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AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁR 
FENNÁLLÁSÁNAK 30 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE 

 
Jasztrab Istvánné Hegedűs Erika vagyok az Apáczai tagkönyvtár jelenlegi vezetője. 
Munkámat 2014 tavaszán kezdhettem az akkori Zalaegerszegi Városrészek Művelődési 
Központja és Könyvtára intézményben, a könyvtári intézményegység vezetőjeként. Mivel az 
elmúlt 30 évet ezen az igen változatos szakmai pályán töltöttem, ezért pontosan tudom, hogy 
mennyire fontosak az intézmények életében a kerek évfordulók, összejövetelek. Különösen 
megtisztelő számomra, hogy az Apáczai Tagkönyvtár fennállásának 30 éves évfordulója 
alkalmából tájékoztatást adhatok a könyvtárban folyó munkánkról, eseményekről, melyek a 
2011-18-as időszakot ölelik fel. 
Először is szeretném a könyvtár életében lezajlott jelentős változásokat, mérföldköveket 
bemutatni, felelevenítve az egyes programokat, rendezvényeket. Természetesen nem a 
teljesség igényével. Hiszen ha csak az elmúlt évekre gondolok, nagyon hosszadalmasan 
tudnám sorolni azokat a sokszínű tevékenységeket, amelyek a könyvtárban ez idő alatt 
megvalósultak.  
 
Mérföldkövek:  
2013-ban megalakul a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja, neve többször 
változott az év során. Az intézmény végleges elnevezése Zalaegerszegi Városrészek 
Művelődési Központ és Könyvtár lett, melyhez még ez évben csatlakozott az Izsák Imre 
Általános Iskolában működő Csácsbozsoki Fiókkönyvtár. Ebben az időszakban zajlanak az 
uniós pályázatok lebonyolításai.   
A TIOP pályázatok, melyek mind a két helyszínt érintették, és ezek keretén belül az 
infrastruktúra fejlesztése valósult meg. Új számítógépek, fénymásolók kerültek beszerzésre. A 
fiókkönyvtárban könyvtári rész került bővítésre két tanterem egybenyitásával.  
A TÁMOP pályázat lehetővé tette az integrált könyvtári rendszer bevezetését, a kollégák 
szakmai továbbképzését, az olvasásnépszerűsítő rendezvények, programok szervezését.  
Több kedvelt hazai kortárs író meghívására volt lehetőség. Ilyen volt például Fábián Janka 
írónő, akinek a műveit a mai napig nagy szeretettel kölcsönzik olvasóink.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elindult a Guglizz Rá! online vetélkedőnk is, havonta egy feladatlap kitöltésével és 
visszaküldésével hat hónapon keresztül. A legügyesebbek díjazásban részesültek. Az 
olvasásszeretők részére megalakult a Könyvbarát Kör könyvtáros vezetésével.  

 
 

14 
 



ÜNNEPELŐ 

2014-ben az Apáczai Gimnázium elköltözése új helyzet elé állította a könyvtár vezetését, és 
kollektíváját. Az állományból törlésre kerültek a tankönyvek, a diákok kivonulásával 
csökkent a könyvtár használóinak száma, melyet más úton kellett pótolni, például az iskolai-
óvodai foglalkozások számának növelésével. Ez a tevékenység a könyvtár életében jelentős, 
az elmúlt évben közel 130 alkalommal tartottunk foglalkozásokat a kertvárosi oktató-nevelő 
intézmények diákjainak.  

 
Külön kiemelném, hogy a könyvtár az esélyegyenlőségi feladatának is igyekszik megfelelni, 
mivel támogatja, és jó kapcsolatot ápol a Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Központtal, 
havi szinten foglalkozásokat tart gondozottjai részére. Több pályázatban is részt vettünk. Ilyen 
volt például az Érdekeltség növelő pályázat, melynek keretén belül további dokumentumok 
vásárlására volt lehetőségünk. Ekkor kezdtük el a hangos könyvek, mint új dokumentumtípus 
beszerzését és kölcsönzését.  

