Könyvtár 10 település számára szolgáltat. A 
lenti kistérség 50 települése a Lenti Városi Könyvtártól rendelte meg a mozgókönyvtári 
szolgáltatást. A letenyei kistérségben - ahol 2008-ban indult el a szolgáltatás – a letenyei 
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 19 szolgáltatóhely  ellátókönyvtára.  A nagykanizsai 
kistérség 13 települése, valamint a  zalakarosi kistérség 15 települése számára a Halis 
István Városi Könyvtár biztosítja az ellátást.  

A pacsai, a zalaegerszegi és a zalaszentgróti kistérség területén több szolgáltató is van. 
A zalaegerszegi kistérségből kivált pacsai kistérségben 4 szolgáltató könyvtár van: 8 
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települést a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 5 települést a zalaegerszegi József Attila 
Városi Könyvtár, 3-3 települést a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár, illetve a 
nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár látott el 2008-ban. A zalaegerszegi kistérség 
45 településén a József Attila Városi Könyvtár, 16 településén a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat.  

A megyei könyvtár mellett 3 városi könyvtár, a keszthelyi, a nagykanizsai és a 
zalaegerszegi városi könyvtárak is több kistérségben látják el a feladatot, aminek 
elsősorban az az oka, hogy az ellátórendszeri szolgáltatást igénylő települések a kistérségi 
mozgókönyvtári ellátás megrendelése után is ragaszkodtak a korábbi szolgáltatójukhoz. A 
megyei könyvtár viszont elsősorban azokon a helyeken szolgáltat, ahol korábban nem 
működött ellátórendszer. Az alábbi ábrán is jól megfigyelhető, hogy a zalaegerszegi és a 
zalaszentgróti kistérségben 2-2 szolgáltató könyvtár van, a pacsai kistérségben viszont 4 
ellátókönyvtár.  

 

Mozgókönyvtári szolgáltatást megrendelő községek száma 

Szolgáltató könyvtár 
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Deák Ferenc Megyei Könyvtár           8 16   6 30 
Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely   10       3     14 27 
Városi Könyvtár Lenti     50             50 
Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa         16 3   15   34 
József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg           5 45     50 
Fáklya Műv. Közp. és Könyvtár, Letenye       19           19 
Festetics Műv Közp. és Könyvtár,  Hévíz 5                 5 
Összesen 5 10 50 19 16 19 61 15 20 215

 
A szerződött települések számára a szolgáltatással megbízott könyvtár biztosítja a 

dokumentum-ellátást (letéti ellátás) és egyéb szolgáltatásokat (könyvtárrendezés, 
selejtezés, rendezvények, továbbképzések stb.). Az egyes szolgáltatók ellátási formája 
hasonló, kivételt képez a nagykanizsai városi könyvtár úgynevezett „teljes körű könyvtár-
ellátása,” amely eltér a többi szolgáltató könyvtár letéti jellegű szolgáltatásától. A legtöbb 
szolgáltató könyvtár az új mozgókönyvtári beszerzéseket évente legalább 6 alkalommal 
kiszállítja letétként a szolgáltató helyekre, mellette színes újságokat fizet elő, amely 
rendszeresen a községekbe érkezik. A letétek helyben maradnak, illetve időszakosan 
cserélődnek a települések között. Ezen kívül a szolgáltatók külön kérésre saját 
állományukból is szolgáltatnak, valamint különböző rendezvényeket, továbbképzéseket 
szerveznek.  

A Halis István Városi Könyvtár viszont hetente egyszer felkeresi valamennyi 
települési szolgáltató helyét, ahol 1-2 órát tartózkodnak. Kiszállítanak - a beérkezett 
kérések mellett - kb. 80 db-os kínálatot, amelyet a szolgáltatóhelyekre betérő olvasók 
kikölcsönözhetnek, illetve helyben igénybe vehetnek. A ki nem kölcsönzött 
dokumentumokat a szolgáltató visszaviszi a központi könyvtárba. Így ezeken a helyeken 
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csak a korábbi községi állományok vannak helyben, letétet nem építenek a 
mozgókönyvtári állományból. A hetente kivitt kínálat a mozgókönyvtári dokumentumok 
mellett a központi könyvtár dokumentumállományából is kikerülhet. Ez a szolgáltatási 
forma a szolgáltató könyvtár aktívabb jelenlétét eredményezi a településeken, és a 
statisztikai adatok is magasabb számot mutatnak a szolgáltató dokumentumforgalmazása 
tekintetében. Hátránya ugyanakkor, hogy a személyi kiadások és a gépkocsi futás miatt 
költséges, és nem alakult ki helyben egy kurrens helyi állomány sem.  

