
TUDÓSÍTÁSOK 

HELYZETKÉP A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR MOZ-
GÓKÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

  
A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006-ban felvette fel-

adatai közé a mozgókönyvtári ellátás megszervezését a városkörnyéken, amelynek se-
gítségével jelentősebb állami támogatást kaphatnak kistelepüléseink. Az állami norma-
tíva magában foglalja a dokumentum-beszerzésre, a működési költségekre és az eszköz-
fejlesztésre szánt összeget is.  

A zalaegerszegi kistérségben a községek túlnyomó többségében a hálózati-
módszertani gondozását és új dokumentumokkal történő ellátását a JAVK végezte 
könyvtári ellátórendszer formájában 1986-2006 között, pontosan 20 évig. Az ellátandó 
könyvtárak száma 65 volt, amelyből 14 önállóan szerzeményező könyvtárként műkö-
dött. Elmondható, hogy az önkormányzatok befizetésével, pályázatok segítségével, és 
egyéb támogatásokkal a községi könyvtárak modernizálódhattak (felújított épületek, új 
könyvtári bútorzat, informatikai fejlesztés, stb.). 

A mozgókönyvtári ellátás bevezetését számos hálózati értekezleten, szakmai na-
pon, konferenciákon, tapasztalatcseréken, bizottsági üléseken, való részvétel, cikkek, 
tanulmányok megjelentetése előzte meg. A DFMK-val való feladatmegosztás miatt 14 
községi könyvtárunk (12 önállóan szerzeményező és 2 ellálátórendszerben működő) 
átkerült a megyei könyvtár gondozása körébe. 

Miután elméletben "meggyártódott" a mozgókönyvtári ellátás bevezetésének le-
hetősége a területünkön, 2006 nyár folyamán az összes hozzánk tartozó önkormányzatot 
felkerestük a különféle iratmintákkal, és vázoltuk előttük az új könyvtárellátási szolgál-
tatás bevezetésének előnyeit. A megbeszélések, tájékoztatások alapján megszüntették a 
könyvtárak önálló jogi státuszát, kérték a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről való tör-
lést, és könyvtárellátási szerződést kötöttek velünk. Mind a törlést, mind az új szerződés 
megkötését a képviselő testület döntése előzte meg. Látogatásaink eredményeképpen 48 
település önkormányzata kötött velünk "Könyvtárellátási szerződést". A Nyilvános 
Könyvtárak Jegyzékéről folyamatosan iratkoztak le, ennek megfelelően 2007. január 
elsejétől (visszamenőleg) 33 községre kaptuk a normatív támogatást a Zalaegerszeg és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól. (A hiányzó 14 után pedig 2007. július 1-jétől.) 

A közbeszerzési eljárás miatt csak ez év áprilisában tudtuk a szerzeményezést el-
indítani, amelyet végül a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság nyert el, megkönnyítve 
munkánkat a dokumentumok felszerelésével, könyvtári használatra alkalmassá tételével. 
A leltározás segítségére megvásároltuk a Textlib letéti programját. A könyvek és egyéb 
dokumentumok megnövekedett mennyiségéhez és nagyságrendjéhez képest irodánkat, 
valamint kurrens raktárunkat új könyvtári bútorokkal, főleg polcokkal bővítettük. 

A könyveken kívül jóval több DVD-t, CD-ROM-ot tudunk vásárolni a községi 
könyvtáraknak, mintegy 3 millió Ft értékben. Tapasztalataink alapján nagy sikert arattak 
az újonnan megjelent kézikönyvek, szótárak, amelyeket eddig nem igen tudtunk megvá-
sárolni, főleg a kisebb könyvtáraknak. A napokban már harmadik alkalommal látogatjuk 
meg a könyvtárainkat új szerzeményekkel, számukra eddig 1600 dokumentumot leltá-
roztunk az új szoftver segítségével.  

A korábbi években, főleg a pályázatok és a helyi lehetőségek segítségével a 
könyvtárak túlnyomó részében új könyvtári bútorok készültek. Az állománykivonások 
ellenére a polcok megteltek. A mozgókönyvtári ellátásra juttatott eszközbeszerzésre 
szánt pénzt csak az év második felében használhatják fel a települések, így a "szekér 
megelőzte a lovat", mert jóval több dokumentum jut a könyvtáraknak, mint eddig, ame-
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lyet több helyütt nehéz szakszerűen elhelyezni. A könyvtárosok elmondása szerint meg-
nőtt az olvasói érdeklődés az új kiadványok iránt, így talán az ideiglenes helyszűke is 
megoldódik. 

Nagy sikere volt annak is, hogy a könyvtáraknak folyóiratokat is rendelhettünk, 
hiszen eddig a települések közkönyvtárainak 98 %-a nem juthatott hozzá az időszaki 
kiadványokhoz. A községek könyvtáraiba 6-12 folyóiratot rendeltünk az olvasói létszám 
és az olvasói érdeklődés arányában, a könyvtárosokkal egyetértésben. Lehetőségünk 
van a rendezvények finanszírozására is a mozgókönyvtári ellátásban részesülő könyvtá-
raink számára. Méltó bizonyíték erre az idei Ünnepi Könyvhét volt,  amikor a normatív 
támogatás segítségével 3 településen tudtunk irodalmi estet rendezni. 

Tapasztalataink alapján úgy érezzük, hogy a mozgókönyvtári ellátás bevezetésé-
vel növelhetők a településeken élők esélye a tanulásra, az információszerzésre. 
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A Fejér György Városi Könyvtár munkatársai a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében 

több községben is tartottak kézműves foglalkozást az iskolás gyerekeknek 




