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MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS A HONLAPON 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár új internetes szolgáltatása 
 

 
 

Elkészült a Deák Ferenc Megyei Könyvtár új honlapja, melyet stílszerűen április 
14-én, a könyvtárosok világnapján sajtótájékoztatón mutatott be az intézmény. 
Tulajdonképpen három honlap jött létre, hiszen önálló webcímmel külön-külön is 
elérhető a könyvtár főoldala, valamint a gyermekkönyvtár és a mozgókönyvtári ellátás. 
Mindhárom honlap – új menüpontjainak, nemkülönben világos szerkezeti felépítésének 
köszönhetően a korábbiakhoz képest – jóval informatívabb tájékoztatást tesz lehetővé. 
Az új honlapokat egy szombathelyi cég készítette el a könyvtár munkatársainak 
közreműködésével. Az interaktív weboldal kialakítása az „Új szolgáltatások Zala megye 
könyvtáraiban –élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben” TÁMOP-
3.2.4-08/1 projekt keretében valósult meg. 

A honlap elsősorban a megyei könyvtár 31 ellátott településén élő 
könyvtárhasználóknak, a partner könyvtárak munkatársainak, a fenntartó 
önkormányzatoknak és a többcélú társulási munkaszervezeteknek nyújt tájékoztatást. 

Elérhető az intézmény főoldaláról a baloldali menüsorban a Mozgókönyvtári 
ellátás menüpontra kattintva, vagy a http://mozgo.dfmk.hu/ önálló oldalon. Elrendezése, 
betűtípusa megegyezik a főoldaléval, de színvilágában eltér attól.  

A bal felső sarokban nem az intézményi logo, hanem az elmúlt évben az NKA 
pályázatból megvalósuló szolgáltatásnépszerűsítő projekt keretében elkészült 
mozgókönyvtári ellátás logója található. 

A képernyő középső részén rövid ismertető olvasható a szolgáltatásról, alatta a 3 
többcélú társuláshoz tartozó szolgáltatóhelyeket mutatjuk be, közöljük rövid 
történetüket, elérhetőségüket, nyitva tartásukat, illetve néhány képet is.  
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Szintén a középső részben felhívjuk a figyelmet az aktuális hírekre (ugyanez 
elérhető a bal oldali és felső vízszintes menüsorban is); találunk egy térképet, amelyen 
megjelöltük az ellátott településeket, valamint feliratkozási lehetőséget biztosítunk a 
Mozgókönyvtári hírlevélre és a Zalatár levelezőlistára.  

A bal oldali menüsorban részletesen tájékozódhatunk a szolgáltatásainkról. Az 
oldal felső részének vízszintes menüsorban pedig hangsúlyozzuk a bal oldalon lévő 
kínálat legfontosabb pontjait: Aktuális, Katalógus, Kapcsolat, DFMK főoldal. Ezen 
kívül keresési lehetőséget is biztosítunk.  

Az Online katalógus menüpontból a főoldal katalógusához jutunk el, amelyben a 
megyei könyvtár állománya mellett a mozgókönyvtári ellátást megrendelő települések 
könyvtárainak (további 31 könyvtár) állományában is kereshetünk a keresés 
hatókörének megválasztásával. A katalógus használatát útmutató segíti. Folyamatosan 
végezzük az ellátott községek állományának rögzítését a könyvtárunk által használt 
TextLib rendszerben, így a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében beszerzett 
dokumentumok mellett egyre több községi könyvtár saját állománya is visszakereshető 
az online katalógusunkban. 

A Szolgáltatások menüpont alatt bemutatjuk a települések számára végzett 
feladatainkat, kiemelve a dokumentum- és információszolgáltatást, a könyvtárközi 
kölcsönzést, a rendezvényeket, a szakmai továbbképzéseket és a könyvtárhasználók 
képzését. Böngészhet a felhasználó a Könyvajánlóban, vagy DVD ajánlóban, amelyeket 
a legújabb beszerzéseinkből állítottunk össze, de közzé tesszük azt is, hogy milyen 
időszaki kiadványokat fizetünk elő az ellátás keretében a községek számára, milyen 
kínálatot biztosítunk az audiovizuális dokumentumokból. 

A könyvtárközi kölcsönzés almenüben részletesen leírjuk, milyen módon és 
feltételekkel kérhet dokumentumokat az ellátásunkba tartozó szolgáltatóhely 
munkatársa a helyi olvasók igényeit továbbítva.  

A mozgókönyvtári szolgáltatás legfőbb feladata a dokumetumellátás, de nagyon 
fontosnak tartjuk különböző programok szervezését is. Ezért emeltük ki ezeket a 
honlapon is.  

A programok képgalériájában a rendezvények, továbbképzések, használóképzés 
fotóit időrendben találjuk meg. Ide tettünk fel továbbá életképeket az ellátókönyvtárból, 
valamit „Ilyen volt, ilyen lett” címmel bemutatjuk, hogy néhány szolgáltatóhelyen 
milyen nagy változások (felújítások) történtek az elmúlt években.  

Az Irattár menüpont alatt közzétesszük a munkaterveket, éves beszámolóinkat, és 
különböző letölthető anyagokat: nyomtatványokat, iratmintákat (pl. munkanapló, 
nyilvántartó lapok, SZMSZ, logo,  plakát stb.). A kiválasztott iratanyag PDF 
formátumban tölthető le. 

A Statisztika menüpont alatt közzétesszük a szolgáltatóhelyek legfontosabb adatait 
táblázatos formában (a 2007-2010 közötti időszak adatait). A felhasználó kiválasztja az 
évet és szintén PDF formátumban le tudja tölteni az adatsort.  

2008-tól jelentetünk meg Mozgókönyvtári hírlevelet, amelyet e-mailben juttatunk 
el az érdeklődőknek, de a honlapon is archiváljuk ezeket, hiszen összefoglalja egy-egy 
időszak eseményeit.  

A fejlesztők úgy készítették el az oldalt, hogy webes felületen végezhetjük a 
szerkesztési munkákat, így a honlapot Dóráné Mészáros Anikó és Kustán László 
munkatársaimmal folyamatosan aktualizáljuk. Bízunk benne, hogy a felhasználók sok 
hasznos információt találnak az oldalon. 
        Sebestyénné Horváth Margit 


