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KÖNYVTÁR KORSZERŰSÍTÉS, OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ 
PROGRAMOK A ZALASZENTGRÓTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
A tavalyi évben elnyert „Tudásdepo-Expressz” TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0045 

”Engedjü(n)k hát olvasni!” című pályázaton a Városi Művelődési Központban működő 
könyvtárunk a konzorciumi partnerünkkel, a sármelléki Általános Művelődési Központ, 
Könyvtárral együtt 56 817 650 Ft kapott. Könyvtár- olvasásnépszerűsítő programok 
megvalósítására, a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer bevezetésére, valamint a 
könyvtár saját honlapjának (www.szentgrotkonyvtar.hu) elkészítésére, melyről 
hozzáférhető lesz könyvtárunk és a Zalaszentgróton működő általános iskolák, 
gimnázium könyvtárának online katalógusai is, 24 órán keresztül. A vállalt feladatokat 
2010. július 1. – 2011. december 31. között kell teljesíteni. Szintén a fent említett 
pályázatnak köszönhetően 1,2 millió forintot költhettünk bútorcserére, ebből az 
összegből polcokat, asztalokat, kiállító vitrineket, értékmegőrző szekrényt, székeket, 
gyermek olvasóink részére fotelokat vásároltunk . 

A projekt során szinte minden korosztálynak kínáltunk rendezvényeket. 
Rendezvényeink között szerepeltek: könyvtár népszerűsítő, olvasásfejlesztő programok, 
könyvtár szakmai előadások (vendég előadóink: dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész: 
Mentés másként - avagy olvasnak-e, s ha igen, mit olvasnak a jövő nemzedékei?, Juhász 
László meseterapeuta: Meseterápia a gyakorlatban és Heverné Kanyó Andrea: Az 
olvasóvá nevelés lehetőségei. A szülő, a pedagógus és a könyvtáros szerepe az  olvasóvá 
nevelésben címmel tartottak előadásokat), vetélkedők (helyismeret- illetve 
könyvtárhasználati több korosztály számára), író - olvasó találkozók (Varró Dániel 
költővel, Pálfalvi Dorottya meseírónővel találkozhattak olvasóink), verses-zenés műsorok 
(Kelemen Gyula, Figura Ede előadó művészek) kézműves foglalkozások ünnepekre 
készülődve, helyi kézművesekkel (gyerekek megismerkedhettek pl. sógyurma-, 
szalmadíszek készítésének- üvegfestés-, mézeskalács készítés technikájával), versmondó 
versenyek; és nem utolsó sorban felhasználóképzéseket, könyvtárhasználat órákat is 
szerveztünk.  

A felsorolt és megrendezésre került rendezvényeink célja volt a különböző 
információhordozók megismertetése mellett, a könyvek megszerettetése és 
népszerűsítése a gyermek- és felnőtt olvasóink körében, valamint hogy felhívjuk a 
könyvtárhasználók figyelmét az olvasás fontosságára. Bízzunk benne, hogy a fent 
említett rendezvényeknek az elkövetkező években is hagyománya lesz és ezáltal minél 
több kisdiák, felnőtt kap kedvet egy-egy szép mese, regény vagy szakkönyv, 
elolvasására. 

A projekt célja még a FAT akkreditáció megszerzésével felnőttképzési 
szolgáltatások nyújtása, ezzel is bővítve könyvtárunk szolgáltatásait. A projektben 
részvevő könyvtárosok szakmai továbbképzéseken (Kiadványszerkesztés, prezentáció 
készítés 90 óra, Projekt tervezés és pályázatkészítés alapjai 30 óra) , tanfolyamokon is 
részt vesznek, az említett képzéseken szerzett információkat munkájuk során 
kamatoztatják majd. 
         Pácsonyi Ildikó 
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Találkozó Pálfalvy Dorottyával Zalaszentgróton 

 
 

 
Juhász László meseterapeuta előadása a zalaszentgróti könyvtárban 

 
 

 
Könyvtárhasználati vetélkedő Zalaszentgóton 
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