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KÖNYVFUTÁR A NAGYKANIZSAI HALIS ISTVÁN VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

A szolgáltatás, amit 2018-ban útjára indítottunk, nem újkeletű ötlet, hiszen országos szinten 
több könyvtár is próbálkozott, vagy tart fenn hasonló szolgáltatást. Könyvtárunkban azután 
merült fel ennek a szolgáltatásnak a bevezetése, hogy egy régi olvasónk idős korba lépett és 
személyesen már nem tudott bejönni a könyvtárba, így elesett a könyvtár szolgáltatásaitól. 
A Könyvfutár olyan emberekre gondolva jött létre, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak 
a könyvtárba bejönni, korlátozva vannak fizikailag. Számukra a könyvtáros az otthonukba 
viszi a kért könyveket havonta egyszer. A szolgáltatást az indulásakor szórólapokon, a 
honlapunkon, Facebook oldalunkon hirdettük meg, emellett a helyi sajtó és TV is beszámolt 
róla. Fontosnak tartottuk, hogy a jelenlegi olvasóink is részt vehessenek ebben a 
szolgáltatásban valamilyen formában. Akár önkéntes könyvfutárként, akár új könyvtári tag 
ajánlásában, akinek szüksége lehet erre a szolgáltatásra. Eddig csak egy olvasónk tud 
tevékenyen részt venni, aki idős szomszédjának hordja haza a könyveket. Akik igénybe 
veszik a Könyvfutárt, általában testi vagy lelki sérültek, közösségi életet alig vagy egyáltalán 
nem élnek. Számukra már az is hatalmas előrelépés, hogy elfogadták a könyvtáros személyét 
és nyitottak a könyvek és a könyvtár felé. 
Az indulás évében, 2018-ban 6 fő vett részt a szolgáltatásban, és 267 dokumentumot juttatunk 
el hozzájuk. 2019-ben a számuk 10-re emelkedett, és 405 könyvet kölcsönöztek. Az állandó 
használóink mellett a szolgáltatást egyedi alkalmakkor is igénybe lehet venni. Több olyan 
olvasónk is volt már, aki műtét vagy baleset miatt kérte a szolgáltatást, hogy addig is tudjon 
olvasni, amíg otthon lábadozik. A program indulása óta az egyik legfontosabb partnerünk a 
Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesülete. Folyamatosan reklámozzák a 
Könyvfutárt és tagtársaik közül többen is a szolgáltatás használói lettek. A jövőbeni terveink 
között szerepel, hogy minél több iskolai közösségi szolgálatos fiatalt bevonjunk a programba. 
A szociális érzékenyítés mellett fontos élettapasztalatokat is átadhatunk nekik, miközben egy 
jó ügyben segédkeznek. 
A célközönség nehezen megszólítható és zárkózott, de akik részt vesznek benne, nagyon 
hálásak érte. Nem lehet úgy eljönni tőlük, hogy az ember ne fogadja el azt a kávét, sütit, 
amivel várnak, amivel kifejezik, hogy fontos nekik a könyvek, a jelenlétünk. A könyvtári 
feladataink mellett egyfajta szociális funkciót is be kell tölteni. Sokszor a könyvek mellett a 
legfontosabb, hogy eltölthessenek velünk egy kis időt, és egy jót beszélgessünk. A lehetőség 
mindenki számára nyitott és ingyenes. A legfontosabb üzenet, hogy vegyük észre az 
embertársainkat, használjuk a könyvtárat közösen. Tegyük mindenki számára elérhetővé! 
Minden könyvtárat, könyvtárost arra buzdítok, hogy próbáljanak meg hasonló programokat 
létrehozni. Sok olyan embertársunk van, akik szívesen igénybe vennék a szolgáltatásainkat, 
de egyszerűen fizikailag nem képesek erre. 
Legyünk egy közösség a könyvtár falain kívül is! 

                            Benke Dániel 
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