A megye valamennyi városi könyvtára, mozgókönyvtári szolgáltató helye és 27 
községi könyvtára egész évben működött. A községiek közül 3 könyvtár (Becsehely, 
Csörnyeföld, Zalaszabar) működése megszűnt 2008 év végén, mert a település döntése 
alapján) mozgókönyvtári szolgáltatást rendelnek meg 2009-től. Így a mozgókönyvtári 
szolgáltató helyek száma tovább növekszik. 

 A könyvtárak elhelyezési és működési körülményei tovább javultak 2008-ban. A 
mozgókönyvtári normatív támogatásnak köszönhetően elsősorban a mozgókönyvtári 
ellátásban részesülő könyvtári szolgáltató helyeket újították fel. 

 A statisztikai számokat figyelembe véve a települések lakosságának könyvtári 
ellátása összesen 22.564 m2 alapterületen valósult meg (1.066 m2 növekedés).  

 A nyitva tartási napok száma a községekben alacsony: 31 nyilvános könyvtárból 
2 könyvtár nem tartott nyitva (Belezna, Zalaszabar) és 4-4 könyvtár csak 1-2 napon 
szolgáltatott. 215 szolgáltatóhelyből a legtöbb településen (70%) csak egy vagy két napon 
szolgáltattak: 79 községben 1 napos, 73 községben 2 napos volt a nyitva tartás. 
Rendszeres napi nyitva tartás (5-6 napos) a városok könyvtárain kívül a községi nyilvános 
könyvtárak 50%-ára, és a mozgókönyvtári szolgáltató helyek 12%-ára jellemző.  

 
Nyitva tartási napok száma hetente 

 
Városi 

könyvtárak 
Községi 

könyvtárak 
Mozgókönyvtári 

szolgáltató helyek 
0 nap  2  
1 nap  4 79 
2 nap  4 73 
3 nap  4 23 
4 nap  1 13 
5 nap 5 12 25 

 6 nap 7 4 2 
  12 31 215 

 
 A nyitva tartási órák száma a városokban működő könyvtárakban mindenütt 20 

óra felett volt, 4 könyvtárban (Keszthely, Lenti, JAVK Zalaegerszeg, DFMK 
Zalaegerszeg) a 40 órát is meghaladta. A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 10 
órával kevesebbet volt nyitva (37 órát), mint a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár 
és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár. 

 A községi nyilvános könyvtárak 60%-a, a mozgókönyvtári szolgáltató helyek 
77%-a 6 óránál kevesebbet tart nyitva hetente. 20 óránál magasabb nyitva tartás a 
nyilvános községi könyvtárak 20%-ára; illetve a mozgókönyvtári szolgáltató helyek 2%-
ára jellemző. 

 A számítógépek száma a könyvtárakban tovább emelkedett. 2007 év végén a 
megye közkönyvtáraiban és szolgáltató helyein összesen 606 db számítógép állt a 
használók rendelkezésére 574 db Internet elérhetőséggel, 2008 végén 770 számítógépet és 
710 internet elérést regisztráltunk.  

A statisztikai adatszolgáltatás szerint a szakmai munkakörben dolgozók száma 
2008-ban a megye települési könyvtáraiban összesen 340 fő volt, ebből teljes 
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munkaidőben 111 fő dolgozott könyvtárosként. A részmunkaidőben foglalkoztatott 
könyvtárosok száma 106 fő (teljes munkaidőre átszámítva 35 fő), vállalkozó 2 fő, 
megbízási díjas 121 fő volt. A más településeket is ellátó könyvtárak – a Halis István 
Városi Könyvtár kivételével - együtt jelentették az intézményi és a mozgókönyvtári 
szolgáltatóhelyeik létszámát, így a fenti adatok a nyilvános könyvtárak és a 
szolgáltatóhelyek létszámát együtt tartalmazzák.  

