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KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS ZALA MEGYÉBEN – 1950-20101 
 
 

   
A mai évforduló lehetőséget ad 

egy kis visszatekintésre. Előa-
dásomban felvázolom az elmúlt 60 
év könyvtári ellátásának jelentős 
korszakait. Ezeket áttekintve érde-
mes megfogalmazni, mi volt az 
egyes ellátási formák sikeressé-
gének, vagy éppen a kudarcának az 
oka, hiszen a jó megoldásokat akár 
átvehetjük, vagy továbbfejleszthet-
jük, a gazdaságtalan, szakmailag 
hibás lépéseket azonban minden-

képpen el kell kerülnünk. Így tudunk egyre eredményesebbek lenni a korszerű könyvtári 
rendszer kialakításában.  

A történeti áttekintés során részletesebben szólok a kezdetekről, hiszen a szakmai 
napunkon ezt ünnepeljük. Szintén bővebben teszek említést a jelenlegi könyvtári 
szolgáltatási rendszerről. Külön kiemelem a Deák Ferenc Megyei Könyvtár feladatait, 
szolgáltatásait.  

1950. március 5-től – a megyei könyvtár jogelődjének számító körzeti könyvtárnak 
a megalakulásától - számíthatjuk a Zala megyei könyvtári hálózat kialakulását. Ettől az 
időponttól kezdve nagy intenzitással fejlődött a könyvtári ellátás, különösen a kisebb 
településeken jelentett ez nagy változást.  

A körzeti könyvtárak megalakulása mindenképpen egy fontos időszak volt: a 
könyvtári rendszer kiépítésének kezdete. Tudjuk, hogy a körzeti könyvtárakat azzal a 
céllal hozták létre, hogy a községi könyvtári ellátást megszervezzék. Felismerték, hogy 
a szolgáltatást közelebb kell vinni az emberekhez. Ha a község vezetése vállalta a 
könyvtár működtetését, megszervezték a helyi könyvtárat; folyamatosan bővítették az 
állományt, állandó kapcsolattartással segítették a kistelepülések könyvtári ellátását. 

A körzeti könyvtárakat központi kezdeményezésre szervezték meg a megyékben. 
Elsősorban városokban hozták létre őket, 1949-ben 10, 1950-ben 22 körzeti könyvtár 
működött az országban; ezek még nem voltak a hagyományos értelemben vett 
könyvtárak. Lényegében a Népkönyvtári Központ fiókjaiként működtek, és ellátták a 
megyei hálózati központ feladatait is: községi könyvtárakat létesítettek, valamint a 
központból érkezett könyvcsomagokat feldolgozták és kiszállították a településekre. 
Igaz, hogy ahol nem volt városi könyvtár, kölcsönöztek is a helyi lakosság számára.  

Zalaegerszegen ünnepélyes keretek között avatták fel az országban 
tizenegyedikként megalakuló körzeti könyvtárat 15 ezer kötetes állománnyal. Az 
alapítással egy időben, 25 községben előre telepített 150 kötetes népkönyvtárak is 
létrejöttek. A két könyvtáros munkatárs 1950 végéig további 64 új népkönyvtárat 
szervezett.  

A megye második körzeti könyvtára 1951. május 1-én nyílt meg Nagykanizsán. 
Ettől kezdve a nagykanizsai és letenyei járást a nagykanizsai, a lenti, zalaszentgróti és 
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zalaegerszegi járást a zalaegerszegi körzeti könyvtár látta el. 1951 végéig már 167, a 
következő évben 212 népkönyvtár ellátásáról gondoskodtak, amelyhez segítséget 
jelentett a Népművelési Minisztériumtól kapott egy-egy Csepel motorkerékpár is. A 
falvak ellátása mellett a helyi városi könyvtárak állományát is bővítették. 

Fontos megemlíteni, hogy ez egy olyan központosított rendszer volt, amelyben a 
feladattal megbízott könyvtárosok képzésével, továbbképzésével is foglalkoztak. 
Munkájukat útmutatók segítették, tanfolyamokat szerveztek számukra. Az elmúlt 
évtizedekben a szakmában számos kiemelkedő szerepet betöltő személyiség ekkor 
kezdte a könyvtári pályát.  

Ki kell emelni azt is, hogy a körzeti könyvtárosoknak kultúraközvetítő és 
olvasásnépszerűsítő szerepe is volt: könyvismertetéseket, olvasóköröket, kiállításokat 
szerveztek. Munkájukat azonban természetesen meghatározta a kor ideológiája. 

