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KÖZSÉGI KÖNYVTÁRUNK SZOLGÁLTATÁSAI MILEJSZEGEN1 
 
 

 
Milejszeg Zalaegerszegtől 15 km-re található Teskánd irányába. A falu 1950-től 

létezik Milejszeg néven, addig két különálló település volt a helyén, Milej és 
Rózsásszeg. A településen 341 lakos él.  

A könyvtár az írásos könyvtári dokumentumok szerint 1967-től működik, ebből 
az évből találtam olvasói jegyzéket. Az akkori könyvtáros a helyi iskola tanítója volt, ő 
szívén viselte a helyi állomány gondozását.  

A könyvtár első évében a beiratkozottak száma 170 fő volt, amely a mai 28 
beiratkozott olvasóhoz képest nagyon sok volt. Ez talán annak köszönhető, hogy volt 
helyben általános iskola, és a szomszéd településről idejárók is a milejszegi könyvtárba 
voltak beiratkozva. A KSH által kiadott adatok szerint Milejszegen 1960-ban 699, 
1970-ben 597 lakos élt, amihez képest a mai 341 fő elég kevés. Arányaiban azonban 
csak 20 %-os eltérés van a könyvtárhasználók között. Talán még betudható az olvasás 
utáni vágy csökkenése a sok televíziós csatorna és az internet megjelenésének is.  

Napjainkban Milejszegen  a könyvtár a teleházzal párhuzamosan működik, bár a 
két létesítmény nem egy épületben található, de mivel csak egy udvar választja el 
egymástól, könnyű szerrel átjárható. Jellemző, hogy a hozzánk látogatók elsősorban az 
internet miatt térnek be, illetve sokszorosításért, nyomtatásért jönnek sokan. Legtöbbet 
kölcsönzött dokumentumaink az időszaki kiadványok, ebből is a hetilapokat viszik az 
olvasók a legtöbbször. Elmondható, hogy ezeknek a dokumentumoknak a megjelenése 
újdonság és a könyvtárban már régen járt olvasókat is visszacsábította hozzánk.  A 
könyvtár szolgáltatásait jelenleg a József Attila Városi Könyvtár mozgókönyvtári 
ellátása biztosítja. 

 
Szolgáltatásaink:  
– Ingyenes beiratkozás és könyvtárhasználat 
– Könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, DVD-k, CD-k, CD-

ROMok ) helyben használata, kölcsönzése 
– Felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás  
– Másolat készítés 
– Számítógépes szolgáltatások (internet, Word, Excel, CD-ROM használat, 

nyomtatás)  
– Egyéb szolgáltatások (szkennelés, fax küldése és fogadása) 
– Házi feladat megírásában való segítés  
– Olvasni még nem tudó gyerekekkel a könyvtár  megismertetése a képes, -és 

mesekönyvek segítségével 
– Könyvtári dokumentumok házhozszállítása rászoruló, mozgásképtelen 

olvasóinknak 
– Ünnepeinkhez kapcsolódó programok szervezése és lebonyolítása, a 

könyvtári dokumentumok használatával 
 
 

                                                           
1 Elhangzott: 2009. október 5 –én a József Attila Városi Könyvtár szakmai napján. A programról 
részletes információk a „Hírek” rovatban (Szerk.) 
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Programjaink: 
Március 15. Az egyház megkeresésére segítettünk a megemlékezés műsorának 

összeállításában, zenék válogatásában, versek, novellák kiválasztásában. 
Húsvéti tojásfestés. Sajnos a könyvtárban nem rendelkezünk nagyobb 

programokhoz való térrel, ezért a helyi kultúrházba telepítjük ki a nagyobb érdeklődést 
kiváltó rendezvényeinket. A tojásfestés nagy gyakorlattal rendelkező olvasónk 
vezetésével valósul meg. Ötletekkel a könyvtári könyvek és folyóiratok szolgálnak. 

Gyermeknap: Jó idő esetében a szabadban, rossz idő esetében a kultúrházban 
rendezzük meg. Szervezésnél kétféle terv készül, száraz és esős időre. A feladatok 
összeállításánál ugyancsak a könyvtári állomány nyújt segítséget. 

Nyári napközi: Immár harmadik éve került megrendezésre a teleház és könyvtár 
környékén. Júliusban és augusztusban 1-1 hétig a gyermekek reggel 10 órától délután 5 
óráig jöhetnek a napközibe. A gyermekeknek az étkezést a szülők oldják meg, vagy 
csomagolnak nekik ennivalót, vagy hazaviszik őket, a nagyobbak és a közelben lakók 
pedig hazajárnak ebédelni. A heti program alatt a gyermekek megismerkednek 
különböző kézműves foglalkozásokkal, készségfejlesztő játékokkal, de nem 
hiányozhatnak a társasjátékok, a sport és a viccelődések sem. A legnagyobb sláger idén 
az ország-város vetélkedő volt, és miután 1-1 parti lement, a könyvtárba vonultunk a 
gyerekekkel, elővettük az Országok lexikonját, állat és növényhatározót, és új 
válaszlehetőségekkel ismerkedtek. A napközi megmozgatja a még nem óvodás korú 
gyermekektől a már középiskolába járókat is. Mások a korosztályok, mások az igények, 
mások a befogadóképességek. Ezáltal nagy feladat, hogy mindenkinek megfeleljen a 
napi összeállított program, ami rendszerint már 11 órára felborul, mert a csapatnak 
máshoz van kedve. ☺ 

A tavalyi évig az adventi időszak előtt koszorúkötést szerveztünk, ami már 
sajnos nem vonzott annyi érdeklődőt, mint az előző években, hisz a résztvevők 
megtanulták a fogásokat és erre hivatkozva már nem jöttek el a programra.  

Ezért ismét csak a fiatalabb korosztályhoz fordultunk. A Zala Megyei Közgyűlés 
Hivatalától nyertünk egy kisebb összeget, melyből gyermekprogramok szervezését és 
lebonyolítását lehetett megvalósítani. A gyerekekkel matricafestékkel ablakdíszeket, 
karácsonyfadíszeket, és különféle díszeket készítettünk egy szombat délután 2 órától 
este 7 óráig. Közben zenét hallgattunk, a kicsik karácsonyi mesét néztek és a 
vajaskenyér teával mindenkinek az igényét kielégítette. A programot idén is tervezzük 
megszervezni.  

Jövőbeni tervek:  
Sokan még most sem tudják, hogy van a faluban könyvtár, pedig a havonta 

megjelenő Milejszegi Krónikában, illetve a teleház weblapján is szerepel a könyvtár 
nyitvatartása, könyvbemutató cikkek.  

A helyi plébánostól kapott 300 kötetet már teljes bibliográfiával ellátott, azonban 
még dobozokban vannak, az önkormányzat beruházott újabb két polcra, csak arra 
várnak, hogy felkerüljenek a dokumentumok. A könyvek listáját a 
milejszeg.emagyarorszag.hu weblapon szeretnénk közzétenni, hogyha esetleg más 
könyvtárakba beiratkozott olvasóknak a nálunk lévő dokumentumra van szüksége, 
lehetőséget tudjunk biztosítani a helyben használatra.  

 
Szekér Beáta 

 