2008-ban a megye önkormányzati könyvtárainak állománya a statisztikai 
adatszolgáltatás alapján összesen 1 720 271 db dokumentum volt. Az év folyamán 
összesen 53.593 db-bal gyarapodott a könyvtárak állománya, 110.855.000 Ft értékben. A 
községek állománya elsősorban a mozgókönyvtári ellátás keretében gyarapodott. 
Összességében a mozgókönyvtári ellátás keretében hasonló mértékű volt a gyarapodás, 
mint a városi könyvtárak saját állománya esetében.  

A megyei összesítés szerint a  községi nyilvános könyvtárak gyarapodása mindössze 7 
%-a a teljes megyei gyarapodásnak. A 31 önállóan szerzeményező község közül hétben 
nem is volt szerzeményezés az év folyamán.  

 

Könyvtár  
 

Állománygyarapodás 
2008-ban (db)  

 Állománygyarapításra 
fordított összeg (eFt)  

 Könyvtári állomány 
2008. végén (db)  

25 247 53 566 1 022 698 
 Városok könyvtárai  

47% 48% 59% 
3 671 5 904 265 098 

 Községi könyvtárak  
7% 5% 15% 

24 675 51 385 432 475  Mozgókönyvtári ellátás 
46% 46% 25% 

53 593 110 855 1 720 271 
Megye összesen 

100% 100% 100% 

 
Az elmúlt évi adatokhoz viszonyítva 855 db dokumentummal kevesebb volt az éves 

gyarapodás, viszonyt közel 20 millió Ft-tal magasabb volt az állománygyarapítás összege. 
A beszerzett dokumentumok átlagára 2.068 Ft volt.  
Állománygyarapításra a települések lélekszámát figyelembe véve 1 lakosra vetítve 

377 Ft-ot fordítottak a megye könyvtárai.   
A kurrens időszaki kiadványok (példányok) száma a megyében összesen 3.054 darab 

volt, ebből 1253 db a kistérségi mozgókönyvtári ellátó helyeken volt igénybe vehető.  
A regisztrált könyvtárhasználók száma kicsit csökkent a megyében, 2007 végéig 

összesen 50.769-en regisztrálták magukat a települések könyvtáraiban, 2008-ban 48.581 
fő beiratkozó volt.  

A személyes használatok száma egy kicsit csökken, míg a távhasználatok száma 
emelkedő tendenciát mutat. Megyei szinten az olvasók 647.812 alkalommal keresték fel 
személyesen a könyvtárakat, a távhasználatok száma (telefon, e-mail, honlap, OPAC) 
725.342 alkalom volt 2008-ban.  

Az internethasználatok száma megyei szinten emelkedett, 152.985 alkalommal 
vették igénybe a felhasználók ezt a szolgáltatást. 

A kölcsönzött dokumentumok száma kicsit kevesebb, mint az elmúlt évben, a megye 
települési könyvtáraiban összesen 911.106 db-ot kölcsönöztek; a közvetlenül helyben 
használt dokumentumok száma viszont több mint amennyi 2007-ben volt,  487.793 db 
dokumentumot vettek kézbe helyben az olvasók.  
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32848 445486 62572 720563 707623 384129 
 Városok könyvtárai  

67,6% 68,8% 40,9% 99,3% 77,7% 78,7% 

5 394 57 808 20 272 3 885 74 370 23 645 
 Községi könyvtárak  

11,1% 8,9% 13,3% 0,5% 8,2% 4,8% 

10339 144518 70141 894 129113 80019 
 Mozgókönyvtári ellátás 

21,3% 22,3% 45,8% 0,1% 14,2% 16,4% 

48 581 647 812 152 985 725 342 911 106 487 793 
Megye összesen 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
A 14 év alatti regisztrált használók száma szintén csökkent, 15.606 gyermekolvasó 

iratkozott be a megye könyvtáraiba. Az összes regisztrált olvasónak 32% volt 14 év alatti. 
A 14 év alatti személyes használatok száma viszont kicsit több mint az elmúlt évben volt, 
241.625 alkalmat regisztráltak a könyvtárak. A kölcsönzött és helyben használt 
dokumentumok száma a 14 év alattiak körében is hasonló arányt mutat, mint az összes 
regisztrált adat, hiszen a kölcsönzött dokumentumok száma a 14 év alattiak körében is 
csökkent, míg a helyben használt dokumentumok száma növekedett; 2008-ban összesen 
257.271 db-ot kölcsönöztek és  241.625 db-ot használtak helyben. 

