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A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016 őszén Textlib tanfolyamot hirdetett a 
kistelepülési könyvtárosok számára. 
A megyei könyvtárellátási csoport munkatársai már évek óta szeretnék elérni, hogy minél több 
vidéki könyvtárban kezdődjön el a korábban megvásárolt Textlib könyvtári integrált rendszer 
használata, ezen belül a számítógépes kölcsönzés is. A helyben történő, egyéni betanítás 
mellett gondoltunk egy nagyobb létszámot érintő, részletesebb tematikájú képzésre, melyben 
szerencsére partnerek voltak a települési könyvtárosok is. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
három tanfolyamot terveztünk, melyből kettő megvalósult októberben és novemberben, egy 
pedig 2017. januárban indul. Az első képzésen részt vett Egervár, Gősfa, Alsónemesapáti, 
Boncodfölde, Baktüttös, Zalaszentiván, Nagykapornak, Kávás és Pakod könyvtárosa, a 
másodikon jelen volt Becsvölgye, Kiskutas, Kustánszeg, Dobronhegy, Zalatárnok, 
Nagylengyel, Alibánfa, Nemesrádó, Iborfia, Teskánd (Kemenceház) könyvtárosa. A januári 
tanfolyamra jelentkezett Zalacséb, Babosdöbréte, Nemeshetés, Pusztaederics, Vöckönd, Pacsa, 
Szentpéterúr, Ozmánbük, Söjtör, Zalaigrice könyvtárosa.  
A képzésre három, egymást követő hétfő délután került sor. Az első napon Peszlen Tünde, a 
József Attila Városi Tagkönyvtár rendszergazda – feldolgozó könyvtárosa tartott egy átfogó 
előadást a Textlib könyvtári integrált rendszerről, a jellemzőiről, a felépítéséről, a használat 
technikai feltételeiről, a telepítésről, az esetleges hibaüzenetekről, az egyes modulokról, a 
felhasználói felületről, a könyvtár adatairól, s a fájlba nyomtatásról. Az első nap végén és a 
második alkalommal Dóráné Mészáros Anikó, a DFMVK hálózatgondozó könyvtárosa segített 
megismerkedni a dokumentum keresés rejtelmeivel, majd a beiratkozás, kölcsönzés, 
visszavétel tudnivalóival. A hallgatók keresési feladatokat kaptak, majd a saját, beírt 
olvasóikon, előre odakészített, különböző típusú dokumentumokon (CD, DVD, könyv – 
letétes, KSZR-es, KT-s) gyakoroltak. A harmadik hétfőn Czirákyné Tóth Edit a DFMVK 
hálózatgondozó könyvtárosa a Textlib olvasószolgálathoz tartozó egyéb, hasznos, kiegészítő 
részeivel ismertette meg a hallgatókat: a noteszbe, WIN vágólapra másolással; a Forgalmi 
adatoknál a Kölcsönzések keresésével; a Kész kérdéseknél a Kölcsönözte már ezt? , a 
Dokumentum kölcsönzései, a Mit olvastam/nem olvastam az adott szerzőtől, közreműködőtől?, 
kérdéssel; a Standard forgalmi statisztikával és a Kölcsönzési statisztikával; az Előjegyzéssel, s 
a hozzá tartozó Értesítés elvihetőkről, Előjegyzés lemondása, Elévült előjegyzések törlése, 
Félretettek felszabadítása menüvel; majd a késő olvasók esetében a Felszólítás visszahozatalra 
résszel. 
A képzési alkalmak jó hangulatban teltek, bár a hallgatóknak az elhangzottak először kissé 
soknak, töménynek, bonyolultnak tűntek. Ezért kértük, hogy otthon gyakoroljanak, használják 
a Textlibet, s a felmerülő kérdésekkel, problémákkal forduljanak bizalommal hozzánk. 
Kérdőíves formában is szeretnénk kikérni a tanfolyamon részt vett könyvtáros kollégák 
véleményét, melynek kiküldése és értékelése januárban, s februárban történik. 
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