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Az idén októberben is megrendezésre került az immár hagyományossá vált szakmai nap a 
megye községi könyvtárosainak „Közösségi kulturális szolgáltatások Zala megye 
könyvtáraiban” címmel. Az összegyűlt szakmabelieket Horváth Gábor, Zalaegerszeg MJV 
Humánigazgatási Osztályának munkatársa köszöntötte. Ezt követően a Csurgó Zenekar tartott 
bemutató könyvtári foglalkozást.  Az öttagú zenekar több mint 10 éve óvodás korú 
gyerekeknek tart zenés foglalkozásokat. Ezeken a találkozásokon fontosnak tartják, hogy minél 
több korosztályt megszólíthassanak. Műsoraikban számos népdalt, saját szerzeményeket, 
gyerekjátékokat elevenítenek fel. Foglalkozásaiknak nemcsak a gyerekek, hanem a szülők, 
nagyszülők is aktív részesei. 
 

 
 
A műsort követően „Az olvasásfejlesztés hazai és nemzetközi tapasztalatai” címmel tartott 
előadást Péterfi Rita, a Pest Megyei Könyvtár hálózati vezetője, olvasáskutató. Beszámolt a 
nemzetközi PISA felmérésről, amelyben a tanulók olvasásértését mérték, és szólt a rossz hazai 
eredményekről. Éppen ezért a könyvtáraknak nagyobb feladatot kellene vállalniuk az értő 
olvasás segítésében, és a készségek fejlesztésében. Mindezt segíthetik a kistelepülések 
könyvtárai kulturális kínálatukkal. 
 
A következő előadó Sebestyénné Horváth Margit, a DFMVK csoportvezetője volt, aki a 
„Könyvtári programok a kistelepüléseken” címmel adott tájékoztatót a könyvtári szolgáltató 
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helyek rendezvénytípusairól. Mondanivalójának első részében a jogszabályi hátteret és a KSZR 
ajánlásait ismertette, amelyek szerint a könyvtári szolgáltató helyek egyik fő feladata a 
közösségi szolgáltatások biztosítása, a lakosság digitális írástudásának fejlesztése. Az ajánlások 
szerint minden könyvtárban évente legalább négy programot kell kínálni, amely iránt a helyi 
lakosság érdeklődik, de segíteni kell a helyi programok szervezését is.  

A könyvtári programok célja a kistelepüléseken, hogy fejlessze az olvasáskultúrát, támogassa 
az olvasást, a tanulást, segítse a civil önszerveződést. A programoknak a könyvtárakban kell 
lezajlaniuk. A könyvtári programok célközössége a település összlakossága, de ezen belül 
lehetnek célcsoportok is. Partnereink: könyvtárosok, önkormányzatok, óvodák, iskolák, civil 
szervezetek, vállalkozók, közösségek. A 2010-2014-es évek összehasonlító statisztikájából 
kiderül, hogy a programok száma közel a háromszorosára, a résztvevők száma pedig több mint 
a négyszeresére nőtt. A programtípusok között vezetnek a kulturális, közösségi események, ezt 
követik az egyéb rendezvények, az olvasáskultúra-fejlesztő programok, használóképzés, 
különböző kiállítások, és a digitális kompetenciafejlesztő alkalmak. A csoportvezető beszélt 
még a programok szervezéséről, ezen belül az előkészítésről, lebonyolításról, és a megvalósítás 
utáni teendőkről. Szó esett még az Őszi Könyvtári Napokról is, amelynek keretében a 
megyében 117 intézmény 365 rendezvényt regisztrált, ezen belül a KSZR szolgáltatás 
keretében 98 kistelepülés 275 programot szervezett. Elhangzott még néhány adat az 
olvasásnépszerűsítő pályázatról, valamint a könyvtár moziról is. 

Három referátumot hallgathattunk meg; elsőként Temleitner Krisztina, a keszthelyi Fejér 
György Városi Könyvtár munkatársa ismertette a rendezvényekkel kapcsolatban a 
legfontosabb információit. Az év folyamán folyamatosan egyeztetnek nem csak a 
könyvtárosokkal, hanem a polgármesterekkel is. Így az igényeknek megfelelően tudják ajánlani 
a fellépő csoportokat, előadókat, foglalkozásokat. Már több helyről érkeztek megkeresések a 
helytörténeti előadásokkal kapcsolatban is, amit nagyon fontosnak tartanak. Próbálnak nagy 
hangsúlyt fektetni a könyvajánló foglalkozásokra, hiszen ezek keretében a jelenlévők figyelmét 
fel tudják hívni a kapcsolódó dokumentumokra, szerzőkre is. Kiemeltnek tartják a 
kultúrkörökhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásokat. Az ott töltött idő arra is jó, hogy 
megismerjék a településen élő gyerekeket és szülőket egyaránt.  Így jobban megismerik az 
igényeiket, és személyre szabottan tudnak szerzeményezni. Természetesen nagy az érdeklődés 
a néptánc, ill. népzenei csoportok fellépése iránt, sok kérés érkezik a településekről velük 
kapcsolatban. 
 