Bangó Béla is sokat mesélt arról, hogy a könyvszállítmányokat, rendezvényeket 
milyen nagy érdeklődés kísérte. Ekkor még nem volt televízió, napilap, folyóirat sem. A 
villanyt is ekkoriban vezették be a falvakba.  

 10 éve, amikor a körzeti könyvtárak megalakulásának 50. évfordulója alkalmából 
Tóth Gyula volt a vendégünk - előadásában beszámolt a témában történt kutatásairól. 
Elmondta, hogy a körzeti könyvtárak létrehozásában az alapelképzelések helyesek 
voltak, a kivitelezésbe csúsztak hibák. Nem volt elég pénz a fejlesztésre, nem volt elég 
könyvtáros, nem volt elég jármű a szállításhoz, nagyon kicsi könyvállományok 
jelentettek kínálatot. A könyvek cseréje sem jött létre mindenütt, és ahol volt, ott is 
elmaradt egy idő után.  

A körzeti könyvtárak sorsát az 1952-es minisztertanácsi határozat végleg 
megpecsételte: kimondták, hogy év végéig minden megyében létre kell hozni a megyei 
tanács intézményeként a megyei könyvtárat, 1952-54 között pedig a járási tanácsok 
intézményeként a járási könyvtárakat. A körzeti könyvtárakat egyesíteni kellett a 
székhelyen lévő városi könyvtárakkal, ez Zalaegerszegen és Nagykanizsán is 
megtörtént. A megyei könyvtár Zalaegerszegen 1952 októberében alakult meg, majd 
1955 végéig összesen négy járási könyvtár létesült, Nagykanizsán, Letenyén, Lentiben,  
és Zalaszentgróton.  

A megyei és a járási könyvtárak tovább folytatták a könyvtárszervezést a falvakban, 
valamint a központilag érkező könyveket beleltározták és letétként vitték ki. Az 50-es 
évek közepén szinte minden faluban volt könyvtár.  

Pár évvel később ismét változott az ellátási forma. A községek közel felében 1961-
től a tanácsosítással a helyi tanács tulajdonába kerültek a könyvtárak. A kezdeti 
lelkesedés hatására sok helyen felújították a könyvtárhelyiségeket, kicserélték a 
bútorzatot - néhány helyen a könyveket már ekkor szabad polcon helyezték el - 
fejlesztették az állományt. Később azonban nem volt elég pénz a fenntartásra, fűtésre, 
nem fordítottak kellő figyelmet az állomány fejlesztésére karbantartására. Így 
hamarosan zsúfolt, poros könyvtárakká váltak.  

Ezzel egy időben az egészen kicsi falukat mozgókönyvtári ellátás formájában látták 
el, művelődési autóval járták a vidéket, kölcsönöztek, TIT előadásokat tartottak és 
filmet vetítettek – de részt vettek a termelőszövetkezetek szervezésben is. Később 
ezeknek a művelődési autóknak a feladata is megváltozott, egyre inkább a hálózati 
munka szervezésére, a letéti ellátásra, az állományellenőrzések lebonyolítására, 
rendezvényszervezésre használták őket.  

1968-ban a legkisebb településeken klubkönyvtárakat hoztak létre: ezek olyan kis 
művelődési házak voltak, amelyek könyvtári ellátó pont szerepét is betöltötték. Több 
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településen a rendszerváltás után is megmaradt ez az elnevezésük. Ugyancsak megérte a 
rendszerváltást néhány településen a körzeti könyvtár is. 

1969-ben kezdődött el a körzetesítés, vagyis a nagyobb településeken létrejött a 
közös tanács, amelyhez a környékbeli kistelepülések is hozzátartoztak (hasonlóan, mint 
a mai körjegyzőségek esetében). Ez a közigazgatási változás kihatott a települési 
könyvtári ellátásra is. A kiskörzeti központban függetlenített könyvtáros dolgozott, és 
feladata volt a helyi könyvtári ellátás mellett a körzethez tartozó kisközségek letéti 
ellátása is. Így azok a körzeti központ fiókkönyvtáraként működtek.  

A korábbi járási letéteket és községi tanácsi tulajdonú állományokat át kellett 
leltározni a körzeti könyvtár állományába. A munkát a megyei könyvtár és a járási 
könyvtárból városivá váló könyvtárak munkatársai végezték el a  1970-es évek elején. 

