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Felhasználóink igényeit a legkorszerûbb
technikai eszközökkel tudjuk kielégíteni.
Könyvtárunkban ötven számítógép segíti ol-
vasóinkat a tudásalapú társadalomban történõ
eligazodásban, a tanulásban és az információ-
szerzésben. Ez a szolgáltatásunk minden láto-
gatónk számára ingyenes.

Beüzemeltünk a gyengén látók számára jól
használható monitoros olvasókészüléket, amellyel
bármilyen nyomtatott szöveget az igénynek
megfelelõ méretûre tud az olvasó felnagyítani.

A hangoskönyvtár állományát folyamatosan
bõvítjük olyan cédék megvásárlásával, amelyek
között egyaránt megtalálhatóak hazai és külföldi
klasszikus regények, mai modern írók mûvei, út-
leírások, ismeretterjesztõ mûvek és gyermekek-
nek szóló könyvek.

Természetesen megtartjuk a jól bevált régi
szolgáltatásainkat, és folyamatosan, az igények-
nek megfelelõen újakat vezetünk be. Az alábbi-
akra hívom fel a figyelmet: dokumentum- és in-
formációszolgáltatás, napilap- és szakfolyóirat-
olvasó, ingyenes internethasználat, nyomtatás,
szkennelés, fénymásolás, spirálozás, adatbázisok
és digitális tananyagok használata, információ-
szolgáltatás a honlapon, könyvárusítás, rendez-
vények, kiállítások szervezése, könyvtárközi köl-
csönzés. Informatív, folyamatosan frissített hon-
lapunkon on-line szolgáltatásainkat vehetik
igénybe. Hosszabb nyitvatartási idõben, heti 53
órában várjuk olvasóinkat (hétfõn, kedden, szer-
dán, csütörtökön 8-tól 19, pénteken 8-tól 14,
szombaton 9-tõl 12 óráig). Jelenleg három kiál-
lítás tekinthetõ meg az új könyvtárban: Kincse-
ink (Restaurált könyvek), Életképek Bajáról (Ba-
jai Mûsor 1973–1984.), UNIOS dokumentumok.

2001-óta könyvtárunk nyilvános és
bárki számára, bárhonnan biztosítja a sza-
bad, korlátozás nélküli hozzáférést a do-
kumentumokhoz és az információkhoz. Az
új épület átadásával megfelelünk a XXI.
századi elvárásoknak, és nemcsak szolgál-
tatásainkkal, hanem technikai felszerelt-
ségünkkel, kiváló tárgyi feltételek bizto-
sításával, modern, korszerû belsõ tereink-
kel méltóképpen tudjuk képviselni a fõis-
kola, a város és a régió kultúráját. Ideális
környezetet biztosítunk a tanuláshoz és a
szabadidõ kulturált eltöltéséhez is.

A könyvtár melletti 240 férõhelyes
kollégium és oktatási épület a nagyelõ-

adóval (290 fõs) a városban olyan kulturális
központot képez, amely konferenciák, rendezvé-
nyek, események, kamaraelõadások magas szín-
vonalú megtartására alkalmas. A háromszintes,
légkondicionált könyvtár kellemes idõtöltést ígér
minden könyvtárlátogatónak.

Kérjük, látogasson el a könyvtárunkba, ahol
értékes állományunk mellett, korszerû technikai
háttérrel, impozáns és szép környezetben, ked-
ves fogadtatással várunk mindenkit!

Majorné Bodor Ilona

Kívül-belül megújult
a patalomi könyvtár

2008-ban megújult környezetben,
kibõvült szolgáltatásokkal várja ol-
vasóit a patalomi Községi Könyvtár
a Mûvelõdési Házban.

Sok éve várnak már a helyiek arra, hogy
méltó körülmények között válogathassanak egy
új, bõvülõ könyvtári állományból. Hogy e cél
végül megvalósult, komoly összefogás, mun-
kamegosztás eredménye. Az épület és a könyv-
társzoba renoválását a község önkormányzata
vállalta, a könyvtárszakmai hátteret pedig a
kaposvári Megyei és Városi Könyvtár biztosí-
totta. A régi könyvtárhelyiség festése, burko-
lása, új könyvtári bútorzattal való berendezé-
se, illetve a könyvkészlet gyarapítása a Ka-
posvári Többcélú Kistérségi Társulás közvetí-
tésével, az úgynevezett mozgókönyvtári nor-
matívából valósulhatott meg. Ez államilag biz-
tosított keretösszeg (évente 1,3 millió forint
településenként), amelynek egy részébõl a helyi
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önkormányzat, más részébõl pedig a szakmai
szolgáltatást nyújtó intézmény gazdálkodhat.