A következő referátum előadója Németh Józsefné, a Városi Könyvtár Lenti igazgatója volt. 
Könyvtáruk, igazodva a DFVMK ajánlásához, igyekszik kizárólag kulturális programokat 
támogatni. Író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, helyi hagyományőrző klubok előadásait 
ajánlják a községi könyvtáraknak, amelyek valamilyen módon köthetők a kultúrához. Az 
igazgatónő felsorolt néhány rendezvényt és előadót a teljesség igénye nélkül: a Kerka 
Táncegyüttes 1997 óta működik Kiss Norbert vezetésével, és sok elismerést tudhat magáénak.  
Az autentikus néptáncok elsajátítása és színpadra vitele a fő céljuk. A Pro Arte Kulturális 
Egyesület Napvirág Bábcsoportja a legfiatalabb korosztálynak bábelőadásokat kínál. Az 
előadások után kézműves foglalkozásokat tartanak, amelyek általában évszakhoz, ünnephez 
kapcsolódnak. A „Csönddel cserepezve-Lenti szépirodalmi antológia” 2014-ben jelent meg, és 
azóta is nagy sikerrel szervezik a környező településeken a benne szereplő alkotókkal a 
kötetbemutatókat. Dr. Gürtler Katalin bibliai régész előadásokat tart az általános iskolákban a 
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kistelepülések korai történetéről a források tükrében (Nemesnép, Szilvágy). Nagy M. Katalin 
kézműves munkáiból állított össze egy vándortárlatot, amelyet nagyon sokan láthattak már 
több településen is. Nagyrészt textillel dolgozik, de a fa és a gyertyaöntés is közel áll hozzá. 
„Meseország állatmeséi” c. kötete és interaktív mesefoglalkozásai népszerűek a gyerekek 
körében. Lengyelné Csondor Katalin több mesekönyv szerzője, kötetbemutatói, író-olvasó 
találkozói nagyon népszerűek és sikeresek. Ezen kívül kézműves foglalkozásokat tart gyerekek 
számára, valamint házi tartósításról szóló előadásai hangzanak el felnőttek számára. Bagladi 
Mónika és Czigány Judit gyermekkönyvtárosok foglalkozásaikkal jó lehetőségeket kínálnak 
arra, hogy vidéken tartják meg azokat és helyben ismertetik meg a nebulókkal a könyveket és 
az olvasást. Háder Veronika interaktív előadásai a NET veszélyeire hívja fel a figyelmet, főleg 
a digitális függőségre, és az internetes bűnözésre. Gaál Zsuzsa meseíró interaktív foglalkozást 
tart az ismert Vacka mesék- rádiós mesejátékból. A repertoárban szerepel még a Zabszalma 
együttes, akik egy órás zenés színdarabot adnak elő Egyesült Konyhai Zeneművek címmel. A 
települések szolgáltató helyeinek ajánlanak még pantomimes játékot, valamint szlenges 
szórakozási alkalmakat is. 

Az utolsó referátum előadója Ferenczné Baumgartner Éva, Nagykutas polgármestere volt. 
Kiemelte, hogy a könyvtár közösségi értékeket és tradíciókat teremtett, és jobbnál jobb 
ötletekkel áll elő már évek óta. Különösen a 2015-ös év volt gazdag abban, hogy nem csak a 
könyvtári rendezvényekkel rukkoltak elő, de segítették a falu egyéb közösségi összejöveteleit 
is. Kezdődött a „Farsangra hangolva”, amely összetettségében a falusi hagyományokat hivatott 
felidézni. Közösen ünnepelték a március 15-ét, alapfokú számítógép használói tanfolyamot 
szerveztek KSZR támogatással. József Attila születésnapjáról költészetnapi barangolással 
emlékeztek meg. Tartottak idősek napját, múzeumok éjszakáját, „Nagykutas bemutatkozik” c. 
kiállítást a József Attila Városi Tagkönyvtárban, falunapot, ahol bemutatásra került Bősze 
Gábor helyi szerző közösségükhöz kötődő könyve, és rétes fesztivált. Augusztusban „Izgalmas 
kalandtúrán” nyomozott a falu apraja-nagyja, ahol kitalált bűncselekményeket kellett 
felderíteni. Közreműködött a könyvtár az augusztus 20-i ünnepségen, rendeztek családi 
sportnapot, hegyi búcsút. Részt vettek az egerszegi Családfesztiválon. Az Országos Könyvtári 
Napok rendezvényeinek minden egyes napjához, a témáknak megfelelően könyvtáruk is 
aktívan csatlakozott. A könyvtári rendezvényeken részt vevő aktív és tehetséges gyerekeket 
különleges ajándékokkal lepik meg. Rendszeresek a kultúrkörökhöz kapcsolódó kézműves 
foglalkozások is. 

A szakmai nap zárásaként sor került az „Olvasóinkért-díj” átadására, amelyet Major Árpád, a 
JAVK korábbi könyvtárigazgatója alapított. Kilencedik alkalommal, a kiemelkedő könyvtárosi 
munkát végző községi könyvtárosok közül az idei díjat Szabóné Baján Erzsébet, Kemendollár 
könyvtárosa kapta, az emléklappal és a Németh János által alkotott kerámiával együtt. 
 

          
Pál Éva 
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