A 70-es évek második felében ismét egy új ellátási forma alakult ki - az 
ellátórendszer - amely a leghosszabb ideig működött, túlélve a rendszerváltást is. 
Néhány településen Zalában még ma is ez jellemző szolgáltatási forma. 

A városi könyvtárak - amelyek a megyei megbízás alapján végezték a városkörnyék 
könyvtári ellátását – megállapodást kötöttek a községekkel, mely szerint elvállalták a 
könyvbeszerzést, leltározást és kiszállítást, valamint a szakmai segítségnyújtást.  Az 
ellátórendszer a letéti ellátás korszerűbb változata volt, hiszen a törzsanyagon kívül a 
könyveket cserélték a falvak között.  A költségeket a községek viselték, befizetésük 
arányában kapták a szolgáltatást, de a cserék és a kedvezményes vásárlások miatt a 
befizetett összeg értékének többszöröséhez jutottak hozzá.  

A megyében elsőként a nagykanizsai városi könyvtár kezdte el az ellátórendszer 
megszervezését 1976-ban. A keszthelyi városi könyvtár, amely akkor még Veszprém 
megyéhez tartozott, 1977-ben építette ki ellátórendszerét. 1979-ben kerültek vissza Zala 
megyéhez, ekkor a zalaszentgróti járás községeinek ellátását is felvállalták.  A 80-as 
évek elején a lenti könyvtár, majd 1986-ban a zalaegerszegi városi könyvtár is 
megszervezte ellátórendszerét. A zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár esetében 
azonban ezt megelőzte az a két évig tartó munka, amíg a megyei könyvtár átadta a 
zalaegerszegi járás 61 településének ellátását a városi könyvtárnak.  

Az ellátórendszer hosszú ideig sikeres ellátási forma volt a megyében. A legtöbb 
község valamelyik ellátórendszerhez tartozva biztosította a könyvtári szolgáltatást a 
lakosság számára. 

A letenyei körzetben nem jött létre ugyan ellátórendszer, de a Fáklya Művelődési 
Ház és Könyvtár magas színvonalon végezte a hálózati munkát,  több településnek  
szerzeményeztek is.  

Szintén a 70-es és 80-as években vált jellemzővé a községi könyvtárak integrációja 
a művelődési házzal, vagy az iskolával. Az un. kettős funkciójú könyvtárak együtt látták 
el a községi és iskolai könyvtári feladatokat. Új intézménytípus is létrejött - az ÁMK - 
amely ötvözi mindhárom feladatot, közművelődési intézmény, iskola és könyvtár is. 

A rendszerváltáskor az ellátórendszerek, a kiskörzeti ellátás, önálló könyvtárak, 
klubkönyvtárak, többfunkciós és többcélú intézmények egyaránt megtalálhatók voltak a 
megyében. 

A 90-es évek elején a megalakuló önkormányzatokra erős önállósodás volt 
jellemző. A korábban kiskörzetekhez tartozó volt társközségek minden 
együttműködéstől elzárkóztak, ami megnehezítette a hálózatgondozói és ellátórendszer 
további működtetését. Problémát jelentett az is, hogy a városi könyvtárak számára nem 
volt kötelező a területi feladatok ellátása.  
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Ezért volt nagy jelentőségű az az 1992-ben kötött együttműködési megállapodás, 
amely garantálta a korábban kialakult könyvtári ellátás további működtetését, a megyei 
közgyűlés pedig vállalta a finanszírozását. 

Így megmaradt az önálló községi könyvtárak szakmai segítése céljából a 
nagykanizsai, a keszthelyi, a lenti, a zalaegerszegi, a letenyei városi könyvtár és a 
megyei könyvtár hálózatgondozó tevékenysége, és tovább működtek az 
ellátórendszerek is. A kialakult megyei könyvtárellátási rendszer működését a Deák 
Ferenc Megyei Könyvtár koordinálta. Ennek eredményeként minden kistelepülés 
valamelyik városi könyvtár szakmai gondozásába került. Volt kihez fordulniuk, ha 
segítségre volt szükségük, akár a statisztikai adatszolgáltatás elkészítésekor, 
állományellenőrzéskor, rendezvény-szervezéskor, pályázatírás alkalmával stb. 13 évig 
ebben a formában folyt a települések könyvtári ellátása Zalában. 