A könyvtárközi kölcsönzés elsősorban a városok könyvtáraiban jellemző 
szolgáltatás, községi könyvtárakban alig fordul elő. A kéréseket elsősorban eredeti 
dokumentum elküldésével teljesítik a könyvtárak, de egyre nő a másolat (főleg az 
elektronikus másolat) formájában küldött dokumentumok száma.  

Megyei szinten a szolgáltatás emelkedő tendenciát mutat: a városok könyvtáraiba 
3876 kérés érkezett be, és többségét (3448) eredetiben teljesítették. 

A küldött könyvtárközi kérések száma viszont szinte valamennyi könyvtárban 
csökkent az előző évhez képest (1753 kérésből 1682 teljesült). 

A referensz kérések száma 2008-ban 81.148 db volt. Többségében a városok 
könyvtáraiban jellemző szolgáltatás, a 31 községi könyvtárakban összesen 4592 referensz 
kérdést regisztráltak. 

A megye könyvtárai összesen 2.124 rendezvényt szerveztek 2008-ban, amelyeknek 
89.043 résztvevője volt. Az összes rendezvényből 162 kiállításra került sor a 
könyvtárakban, a többi különböző irodalmi, illetve ismeretterjesztő program volt. 
Elsősorban a városokban szerveződtek a programok (62%), fontos azonban megjegyezni, 
hogy a mozgókönyvtári szolgátató helyeken szervezett programoknak a száma is egyre 
emelkedik (az összes program 27%-át szolgáltatóhelyeken szervezték meg az 
ellátókönyvtárak).  

Hagyományosan megemlékeztünk a megyében többek között a költészet napjáról, a 
népmese napjáról, Mátyás királyról. Ezek kapcsán versmondó versenyekre, levelezős 
játékokra került sor. 
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A szokás szerint megrendezett ünnepi könyvhéten 34, a Zalai Gyermekkönyvhetek 
során összesen 35 rendezvényre került sor a megyében. Mindkét rendezvénysorozathoz 
programfüzetet készítettünk. 

 
Rendezvények 2008-ban 

1. Kiállítások 2. Egyéb 
rendezvények Összesen (1-2.) 

Az egyéb 
rendezvényekből 
a használóképzés
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12 98 9042 1156 49127 1313 59996 2385 5619 Városok könyvtárai 
5% 60% 60% 59% 66% 62% 67% 88% 73% 

215 38 3190 596 13951 575 15314 139 601 Mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek 
83% 23% 21% 30% 19% 27% 17% 5% 8% 

31 26 2758 210 10975 236 13733 178 1462 Községi nyilvános könyvtárak 
12% 16% 18% 11% 15% 11% 15% 7% 19% 

258 162 14990 1962 74053 2124 89043 2702 7682 
Összesen: 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Az Internet Fiesta rendezvényein a számítógépes információszolgáltatásra és az 

elektronikus ügyintézés lehetőségeire hívtuk fel a figyelmet. 
A megyei összefogással megvalósuló rendezvények közül kiemelkedett az őszi 

könyvtári napok programsorozat, amely a Nemzeti Kulturális Alap pályázati 
támogatásából valósult meg. 2008-ban elsősorban a tini olvasókat céloztuk meg. Zala 
megyében szinte valamennyi városi könyvtár, több községi és iskolai könyvtár is 
bekapcsolódott a programba, a koordinátori teendőket pedig a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár látta el. Különösen jó volt a fogadtatása a Könyves Vasárnap programjainak. A 
megyei média rendszeresen tudósított az egyes eseményekről. Éltünk az Internet adta 
lehetőségekkel is, honlapunkon (www.dfmk.hu) lehetett tájékozódni a teljes megyei 
programról. 