Immár büszkén mondhatjuk, hogy bár Somogy
megye egyik legkisebb könyvtára mûködik Pa-
talomban, a szolgáltatóhely színvonala minden
szempontból megfelel a XXI. századi informáci-
ós társadalom elvárásainak.

Továbbra is alapvetõ szolgáltatás a könyv-
kölcsönzés. Az elmúlt év folyamán a régi köny-
veket a Megyei és Városi Könyvtár munkatársai
szakszerûen átválogatták, a polcokon csak tisz-
ta, értékes könyvek maradtak. (Az elhasználó-
dott, kiselejtezett dokumentumokat a képviselõ-
testület késõbb a lakók rendelkezésére bocsátja.)
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a könyvtár-
használók nem csupán a patalomi polcokról vá-
laszthatnak maguknak olvasnivalót. A megyei
könyvtárral való napi kapcsolat miatt a helyi
könyvtáros bármilyen dokumentumot rövid idõ
alatt, térítésmentesen megrendelhet könyvtárkö-
zi kölcsönzéssel. A kívánt könyv (vagy akár cédé,
DVD, videokazetta) tehát postafordultával, pár
nap alatt megérkezhet az olvasóhoz.

A patalomi könyvtár állományának gyara-
pítását – mint ahogy ez már korábban is gya-
korlat volt – a helyi igényeket figyelembe véve
a megyei könyvtár ellátószolgálata végzi. Az
elmúlt évben mintegy 300 ezer forint értékben
kapott a könyvtár könyveket, folyóiratokat. Ér-
tékes kézikönyvekkel (lexikonokkal, enciklo-
pédiákkal), szakkönyvekkel (életvitelrõl, állat-
tartásról, növénytermesztésrõl, sütés-fõzésrõl,
mûvészetekrõl, irodalomról, történelemrõl) és
szépirodalmi kiadványokkal (sok-sok modern
gyerekkönyvvel, a felnõtteknek pedig a klasszi-
kusok mellett bestsellerekkel és a
legnépszerûbb írók mûveivel gaz-
dagodott a könyvtár. A mozgó-
könyvtári ellátás természetébõl fa-
kadóan a helyben lévõ állomány
nemcsak folyamatosan gyarapo-
dik, hanem idõközönként cseré-
lõdhet is, így biztosítva helyet az
újdonságoknak. Kiemelt figyelem-
mel gyûjtjük az ajánlott és köte-
lezõ irodalmat általános iskolások
és középiskolások számára, és
igyekszünk kialakítani, majd gya-
rapítani a helytörténeti gyûjtemé-
nyünket. Felkérjük a patalomi la-
kosokat, hogy a falu történetérõl,

életérõl szóló kiadványaikat vagy akár saját
írásaikat (dolgozataikat) osszák meg velünk.

2008-ra hét hetilapot, illetve folyóiratot ren-
delt a könyvtár: Autó2 (havonta), Ifjúsági Maga-

zin (havonta), Kiskegyed (hetente), Lakáskultúra

(havonta), Nõk Lapja (hetente), Ötlet Mozaik

(havonta), Popcorn (havonta). Ezeket az idõsza-
ki kiadványokat kényelmes székeken, asztalok
mellett lapozgathatják a betérõk, a régi számok
pedig kölcsönözhetõk.

Komoly elõrelépést jelenthet az információ-
szolgáltatásban, hogy a közeljövõben új számí-
tógép, nyomtató, illetve internet-hozzáférés is
bõvíti majd a könyvtári szolgáltatások körét. (A
kaposvári Megyei és Városi Könyvtár honlapján
keresztül már most tájékozódni lehet arról, hogy
milyen könyvcímek találhatók meg a patalomi
könyvtárban.) Lehetõség van még televízió,
DVD-lejátszó vásárlására is. Mindemellett
rendszeresen közvetít az ellátószolgálat elõadókat,
könyvtári rendezvényeket, melyek közül a falu
igényeinek, adottságainak megfelelõen választhat.

Ezúton köszönjük Tián Józsefné, Erzsike

munkáját, aki komoly részt vállalt a felújítás
okozta forgatagban, és megbízott könyvtárosként
évek óta szívesen áll a falu lakóinak rendelkezé-
sére könyvtári nyitvatartási idõben vagy azon
kívül is.

Gombosné Szabó Sára

(Megjelent: Patalomi Hírek 2008. 2. évf. 1. sz.
p. 1–2.)

A könyvtárnak helyet adó mûvelõdési ház

utcafrontja (a község weboldaláról)