Több cikk jelent meg erről annak idején a szakmai sajtóban – elsősorban Kiss 
Gábor tollából – hiszen ez országosan egyedülálló volt.  

A színvonalas ellátást azonban finanszírozási gondok nehezítették. A könyvek ára 
egyre emelkedett, de a gyarapításra fordított összeg stagnált vagy csökkent. A kisebb 
települések egyre kevésbé voltak képesek önerőből biztosítani a szükséges költségeket. 
Csak azokon a helyeken voltak fejlesztések, ahol sikerült pályázati forráshoz jutni.  

Másrészt jogszabályba is ütközött a kialakult rendszer, hiszen a 1997. évi CXL. 
törvény megjelenése után – amely szabályozta a nyilvános könyvtári ellátást – a 
könyvtárfenntartást vállaló önkormányzatok alapító okiratot készítettek, amelynek 
alapján a nyilvános könyvtárak jegyzékére is felkerültek. Ugyanakkor nem voltak meg a 
legtöbb településen az intézményi feltételek. A könyvtárak a valóságban önkormányzati 
szakfeladaton működtek, nem volt vezetőjük, nem foglalkoztattak könyvtáros 
szakembert, nem fejlesztették rendszeresen az állományukat.  

Éppen ezért a könyvtáros szakma új megoldásokat keresett a kistelepülések 
megfelelő színvonalú ellátására. A Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR-) a hazai 
könyvtárügy második stratégiai ciklusának legfontosabb célkitűzése volt, amely 
paradigmaváltást jelentett a kistelepülések könyvtári ellátásának megoldására. 

A koncepció a települési önkormányzatok kötelező törvényi feladatának 
teljesítésére három utat jelöl meg: önálló könyvtár fenntartását, könyvtári 
szolgáltatóhely működtetését, és könyvtárbusz szolgáltatást. 

Az elképzelés szerint csak azok a könyvtárak maradnak önálló nyilvános 
könyvtárak, ahol a feltételek biztosítottak. Tehát a kisebb településeken legcélszerűbb 
könyvtári szolgáltató helyet működtetni (vagy könyvtárbuszos szolgáltatást bevezetni).  

A szolgáltatóhelyek mindössze abban különböznek a nyilvános könyvtáraktól, hogy 
azok nem intézmények, fenntartójuk könyvtári szolgáltatást rendel meg a városi (vagy a 
megyei) könyvtártól. 

A szolgáltatás fontos része a letéti dokumentumellátás, de mellette a szolgáltatók 
rendezvényeket, internet használói képzéseket szerveznek, rendbeteszik a községi 
állományokat, elvégzik az állományellenőrzéseket, selejtezéseket stb.  

Az új rendszer fenntartása több forrásból finanszírozható: a települések, illetve a 
megye hozzájárulása mellett állami normatív támogatásból és pályázatokból. A 
szolgáltató költségvetéséből szintén hozzájárul ehhez, (megyénk esetében a megyei 
közgyűlés minden évben betervezi a megyei könyvtár költségvetésébe az un. hálózati 
támogatást). 

A KSZR megvalósítása során sok múlik az egyes önkormányzatokon, hiszen nekik 
kell dönteni arról, hogyan biztosítják a községben a könyvtári szolgáltatást.  
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Zalában a megye könyvtárosai számára már 2004-től szerveztünk továbbképzéseket 
az új típusú szerveződés megismertetésére, létrehozására – amit mozgókönyvtári 
ellátásként nevezett el a szakma - de az átállás csak igen nehezen indult be.  

Pedig Zala megye településszerkezete és népessége mindenképpen indokolta volna 
az új szolgáltatási forma elindítását: a 257 település között 245 község ( és 2 
nagyközség) van, melyek 87%-ában a népesség száma 1000 fő alatt van. 

A késlekedés oka részben a tapasztalatok hiánya, az újtól való félelem volt, 
másrészt a községek nagy része elégedett volt a két évtizede működő ellátórendszeri 
ellátással.  

 A szolgáltatás jogi szabályozottsága ellenére a megyében létrejövő kistérségi 
társulások is húzódoztak a mozgókönyvtári feladat felvállalásától. Egyedül a 
nagykanizsai kistérségben vállalták a szolgáltatás elindítását 2004-től, de ott is csak 5 
településen – elkészült viszont az egész kistérséget átfogó adatbázis-kezelő rendszer, a 
NagyKar.  

