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Megyék közötti KSZR műhelytalálkozók a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 
 

2016-ban a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai 3 alkalommal vettek részt 
KSZR Műhelynapokon, márciusban Szegeden, szeptemberben Szekszárdon, novemberben 
Miskolcon volt országos KSZR Műhelynap. Mindegyik program segíti a további szakmai 
munkánkat. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a szekszárdi műhelynapokon a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár továbbképzési gyakorlatát is bemutathattuk.2 Ezen kívül 
két alkalommal volt Dél-Dunántúli Regionális Műhelytalálkozó, júniusban Kaposváron és 
novemberben Zalaegerszegen. Majd egy Nyugat-Dunántúli régiós KSZR tanulmányút 
helyszíne is volt a megyei könyvtár, amelyen a zalai és a Győr-Moson-Sopron megyei kollégák 
vettek részt. Ez utóbbi két zalaegerszegi tapasztalatcsere különösen eredményes volt 
számunkra, hiszen gyakorlati tapasztalatokról esett szó. 

A IV. Regionális KSZR műhelytalálkozó 
meghívott résztvevői voltak az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár (Szekszárd, Tolna megye), a 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 
(Kaposvár, Somogy megye), a Csorba Győző 
Könyvtár (Pécs, Baranya megye), valamint a 
Zala megyei szolgáltatásba bekapcsolódó városi 
könyvtárak, a Fejér György Városi Könyvtár 
(Keszthely), a Halis István Városi Könyvtár 
(Nagykanizsa), a Városi Könyvtár Lenti (Lenti), 
a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 
(Letenye). További résztvevők voltak a 

zalaegerszegi és a kaposvári kulturális GESZ munkatársai, akik a két megye KSZR 
szolgáltatásához kapcsolódó gazdálkodási gyakorlatát tekintették át.  
 
A program témái voltak: 

• A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása. A KSZR 
költségvetés tervezése, költségkategóriák, arányok (Bevezető előadás: Sebestyénné 
Horváth Margit) 

• A minőségi KSZR szolgáltatás mutatói, a feladatellátás dokumentálása. (Bevezető 
előadás: Nitsch Erzsébet) 

• A KSZR forrásból beszerzett eszközök nyilvántartása, átadása a településeknek, 
állományleltár készítés. (Bevezető előadás: Kiss Gábor) 

• Egyéb témák között szó esett a „KSZR 5 éves fejlesztési terv 2016. évi helyzetkép” 
című beszámoló elkészítéséről, a szolgáltató helyek állományvédelméről, a 
KönyvtárMozi program szervezéséről. 

Az előadások és témák a kötetlen  beszélgetés, az ötletelés elindítását szolgálták, mindenki  
választ kaphatott az őt érdeklő kérdésekre. 
A minőségi szolgáltatások a kistelepülések irányába című pályázati projekt keretében a győri 
dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai tanulmányúton jártak Zala 

2 Lásd Sebestyénné Horváth Margit: Könyvtáros alapismeretek, továbbképzési gyakorlatok, tapasztalatok Zala 
megyében című írását e lapszámunk 6-13. oldalán. 
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megyében. Céljuk a zalai „jó gyakorlat” megtekintése volt. Megtisztelve éreztük magunkat, 
hogy munkánkat elismerik, nagy izgalommal készültünk a fogadásukra. Tájékoztatást kaptak a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kistelepülési szolgáltatásairól. A program keretében 
ellátogattak a nagykapornaki, az alsónemesapáti és a nagykutasi könyvtári információs és 
közösségi helyekre is. 
Először a 2016-ban megújult nagykapornaki könyvtárban egy bemutató foglalkozást tartottunk. 
„Az internet veszélyei” címmel Horváth Viktória könyvtáros tartott előadást felső tagozatos 
gyerekek. Ezt követően körbevezettük őket a „Helyi értékek diákszemmel”  című kiállításon, 
mely a tavaly meghirdetett fotópályázatunk legjobb képeit tartalmazta. 
Utunk következő állomása Alsónemesapáti község volt. Krápicz Lászlóné, a helyi könyvtáros 
és „mindenes” mesélt munkájáról. Arról, hogyan tudta elérni, hogy a szinte egyáltalán nem 
látogatott könyvtárat a falu pezsgő központjává változtatta. 
Ebéd után eszmecserére ültünk össze, ahol megválaszoltuk  a győri kollégák kérdéseit, 
összevetettük a „nálunk így-nálatok úgy” módszerek hatékonyságát. 
A szakmai nap befejező állomása Nagykutas községben zajlott, ahol  Dr. Marótiné Diószegi 
Erzsébet könyvtáros aktív kulturális és közösségi munkáját ismerhették meg a vendégek. 
Nagykutas kiváló példa arra, hogy szívvel-lélekkel dolgozva kevés pénzből is maradandót lehet 
alkotni. 

  Dóráné Mészáros Anikó - Sebestyénné Horváth Margit 
 
 

      
         Nagykapornakon     Alsónemesapátiban 
 

      
  a DFMVK-ban         Nagykutason 
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