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KEDVES OLVASÓM! 

Mi is az a KSZR? Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. 
Megvalósításával kiegyensúlyozottabbá válik az ország falvaiban élők információ 

és dokumentum ellátása. 
A KSZR révén, a kistelepüléseken élők a könyvtári rendszer egésze által nyújtott, 

szolgáltatásoknak lesznek a részesei, információhoz jutási esélyeik megközelítik a 
nagyvárosban élőkét. A KSZR szolgáltatásait a korábbi együttműködésekre alapozva 
2005. február 15.-től végzi a Halis István Városi Könyvtár, immár három kistérség 
területén, 47 településen. A könyvtárellátás differenciált formában történik, a kistérség 
településeinek igényeihez igazodva. 

Tölts velem egy délutánt a mozgókönyvtári munkám során!  
Kedden délután indulok dokumentumokkal és egy laptoppal felszerelkezve. De 

hogy idáig eljussak, ahhoz össze kell válogatni négy utazótáskányi könyvet, 
multimédia-dokumentumot, folyóiratot, újságot. Köztük az olvasóim személyre szabott 
kéréseit. Ebben a www.nagykar.hu  segít nekem. Jelszóval a belső oldalak is 
látogathatók, akár olvasóinknak is. Itt van egy szolgáltatás a mozgó könyvtárosoknak, 
ahol feljegyezzük a kölcsönzési statisztikát, elküldjük az olvasóink előjegyzéseit, 
üzeneteinket egymásnak. Könnyű helyzetben vagyok, mert mindig ugyanazokra a 
helyekre megyek, de kollégáim váltják egymást, ezért nagyon fontos az információ 
áramoltatás. Ez az a felület, amit mindenki elér és lát, persze csak akkor, ha a technika 
ördöge nem játszik velünk és van Internet. 

  Eszteregnye az első állomás: 
 Nagykanizsától 9 km-re nyugatra fekszik, déli határánál a 7-es út és az M7-es 

autópálya csomópontja található. 772 lakója van. A dél-zalai falvakra jellemző 
hagyományos építésű házaival, az 1886-ban épült római katolikus templomával, 
kőkeresztjeivel jellegzetes településképet mutat. Természeti adottságai kiválóak. A 
szőlőtermesztésen kívül a közeli erdő vadászati lehetőséget biztosít. 

Mozgókönyvtári szolgáltatásnak az alapítványi iskola ad helyet, az amúgy is 
könyvtárnak berendezett helyiségben. Külön élmény ide megérkezni! Örömmel várnak 
a gyerekek már a kapuban. A pakolás sem gond, pillanatok alatt kirakják a 

dokumentumokat a polcra. Jön a 
sorban állás, hogy ki az, aki előbb 
végez és viheti haza a megszerzett 
kincset. Miután a gyerekek 
csivitelése alább hagy, jönnek a 
felnőttek. Megszokták már, hogy ne 
nyitásra érjenek ide, mert akkor még 
nem a megszokott békés képet 
mutatja a könyvtár. Jó is ez így, 
nekik mások az igényeik. Fontosnak 
érzem a közvetlen, személyes 
kapcsolatok kialakítását. Nagyon 
hamar tovaillan a másfél óra.  

Eszteregnye lakóira jellemző a 
nyitottság, érdeklődés az új iránt. Második éve tartjuk meg kezdő internetes 
tanfolyamunkat 8-9 fő részvételével, amely a 20. órában házi vizsgával és egy kis 
ünnepséggel zárul.  
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http://eszteregnye.nagykar.hu/keptar/3244/39930/preview.html  címen minden 
érdeklődő megtekintheti a tanfolyam képeit. 

Következik a pakolás, számítógép összeszerelése, irány Rigyác. 
A tájra gondolva írta Ruffy Péter 1972-ben: 

"Ezernyi völgy. Ezernyi hajlat, ezernyi domb, ezernyi 
erdősziget. Ezernyi hajlék, fehér présházak, 
vasalt ajtajú öreg borospincék,” 

500 lelkes kistelepülés, ahol a könyvtári szolgáltató hely a helyi orvosi rendelő 
várótermében kap helyet. Azt gondolnánk, ide vajon ki kukkant be estefelé. Eleinte 
bizony alig-alig akadt látogató. De hírünk terjed, és szépen gyarapodik olvasóink száma, 
akik közül jelentős számban képviselteti magát az ifjúság. Itt is arra törekednek, hogy 
kellemesebb körülmények között kapjunk helyet. Idén saját helyiségbe költözünk, így a 
szolgáltató hely hordozható számítógépét nem kell mindig elzárni. Az idei 
egyházközségi bálra műsorkészítéshez adtam segítséget, és sorolhatnám milyen érdekes 
kérésekkel, fordulnak hozzám az olvasók, például szakdolgozat írásához a 
gímszarvasról kellett irodalom, vagy iskolai kiránduláshoz kértek a megtekintendő 
műemlékekről rövid ismertetőt. A testület tagjai, köztük a polgármester is olvasóm és 
örömmel konstatálom a felém irányuló kiemelt figyelmet, ami a korszerű könyvtári 
szolgáltatásnak köszönhető. 

Megint jön a pakolás, összeszerelés, irány visszafelé az utolsó településre, 
Sormásra. 

E magyar helységnév a kígyóvirág, vadhagyma jelentésű sárma növényre vezethető 
vissza. Sormás község az M 7-es főközlekedési út mentén, Nagykanizsa várostól 6 
kilométerre fekvő település. Itt már jobban érezhető a város közelsége. Az emberek nap, 
mint nap a városban járnak, intézik ügyes bajos dolgaikat. Lassan itt is kialakul a 
törzsközönség. Fel kell magunkra hívni a figyelmet, hogy többen vegyék igénybe a 
szolgáltatásunkat. Ne csak a normatíva elkölthetősége legyen a cél, hanem az emberek 
becsalogatása, értelmes, hasznos szabadidős tevékenysége. Író olvasó találkozó 
rendezése, gyerekeknek szerveznek nyári tábort a faluban, ehhez is kapcsolódhatnék 
meseolvasással vagy más programmal. 

Este nyolcat üt az óra, irány a Városi Könyvtár. Érkezés, kipakolás, számítógép 
helyrerakása, előjegyzett könyvek kiszedése. Lassan minden a helyére kerül, mehetek 
haza. Remélem megérintett kedves olvasóm kicsit az az „ájer”, ami körülveszi az 
embert egy ilyen mozgókönyvtári úton! Jó kimenni, jó találkozni az emberekkel, jó 
segíteni, jó megosztani az információt. Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az 
országban, ilyen formában egyedülálló szolgáltatásnak. 

 Végezetül néhány statisztikai adat: 
 

Település 
Regisztrál

t olvasó 
2009 

Kölcsönzött 
dokumentumok 

2009 

Személyes 
(helybeni) 
használat 
összesen 

Az Összes 
személyes 

használatból 
internethasználat 

Közvetlenül 
(helyben)használt 

dokumentum 
(db) 

Küldött 
kérés Referensz 

Eszteregnye 45 1239 848 28 1356 255 138 

Rigyác 25 275 451 8 721 147 138 

Sormás 10 175 268 10 429 47 111 

          
Gál Erzsébet 

http://eszteregnye.nagykar.hu/keptar/3244/39930/preview.html