2006 elején végül Zala megyében is felgyorsultak az események, a községek 
fenntartói egyre inkább elfogadták a könyvtáros szakemberek érveit, és több kistérségi 
társulás is jelezte, hogy felvenné céljai közé a mozgókönyvtári ellátást. Ettől kezdve 
egyre inkább ez az ellátási forma vált jellemzővé megyében. A községek közül 2005-
ben 5, 2006 végén 144 település rendelte meg a mozgókönyvtári szolgáltatást a 
megyében, a következő években tovább emelkedett a számuk: 2007 végén 160, 2008 
végén 215, 2009 végén 222. 

Zala megyében ma már valamennyi kistérség felvette feladatai közé a 
mozgókönyvtári szolgáltatást. (Legkésőbb a letenyei és zalakarosi kistérség.) Vannak 
kistérségek (nagykanizsai, keszthelyi, lenti, letenyei, hévízi, zalakarosi), ahol csak egy 
szolgáltató könyvtár látja el a településeket, néhány kistérségben (zalaegerszegi, 
zalaszentgróti) két szolgáltató könyvtár van, a pacsai térségben azonban négy 
szolgáltató, mivel mindegyik település ragaszkodott a korábbi ellátó könyvtárához.  

Ma már szinte valamennyi településen van könyvtár, vagy szolgáltató pont. A Zala 
megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer egyre inkább lehetővé teszi, hogy a városokban 
és a legkisebb községben élő lakosság ugyanolyan minőségű könyvtári szolgáltatást 
vegyen igénybe a lakóhelyén. 

E rövid történeti áttekintésből jól látható, hogy egy olyan megyében, ahol magas a 
kistelepülések száma, mindenképpen olyan ellátási forma a legeredményesebb, ahol a 
nagy könyvtárak (a városi könyvtárak és a megyei könyvtár) vállalják a falvak 
könyvtárainak ellátását, és ehhez széles körű együttműködést alakítanak ki.  

Az is észrevehető, hogy a könyvtári ellátás formája mindig követte a közigazgatási 
rendszer változásait. Előfordult, hogy a rendszer ki sem tudott épülni igazán, máris egy 
új formával kísérleteztek.  

Az egyes korszakok könyvtári ellátásában voltak hasonlóságok. A mozgókönyvtári 
ellátás bizonyos szempontból a letéti ellátás, és még inkább az ellátórendszerek 
továbbfejlesztésének tekinthető, de a többoldalú szerződésekkel szabályozottabb, 
jogilag rendezte a községi könyvtárak státusát, és a rendszerbe beépült egy központi 
normatív finanszírozás is.  

A megyei könyvtár - illetve jogelődje a körzeti könyvtár - minden időszakban 
meghatározó szerepet töltött be a megye könyvtári ellátásának megszervezésében és 
működtetésében. Voltak időszakok, amikor aktívan részt vett a községek dokumentum 
ellátásában, míg máskor inkább a koordinálás, a hálózati központi feladat ellátása volt 
jellemző.  
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Napjainkban a Deák Ferenc Megyei Könyvtár kettős feladatot lát el, egyrészt végzi 
a törvény által is megszabott megyei feladatait, így a statisztikai adatszolgáltatás 
megszervezését, a könyvtárak együttműködésének szervezését, szaktanácsadó 
tevékenységet, a helyismereti munkát. Az intézmény vállalja többek között különböző 
megyei projektek irányítását, továbbképzések szervezését, szakmai kiadványok 
készítését. 

Ellátókönyvtárként 30 szolgáltató hely számára nyújt mozgókönyvtári szolgáltatást 
3 kistérségben. Ehhez együttműködik a fenntartó önkormányzatokkal, a zalaegerszegi, a 
zalaszentgróti és a pacsai kistérségi társulásokkal, valamint a térségben szolgáltató más 
könyvtárakkal.  

A dokumentumellátás terén a könyvek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nem 
hagyományos dokumentumok és a kurrens időszaki kiadványok beszerzésére is, hiszen 
ezek népszerűek a szolgáltatóhelyeken. A falvak között a dokumentumokat cseréljük is. 
A beszerzéseknél figyelembe vesszük a települések kéréseit. Azokat a kiadványokat, 
amelyeket mozgókönyvtári letétként nem tudunk biztosítani, könyvtárközi 
kölcsönzéssel adjuk át a szolgátatóhelyek részére. 

