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Deák Ferenc Megyei Könyvtár, mozgókönyvtári szolgáltatás 
 
 
A szolgáltató helyek száma 2008-ban  
 
 Év elejétől könyvtárunk a zalaegerszegi kistérségből 11, a zalaszentgróti 
kistérségből 6, a pacsai kistérségből 8 település számára nyújt mozgókönyvtári 
szolgáltatásokat. Áprilistól szerződést kötött intézményünkkel Zalaszentlőrinc 
önkormányzata, ahol korábban nem volt könyvtár. A második félévtől tovább 
emelkedett a könyvtári szolgáltató helyek száma. Az önkormányzat kérésére törölték a 
Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről Kisbucsa, Pusztaszentlászló és Zalaszentiván 
könyvtárát, amelyek szintén intézményünkkel kötöttek szolgáltatási szerződést. Kérte 
továbbá a jegyzékről való törlését Pókaszepetk is, amely valószínűleg az ősz folyamán 
csatlakozik a rendszerhez. Így év végére várhatóan 30 szolgáltató hely számára 
biztosítjuk a mozgókönyvtári  szolgáltatást. 
 
Dokumentumellátás 
 
 Intézményünk a könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le április 
hónapban, amelynek eredményeként 2008-ban a mozgókönyvtári ellátást megrendelő 
települések letéti ellátását a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal kötött szerződés 
alapján biztosítjuk. A KELLO-tól könyvesbolti árhoz képest 29% kedvezménnyel 
vásárolunk könyveket az év folyamán.  
 A könyvek mellett DVD-ket és CD-ket is tudunk rendszeresen cserélni a 
szolgáltató helyek között, illetve időszaki kiadványokat (képes hetilapok, folyóiratok) is 
rendeltünk számukra. 
 
Állományrendezés, selejtezés 
 
 Az év első felében Alibánfa, Alsónemesapáti, Nemeshetés, Nemessándorháza, 
Nemesszentandrás, Zalaistvánd szolgáltató helyein végeztünk selejtezéssel egybekötött  
állományrendezést.  
 
 
Mozgókönyvtári weboldal (http://www.dfmk.hu/mozgokonyvtar/index.htm.) 
 
 Megújult a Deák Ferenc Megyei Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásainak 
weboldala, ahol tájékozódhatnak szolgáltatásainkról. Többek között megtekinthető a 
honlapunkon a szolgáltató helyek letéti könyvállománya, a rendelkezésre álló DVD-k, 
CD-k, folyóiratok jegyzéke. Elérhetővé tettük a 2008. évi szerződések szövegét, és a 
2007. évi beszámolót. A dokumentumok menüpont alatt megtalálhatók a különböző 
mozgókönyvtári nyilvántartó lapok és a kölcsönzési adminisztráció nyomtatványai is. A 
képanyagok között valamennyi könyvtári szolgáltató helyről találhatók képek, nyomon 
követhetők a könyvtárak felújításai és a rendezvények is. Az oldalt folyamatosan 
frissítjük, elhelyezzük itt a mozgókönyvtári ellátással kapcsolatos információkat, 
beszámolókat, fotókat. A mozgókönyvtári szolgáltatás weboldaláról linkeléssel 
eljuthatunk a községek, illetve a többcélú társulások honlapjára is.  
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Képzések  
 
 A Deák Ferenc Megyei Könyvtár évek óta szervez internethasználói tanfolyamot 
az intézmény falai között. Az elmúlt 1 évben sikeresen vett részt a kurzusokon a csödei, 
a szentpéterúri, a nemessándorházi, és a zalaszentmihályi szolgáltató hely munkatársa. 
 2008-ban lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a kistelepülésen élők (elsősorban 
a középkorú és az idősebb korosztály) helyben is elvégezhessék a tanfolyamot. Az első 
ingyenes tanfolyamokat Kemendolláron és Pölöskén szerveztük meg, amelyeken 
összesen 11 fő vett részt. A 20 órás internetoktatást a megyei könyvtár eTanácsadó 
végzettségű szakemberei végezték. Szeptembertől újabb tanfolyamok indítását 
tervezzük. Várjuk a községek jelentkezését.  
 

 
A Pölöskén tartott internet használói tanfolyam résztvevői 

  
A mozgókönyvtári munkatársak számára 2008. május 19-én szakmai napot szerveztünk 
a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban, amelynek témái a következők voltak: 

A mozgókönyvtári ellátás tapasztalatai Zala megyében • 
• 

• 

• 

• 

A könyvtárhasználók megnyerésének lehetőségei, az érdeklődés felkeltése, 
használói igények mérése. 
A mozgókönyvtári szolgáltatások közvetítése a települések számára: 
dokumentum és információszolgáltatás, egyéb szolgáltatások.  
A könyvtár, ahová szívesen járnak az olvasók. A kulturált könyvtári környezet 
kialakítása.  
A késedelmes dokumentumok ügyintézése a könyvtári szolgáltató helyeken 

A továbbképzésen összesen 16 fő vett részt. Az előadások mellett lehetőséget 
biztosítottunk számukra a kötetlen beszélgetésre is. A visszajelzések alapján a program 
nagyon hasznos volt számukra. 
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