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AZ EZERARCÚ KÖNYVTÁROS  

KSZR szakmai nap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 

2018. május 17-én tartotta tavaszi szakmai napját a kistelepülési könyvtári ellátás. A 
címválasztással a könyvtárosi hivatás sokszínűségére kívántunk utalni, az előadások 
változatos témái is ezt támasztották alá. 

 

        

 

Kiss Gábor igazgató bevezetője után Dóráné Mészáros Anikó, a könyvtárellátási csoport 
vezetője Célegyenesben vagy a rajtvonalnál? KSZR eredmények, feladatok, tervek Zala 
megyében című előadásában értékelte a könyvtárellátási szolgáltató rendszer elmúlt 5 évét a 
megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások tükrében. Ezen szolgáltatások egyike az 
állománymenedzsment. Jelentős eredmény, hogy 2018 végére Zala megye kszr-es 
településeinek saját állománya 100%-ban bekerül a Textlib integrált könyvtári rendszerbe. A 
gyűjteményfejlesztés az évek során átalakult. Manapság minimális az audiovizuális 
dokumentumok beszerzése, a könyvek száma nagyságrendileg nem változott, míg a folyóirat 
előfizetések száma nőtt. A dokumentumszolgáltatás területén nem történtek számottevő 
változások. Kis mértékben csökkent a településekre évente 4-6 alkalommal kiszállított 
dokumentumok száma, ami a DVD-k iránti igény csökkenésével magyarázható. A KSZR 
működésének jelentős eredménye a közösségi szolgáltatás. Folyamatos, színvonalas könyvtári 
programokkal várjuk a települési könyvtárakba látogatókat. Az elektronikus kölcsönzés 
betanítását és a könyvtárosi munka alapjait szakmai képzéseken sajátíthatják el a 
kistelepüléseken dolgozó könyvtárosok. A KSZR finanszírozás lehetővé tette, hogy a 
szolgáltató helyek eszközparkja megújuljon, a könyvtári bútorzat kicserélődjön. Mindezen 
fejlesztéseknek köszönhetően emelkedő könyvtárhasználói tendenciáról számolhatunk be a 
2013-as kiinduló állapothoz képest. 

Kovácsné Pacsai Edit hálózatgondozó könyvtáros, egyben megyei DJP mentor a Zala megyei 
Digitális Jólét Program hálózatát mutatta be Stratégiáktól a pontokig: hogyan épül fel a 
Digitális Jólét Program címmel. A Digitális Jólét Program egy olyan összehangolt 
intézkedéscsomag, amely új szemléletmóddal az embert állítja a digitális átalakulás 
középpontjába. A DJP eddigi eredményei: Szupergyors Internet Program, Digitális Jólét 
Alapcsomag bevezetése, elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, Magyarország 
Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája, 
Magyarország Digitális Startup Stratégiája, a Digitális Jólét Pontok működésbe léptek a 
digitális kompetencia fejlesztés érdekében. A DJP hálózatot érintő projektek: GINOP 3.3.1 
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pályázat (IKT eszköz, képzés, arculat), GINOP 3.3.2 pályázat (DJKK, hálózatépítés, 
szolgáltatásfejlesztés),  GINOP 3.3.3 pályázat (digitális kompetencia fejlesztés),   
konzorciumi partnerek a KIFÜ és a NFM. 

 

   

 

A könyvtárosok az utóbbi években a közösségfejlesztésben is kitűntek, hiszen a könyvtárak 
közösségi terekként is funkcionálnak. Csatlakoztunk a „Cselekvő Közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 számú projekt felhívásához is Scheiber 
Veronika hálózatgondozó könyvtáros szerepvállalásával, aki Cselekvő közösségek, de 
hogyan? Közösségépítési - és fejlesztési gyorstalpaló  profi amatőröknek című előadásában 
foglalta össze gondolatait, tapasztalatait a téma kapcsán. A projekt átfogó célja a társadalmi 
aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a 
települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, 
az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése. A közösségfejlesztési 
folyamatokban a helyzetfeltárásnak különös jelentősége van. Fontos, hogy a szakembernek 
legyen egy általános tájékozottsága, helyismerete, felismerje azokat az adottságokat, 
amelyekre munkájában építeni tud majd, illetve amelyek nehezítik a munkát. Az igények és 
szükségletek felkutatása és elemzése után az érintetteket megpróbálhatjuk bevonni, hogy a 
közösség aktív tagjává válhassanak. Ezek után néhány könyvtári környezetben már bevált jó 
gyakorlatot hallhattunk az előadótól, pl. a ceglédi ifjúsági könyvtár és a miskolci városi 
könyvtár kezdeményezéseit.  
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A szakmai nap zárásaként Czirákyné Tóth Edit hálózatgondozó munkatársunk egy települési 
könyvtáros feladatait részletezte Egész évben a könyvtárban – Könyvtárosi teendők hónapról 
hónapra című előadásában. Januárban le kell adniuk a statisztikát a pontosan vezetett munka-
és beiratkozási napló adatai alapján. Februárban jelezniük kell a szolgáltató könyvtár felé az 
eszköz igényt és a könyvtári rendezvény előadóját. Beléphetnek a KönyvtárMozi 
programsorozatba. Márciusban kérjük a szolgáltató helyeket, hogy csatlakozzanak az Internet 
Fiesta felhívásához. Mindeközben felhívjuk figyelmüket aktuális pályázatainkra. Idén a Fel a 
Netre! öregem online megmérettetésre csábítjuk olvasóinkat, családok számára hirdettük meg 
a Bálint Ágnes irodalmi vetélkedőt, közben pedig A mi könyvtárunk című videós pályázatot 
népszerűsítettük, amelyre a település könyvtáráról készített kisfilmmel lehet jelentkezni. A 
nyári szabadságok előtt júniusban még közösen megtervezzük a 2. félévi programokat, majd 
szeptembertől már elkezdődhet az Őszi Országos Könyvtári Napokra való felkészülés. Az 
eltervezett programokat októberben meg kell valósítani, cél, hogy minden szolgáltatóhelyen 
legyen program. Az ősz folyamán szakmai képzéseken ismerkedhetnek települési 
könyvtárosaink az alapfokú könyvtárosi ismeretekkel, szakmai napunkon aktív részvételt 
várunk el tőlük. Az év ünnepélyes lezárására decemberben kerül sor a Könyvtárosok 
karácsonya rendezvényen. 

 

 

 

Dóráné Mészáros Anikó 
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