További szolgáltatásként elsőként a mozgókönyvtári honlapunkat említeném, 
amelyen a felhasználók mindig friss információkat találnak a mozgókönyvtári ellátásról. 
Ezen kívül hírlevelet is megjelentetünk.  

A községek állományának rendbetételét tervszerűen végezzük. Mindezzel 
szeretnénk előkészíteni a szolgáltatóhelyek saját állományának rögzítését az 
elektronikus katalógusban.  

Már harmadik éve tartunk 20 órás internethasználói tanfolyamokat is a 
községekben, amely elsősorban a középkorú és idős korosztály körében népszerű.  

A felsorolásból nem maradhatnak ki a községekben szervezett programok és a 
községi könyvtárosok rendszeres képzése sem. 

A mozgókönyvtári szolgáltatás bevezetésének - tapasztalataink szerint – sok pozitív 
eredménye volt, hiszen megújultak a szolgáltatóhelyek, javult a technikai ellátottság 
(ma már szinte minden helyszínen van széles sávú internet), közösségi élet alakult ki, 
szívesebben járnak a szolgáltatóhelyekre az emberek, mert folyamatosan bővül a 
kurrens irodalom. 

Ha összehasonlítunk néhány 2005. évi és 2008. évi statisztikai adatot, a következő 
eredmények szembetűnőek: 

A könyvtári alapterület nagysága 25%-kal emelkedett. A dokumentumkínálat a 
hatszorosára nőtt (elsősorban a cserék miatt), ezen felül a kurrens időszaki kiadványok 
száma közel ötszöröse a 2005. évinek. A községi könyvtárakban megtalálható 
számítógépek száma is szinte megduplázódott. A helyben lévő állomány nem 
növekedett, mivel a szolgáltató könyvtárak nagymértékben megtisztították a községi 
állományokat az elavult és elhasználódott dokumentumoktól.  

A regisztrált használók és a kölcsönzések száma szintén nem mutat emelkedést, 
viszont a személyes látogatások száma 27%-kal, a helyben használat 211%-kal 
növekedett.  

Mindezt több fontos tényező segítette elő:  így az együttműködés a fenntartó 
önkormányzatokkal és a kistérségi munkaszervezetekkel; a jól működő és rendszeres 
kapcsolattartás a települések kölcsönző könyvtárosaival, a feladatok megtervezése és 
következetes megvalósítása; a  szolgáltatás anyagi finanszírozásának biztosítása. 

Megyei központi szerepéből adódóan a megyei könyvtár mindig figyelte a 
lehetőségeket - és élt is azokkal - amelyek segítették a könyvtári ellátás 
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továbbfejlesztését. A pályázati lehetőségek révén évek óta szervezi a megyei 
rendezvényeket – melyek közül ki kell emelni az Őszi Könyvtári Napokat – 
továbbképzéseket, internet használó tanfolyamokat, használói elégedettség mérést stb. 

Napjainkban két sikeres Európai Uniós pályázat (a TIOP-1.2.3-08/1 és a TÁMOP-
3.2.4-08/1) segíti a megye könyvtárainak infrastruktúrafejlesztését, ezen belül a 
számítógépes háttér, az elektronikus katalógus és a könyvtári honlapok fejlesztését, 
olvasásnépszerűsítő rendezvények szervezését, szakemberek képzését stb. Mindez úgy 
valósul meg, hogy a városi könyvtárak mellett a kis könyvtárakat is bekapcsoljuk a 
fejlesztésekbe. Például a TEXTLIB kistérségi modul megvásárlásával tervezzük a 
mozgókönyvtári szolgáltató helyek elektronikus katalógusának elkészítését. A Zalai 
Tudástár néven egy megyei könyvtári portált hozunk létre.  

Mostanában sokat foglalkoztatja intézményünk– és a megye más ellátó könyvtárait 
is – a mozgókönyvtári szolgáltatás jövője. Az évek során a normatív támogatás összege 
folyamatosan csökkent. Bizonytalanságot okoz, hogy a támogatás felhasználása a 
társulás döntésén múlik, szabadon átcsoportosítható más feladatokra is. A működésre és 
dokumentum beszerzésre fordítható keret egyre kevesebb.  

De azért mi remélni tudjuk a jobb jövőt…  
 
       Sebestyénné Horváth Margit 
 
 

 
 

 