 
Az önkormányzat támogatásával valósítottuk meg rendezvényeinket. Főleg felnőtteknek 
ajánlottunk író-olvasó találkozókat, melynek vendégei voltak például Lakatos Levente, Papp 
Diána, Matek Kamill, Galgóczi Dóra. 

 
               

      
                                 

Galgóczi Dóra                                               Lakatos Levente 
 

 
2015. december végén megszűnt az intézmény, a könyvtár szervezetileg a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárhoz került, de fizikailag megmaradt az épületben.  

 
Nevezetes program volt az Országos Könyvtári Napok keretén belül megtartásra kerülő 
rendezvényünk, melynek címe: Dinoszauruszok a Kárpát-medencében. Előadó a  Magyar 
Természettudományi Múzeum főmuzeológusa dr. Főzy István volt. A program nemcsak 
a helyi sajtóban jelent meg, hanem a Nemzeti Művelődési Intézet honlapjára is felkerült.  
A paleontológus számos ismeretet osztott meg, a ma már csak maradványaikban létező ősi 
állatokról. Kiderült, honnan ered az elnevezésük, kinek a nevéhez köthető az első magyar 
lelet, illetve ki napjaink egyik legelhivatottabb dinoszaurusz kutatója, akinek köszönhetően a 
Bakony a leletek Kánaánjaként írható le. 
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Tovább folytatódott az idősebb korosztálynak ajánlott alapfokú és haladó szintű 
számítógépkezelő tanfolyam a „Nyuginet.” Az óvodások részére Nyulász Péter tartott 
interaktív előadást, melyet nagy szeretettel hallgattak meg a jelenlévő gyerekek. A program a 
nagy érdeklődésre való tekintettel az aulában került megrendezésre. 

 

    
 
2016. A könyvtár újra felveszi az Apáczai Csere János nevet, és a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár Apáczai Csere János Tagkönyvtáraként működik tovább. 
Alapdokumentumában rögzítette jövőképét, melyben megfogalmazódik, hogy korszerű 
együttműködési formákat működtet a város, a megye, a régió könyvtáraival és oktatási 
intézményeivel, s a város könyvtári, információs és közösségi központjává, egyik 
meghatározó kulturális alapintézményévé válik. Feladatellátása nem változott, továbbra is 
elsődleges feladat a Kertváros lakosságának kulturális kiszolgálása színes programokkal. 
Ilyen volt például a Madarak és fák napja alkalmából megrendezésre került ismeretterjesztő 
előadássorozat, melyen 200 gyermek vett részt. Az előadást a Nemzeti Park vezetője, Megyer 
Csaba tartotta meg. 
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Emlékezetes rendezvény volt az őszi Országos Könyvtári Napok programsorozaton belül 
lebonyolításra kerülő Bohócrajz kiállítás megnyitója, ahol közel 150 fő vett részt. A program 
érdekessége, hogy nem csak a város iskoláiból, óvodáiból érkeztek rajzok, alkotások, hanem a 
környező településekről is. A lufi hajtogatással és a Tüsi bohóc előadással színesített vasárnap 
délelőttön mindenki jól szórakozott, felnőtt, gyerek egyaránt.  
 

           
 
Olvasásfejlesztés: 
Közel 30 ezer dokumentummal állunk az olvasók rendelkezésére, melynek döntő többségét 
könyvek teszik ki, de mellette a legfrissebb tájékozódást a napi és hetilapok, folyóiratok 
kínálják, melyekből több mint 40 félét vehetnek kézbe olvasóink. 
A beiratkozott olvasói létszám a Kertváros lakosságának 20 százalékát teszi ki. A tagkönyvtár  
feladatellátásában az olvasás népszerűsítése, rendezvények szervezése, digitális írástudás 
fejlesztése, informális képzések lebonyolítása szerepelnek. 
A könyvtár számára az ember áll a középpontban: olvasóit egyenrangú partnerként kezeli, 
kiemelkedő figyelmet fordít a felnövekvő generációra, akik a vizuális információt részesítik 
előnyben az olvasással szemben, és nyitott a könyvtárhasználók felé.  
Olvasószolgálati munkánk során figyelembe vesszük az olvasói igényeket. Mindig 
segítőkészen állunk Olvasóink rendelkezésére. Tiszteletben tartjuk kérésüket, és a 
lehetőségekhez képest igyekszünk megoldást találni egy-egy felvetéshez. 
 
