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„NÉGYMEGYÉS” TALÁLKOZÓ A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI 
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉÉRT 

 
 Szeptember 26-27-én került sor a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 

regionális találkozójának Zala megyei programjára. A szakmai műhelynapra negyedévente 
kerül sor, ahol a zalaiak mellett Baranya, Somogy és Tolna megye megyei könyvtárainak 

vezetői és könyvtárosai képviseltetik magukat. Az első napi tanácskozásnak a nagylengyeli 
Faluház, illetve Nagylengyel Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, mint a KSZR-be 

tartozó intézmény adott helyet.  Scheiber Ildikó polgármester és Kocsisné Egyed Zsuzsanna 

könyvtáros mutatta be a települést és a könyvtárat, illetve a csoport rövid sétát tett a falu 

szabadidős parkjában és gyógynövény kertjében. A szakmai program keretében a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a résztvevő megyék ellátási körzetébe tartozó 

szolgáltatóhelyek megállapodási szerződéseinek felülvizsgálatára került sor. Az elmúlt 5 év 

tapasztalatait felhasználva számtalan pontban bővítettük a megállapodás szövegét, pontosítva 
a szerződő felek kötelességeit vagy a helyi könyvtáros feladatait, kompetenciáit. Ezt követően 
az egyre meghatározóbbá váló minőségbiztosítási téma következett, szintén a kistelepülési 
könyvtári ellátás tekintetében. Összevetettük az eddig alkalmazott elégedettségi felméréseket, 

igényfelméréseket, amelyeket a településeken végeztünk. Felmerült a kistelepülési 

könyvtárakban alkalmazható auditálás lehetősége, amelyeket a pécsi Csorba Győző Könyvtár 
már kipróbált a tavalyi év során. 

A második nap Alsónemesapátiban zajlott,  ahol Pereszteginé Cziráki Katalin, a község 

vezetője és Krápicz Lászlóné könyvtáros köszöntötte a résztvevőket. A vendégek 

megtekintették a Bodza tanyát, ami egy turisztikai célokat szolgáló faházikót, kiskertet és 

játszóteret takar – amelyek kellemes természeti környezetben helyezkednek el. A szakmai 

program magját a KSZR elmúlt 5 évben nyújtott szolgáltatásainak értékelése és a további 

fejlesztési lehetőségek adták. A zalai könyvtári ellátás 5 évét Sebestyénné Horváth Margit 
igazgatóhelyettes előadásban ismertette. Továbbá lezajlott az adatvédelmi irányelvek közös 

áttekintése is. Utóbbi azért is lényeges, mert májustól szükségszerűvé vált a GDPR (az 
Európia Unió Általános Adatvédelmi Rendelete) gyakorlatba való átültetése a 

kistelepüléseken is. A kétnapos zalai tanácskozás nem az utolsó volt 2018-ban, november 

végén Kaposváron találkoztak a bibliotékák szakemberei. 
 

   

A bal oldali képen: a csoport egy része a nagylengyeli könyvtárban. Középen Kiss Gábor a DFMVK igazgatója, 

jobbján Scheiber Ildikó polgármester, a kép jobb szélén Kocsisné Egyed Zsuzsanna könyvtáros.  

A jobb oldai fotón: „Csak az olvasó gyerek válik gondolkodó felnőtté.” A kaposvári Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár munkatársai az alsónemesapáti könyvtár megújult gyermeksarkában. 

 

Scheiber Veronika 

 