November 5–6-án könyvtárunk adott helyet a XI. Közgyűjteményi Szakmai 
Napoknak, amelyen a könyvtárak mellett a megyei múzeumok és a megyei levéltár 
munkatársai vettek részt. 

A felhasználók képzésére 2.702 órát fordítottak a könyvtárak, amelyeken 7.682 fő 
vett részt. A gyermekolvasók elsősorban  könyvtárhasználati órákon vettek részt, a 
felnőttek számára 20 órás tanfolyamokon oktatták a az internet használatát és az 
elektronikus ügyintézést. 

A megyei könyvtár különböző témában szervezett továbbképzéseket (pl. az MKE 
Zala Megyei Szervezetével, és a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely közösen).  

A korábbi évekhez hasonlóan a megyei könyvtár koordinálásával több megyei 
összefogást igénylő pályázat elkészítésére, illetve megvalósítására került sor 2008-ban. 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásával több 
projekt megvalósítására került sor: a megyei könyvtár, valamint a zalaegerszegi és a lenti 
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könyvtár együttműködésével az elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítására 
szervezett 20 órás képzések 840.000 forint támogatásból valósultak meg.  

A „Könyvtári Napok Zala megyében” októberi rendezvényeinek finanszírozása 
szintén a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma 1.000.000 forintos 
pályázati támogatásából valósulhatott meg.  

Az innovációs projektre benyújtható pályázat 589.400 forint támogatásával kerül 
majd sor 2009 elején a használói elégedettség mérésére a megye könyvtárban és néhány 
városi könyvtárban. 

Az ősz folyamán két Európai Uniós pályázat elkészítésén dolgozott 7 könyvtár, 
amelyek konzorciumot hoztak létre (a megyei könyvtár mellett Keszthely, Lenti, Letenye, 
Nagykanizsa, Zalaegerszeg városi könyvtárai és a Zala Megyei Kórház Egészségügyi 
Szakkönyvtára). Szeptemberben nyújtották be a TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári 
szolgáltatások összehangolt infrastuktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” pályázatot. 
A pályázat a könyvtárak technikai ellátottságának javítását, a TextLib integrált rendszer 
fejlesztését és a Zalai Tudástár adatkezelő rendszer létrehozását célozta meg. 

A TÁMOP-3.2.4/08/1 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázaton 
a korábban létrejött konzorcium dolgozott együtt. A pályázat lehetővé teszi a honlapok, 
elektronikus katalógusok, adatbázisok fejlesztését, valamint olvasásnépszerűsítő 
programok, képzések szervezését is.  
 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008. nyarán tette közzé döntését az 
érdekeltségnövelő támogatásról: 39 önkormányzat 12.273.000 forint támogatást nyert el. 

Kiadványokat a megyei könyvtár jelentetett meg: a könyvtári hálózat lapját, a Zalai 
Könyvtári Levelező két számát, a legfontosabb statisztikai adatokat tartalmazó TEKÉ-t, a 
Gyermekkönyvtáros Műhely Gyermekkönyvtári információ című internetes módszertani 
hírlevelet, és az Olvasó Lurkó című havi gyermekkiadványt. 

A legfontosabb viszonyszámokat (használó arány, dokumentumellátottság, település 
ellátottság, beszerzési kvóta) tekintve megállapítható, hogy Zala megye lakosságának 16,5 
%-a könyvtárhasználó, átlagosan egy lakosra 6 kötet, a könyvtárakban egy regisztrált 
használóra 35 kötet áll rendelkezésre. 

 
Összegzés: 
 
A fenti írás rövid összefoglalást ad Zala megye önkormányzati könyvtárainak 2008. 

évi ellátásáról, amely a statisztikai adatszolgáltatás alapján készült. 
A statisztikai adatok teljes adatsora elérhető a Könyvtári Intézet honlapján: 

http://www.ki.oszk.hu  
A legfontosabb megyei adatokat az előző évekhez hasonlóan kiadványban is 

megjelentettük „Zala megye településeinek könyvtári ellátása” címmel. A nyomtatott 
változat mellett elérhető az interneten is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján: 
http://www.dfmk.hu/pdf/TEKE2008.pdf  

 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 

 
 

 

http://www.ki.oszk.hu/
http://www.dfmk.hu/pdf/TEKE2008.pdf