Idegennyelv tanulói központként könyvtárunk állományában közel 1000 darab idegen nyelvű 
dokumentum található. Köztük angol, német, olasz, francia nyelvű szép és szakirodalom. Egy 
– egy dokumentum több példányban is az olvasók rendelkezésére áll. Az állományrészben 
háromféle tagolásban találhatóak meg: vannak alapfokú tudással rendelkezők részére 
könnyebben olvasható tartalmú könyvek, pl. mesék, képregények. A középhaladóknak külön 
polcon kiemelve a szépirodalmi regények, és a haladók részére szakkönyvek is rendelkezésre 
állnak. A tapasztalat sajnos az, hogy nagyon kevés az érdeklődés az idegen nyelvű könyvek 
iránt. A Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolával megállapodás keretén belül letéti állományt helyeztünk el az iskola könyvtárában.  
 
Partnereink az együttműködés szintje szerint helyi partnerek, elsősorban a Kertváros oktató-
nevelő intézményei, melyhez három általános iskola, három óvoda, és egy gyógypedagógiai     
központ tartozik. Itt már írásban rögzített Együttműködési Megállapodás keretén belül 
fogadjuk a diákokat, óvodásokat és a gyógypedagógiai központ gondozott gyermekeit 
könyvtári foglalkozásokra, rendezvényekre. Az együttműködési megállapodást mindig egy 
tanévre kötjük, és minden évben aktualizáljuk, egyeztetjük a pedagógusokkal, kikérve 
véleményüket, javaslataikat. 
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Digitális írástudás fejlesztése 
További gondolatként, mivel a könyvtár elkötelezett a digitális írástudás fejlesztésében, ezen a 
területen is figyelembe vettük a használóink véleményét. Különféle témájú informális  
képzéseket ajánlottunk és tartottunk meg más - más célcsoportnak. pl. nyugdíjasoknak, 
kismamáknak, vállalkozóknak. Az oktató nevelő intézmény diákjai számára pedig 
internethasználati foglalkozásokat tartottunk, felhívva a figyelmet a biztonságos böngészés 
használatára. Ezt tovább szeretnénk fejleszteni a jövőben is. 
A könyvtár Digitális Jólét Pont-ot is üzemeltet, eddig is rendelkezett e-Magyarország ponttal, 
ahol szakképzett könyvtáros látja el a feladatokat. A DJP pont pályázat keretén belül lesz 
kialakítva, és itt is megszólítjuk különböző programok szervezésével a lakosságot. Tervezünk 
előadásokat, számítógépes és okos eszközök használatával informális képzéseket, személyes 
tanácsadásokat. Minél nagyobb hangsúlyt fektetünk az eszközök használatának elsajátítására, 
ezzel is fejlesztve a városrészi lakosok digitális írástudását.  
Évek óta kapcsolódtunk a tavasszal megrendezésre kerülő Internet Fiesta országos 
rendezvényeihez, melynek keretén belül közösségeink digitális írástudás fejlesztését célozzuk 
meg. A könyvtár rendelkezik modern honlappal, közösségi oldallal és bloggal is. A honlapon  
a friss aktuális programokról, hírekről adunk számot. Megosztásra kerülnek a 
rendezvényekről készült fotók, könyvajánlók, fiókkönyvtár eseményei stb. Blogjaink 
tartalmát is az oldalról érjük el. A könyvtár közösségi oldalán szintén az aktualitásokat 
tesszük elérhetővé az ismerősök számára. Minden évben megvalósítjuk a „Guglizz Rá!” 
online vetélkedőnket, és a használó képzéseket is, alábbi képen az első helyezett díjazása 
látható. A könyvtár gyűjtőpontként csatlakozott az Egyszülősökért Alapítvány felhíváshoz. 
Három doboznyi plüssmaci gyűlt össze a mentővel szállított beteg gyerekeknek. 
 

      
 

Közösségfejlesztés: 
A könyvtár partner a közösségek támogatásában. Azonos érdeklődésű csoportoknak 
lehetőséget adunk, hogy kulturált körülmények között tartsák meg összejöveteleiket. 
Könyvtárunkban klubok, körök működnek, havi rendszerességgel. Az Apáczai 
tagkönyvtárban a Baba-mama klub, Könyvbarátkör, Tollforgató-írókör, Hobbi fotós klub, 
Kreatív klub működik. A fiókkönyvtárban gyerekeknek szóló Lájk olvasóklub havi két 
alkalommal, a Kreatív klub havi egy alkalommal tartja találkozóit.  
 
Kreatív klub: olyan csoport, ahol a tagok a kézimunka a hímzés, horgolás, gyöngyfűzés 
 lépéseit tanulják meg. Készítenek termékeket, az egyes darabokból kiállításokat szerveznek 
a térségben. Négy éve, amikor indult a klub, heti rendszerességgel találkoztak a könyvtárban,  
mára már kéthetente. A résztvevők száma változó, a 10 főtől a 25-30 főig terjed, és egy 
alkalom másfél óráig tart általában. A tagok helyi lakosokból tevődtek össze, a lojalitás, mint 
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a közösség egyik alapvető pillére jelen van. Nagyon jó csapattá, közösségé szerveződtek, akik 
egymás között kapcsolatot építettek ki és tartják fenn a mindennapi életben is.  
 
A Tollforgató – Írókör három éve indult. A cél az volt, hogy olyan közösség szerveződjön a  
kertvárosi lakosokból, akik az írás szerelmesei is. Ezt amatőr módon folytatják, egy-egy 
verset, rövid novellát készítenek, és nincs olyan más lehetőségük, ahol megmutatnák  
írásaikat, át tudnák  beszélni és tanácsot tudnának kapni az aktuális szöveghez. A klub 
vezetője nyugdíjas pedagógus, aki régóta amatőr szinten ír esszéket, novellákat. Öt fő állandó 
tagja van mára a klubnak. Időközben voltak személyi változások. Volt, aki itt hagyta, volt, 
akinek megjött a kedve és csatlakozott. A közösség havi egy alkalommal találkozik a 
könyvtárban. Jó hangulatban töltik el a két órás foglalkozást, ahol megosztják egymással 
véleményüket, tapasztalataikat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Hobbi fotós Klub tagjai szintén harmadik éve havonta egy alkalommal találkoznak a 
könyvtárban. Tagjai nyugdíjas korosztályból tevődnek össze. Az időskorúaknak még 
újdonság a modern technika használata és itt a foglalkozásokon választ kapnak az eszközök 
használatára vonatkozó kérdéseikre is. Segítik egymást, egy olyan közös program, ahol jól 
érzik magukat.  
 
Az Olvasó klub a fiókkönyvtárunkban indult két éve. Célcsoport a 10-15 év közötti 
korosztály. Havonta egy alkalommal kerül megtartásra, melynek vezetője a fiókkönyvtárban 
dolgozó kolléganő. Minden hónapban más-más témájú irodalommal, könyvekkel 
ismerkednek a gyerekek. Az olvasmányokhoz kapcsolódó játékok teszik színesebbé az 
együttlétet, melyet nagyon kedvelnek a kisdiákok. A résztvevők száma itt is változó, 
átlagosan 8-12 fő vesz részt a foglalkozásokon.  
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Baba-mama klub: évek óta a könyvtárban tartja havonta egyszer összejövetelét. A barátságos 
környezet adott, a kisgyerekek és a mamák is kellemes délelőttöt tölthetnek el együtt a 
gyerekrészlegben.                                                                                     
 
A Könyvbarát kör a tagkönyvtárban olvasni szerető felnőttek körében jött életre. Havonta 
egyszer zajlanak a foglalkozások szeptembertől -  júliusig, melyet a könyvtáros kolléganő tart. 
Indulásának időpontja 2013. február volt. A személyek között volt változás, de mára már egy 
összetartó közösség alakult ki . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Apáczai Művelődési Központban működő Kertvárosi Nyugdíjasklub tagjaival is jó 
kapcsolatot ápolunk és tartunk fenn. 
Jelen voltunk, illetve vagyunk a világhálón is, színes honlapunkon, közösségi oldalunkon 
tájékoztatjuk a használóinkat, látogatóinkat a könyvtárban zajló eseményekről, hírekről. 
 
 

 
 
 
Rendezvények, programok  
Azt mondhatjuk, hogy a rendezvények, programok tekintetében igen széles választékot 
kínáltunk és kínálunk a lakosság részére. Szerveződtek gyerekprogramok, író - olvasó 
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találkozók, felnőtteknek szóló előadások, családi vetélkedők, zenés rendezvények, színházi 
programok.  
Gyerekeknek szóló programok: 
 

 

    
 

      Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal              Író-olvasó találkozó Mészöly Ágnessel 
 

  
    
    Lovranits Júlia mesemondó előadása       Molnár Krisztina Rita interaktív foglalkozás 
 

                   
 
Kalimpa Színház: A királykisasszony cipője c. előadás 
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Kiállítások: 
 
Közös légtér – közös felelősség c. kiállítás; a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási 
Központ szervezésében a NATO közös légtérvédelmét és a Magyar Honvédség baltikumi 
légtérrendészeti feladatát mutatja be az országjáró kiállítás, melyet Szűcs József ezredes, az 
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka nyitott meg. A rendezvény érdekessége, 
hogy a Zalaegerszegi Honvédklub bemutatta a város katonamúltjához kapcsolódó relikviákat 
valamint a 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda hatástalanított kézifegyvereit is.  
Csatlakozott a Zalaegerszegi Wolfpack Makett klub is harcászati gépekről készült 
makettekkel, valamint a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület is egy rövid 
előadással, melyet korhű viseletben mutattak be.  
 

    
 
 
De tartottunk használó képzéseket is, folyamatosan minden évben az igényeknek 
megfelelően. Például alap és középfokú számítógép kezelő tanfolyamot idősebb korosztály 
számára. 
 

 
 

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy 2017-ben a könyvtár is csatlakozott a Zalaegerszeg 
írásos fennállásának 770. évfordulója alkalmából meghirdetett rendezvénysorozathoz 
fotókiállítással, amely a Kertváros történetét, fejlődését mutatta be Egerszegi emlék – 
Kertváros régen és most címmel. Kettős ünnep is volt ez számunkra, mert a Kertváros 
kialakulásának 60. évfordulóját is ünnepeltük. 
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Feladataink, terveink: 
Uniós pályázatokban való részvétel, EFOP pályázatok, melyből egyrészt bútorzatfejlesztés 
valósul meg az év során a gyermek részlegben modern intelligens berendezéssel várjuk a 
gyermekeket. Szeretnénk nagyobb közösségi teret kialakítani rendezvények tartásához. Az 
infrastruktúra fejlesztés keretén belül számítógépes parkunk fog megújulni, valamint a 
gyerekek és felnőttek részére programokat fogunk ajánlani, lebonyolítani. 
 
 
A DJP- pont is kialakításra kerül, mely a digitális írástudás fejlesztését fogja szolgálni 
informális képzések keretén belül különböző célcsoportoknak (nyugdíjas, álláskereső). 
A fiókkönyvtár életében is változás lesz a nyáron, hiszen az Izsák Imre Általános Iskola új 
épületszárnnyal bővül, ahová a könyvtárat át fogjuk telepíteni. Nagyobb közösségi tér fog 
rendelkezésre állni a szolgáltatások lebonyolításához is.  
Reméljük, hogy a  30. születésnap megünneplése nemcsak erre a múltra emlékeztet, de 
felvázolja a jelent, és utat mutat a jövő felé is. 
 

Jasztrab Istvánné 
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