
TUDÓSÍTÁSOK 

A KISTÉRSÉGI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉG-
TEREMTŐ SZEREPE ÉS A CIVIL SZERVEZETEKKEL VALÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI 
 

Tapasztalatcsere az MKE Zala Megyei Szervezete és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Területi Szervezete közös rendezésében 

 
 

 2009. szeptember 17-18-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtárosait, illet-
ve kistérségi képviselőit (57 fő) fogadta a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezete. Látogatásuk célja a kistérségi 
együttműködés és mozgókönyvtári szolgáltatás tanulmányozása, szakmai tapasztalat-
csere volt.  
 A látogatást a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Területi Szervezetének a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő 
és Információs Kollégiumához benyújtott sikeres pályázata tette lehetővé. 
 

 
Kiss Gábor igazgató köszönti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vendégeket,  

könyvtárosokat, valamint a kistérségek és civil szervezetek képviselőit. 
 

 Szeptember 17-én az intézmény olvasótermében 14 órától előadásokra került 
sor, amelyen részt vettek a kistérségi társulások munkaszervezeteinek képviselői, vala-
mint a kistérségi mozgókönyvtári ellátással foglalkozó szakemberek. 
 A szakmai program lehetőséget adott mindkét megye bemutatkozására. A házi-
gazda Deák Ferenc Megyei Könyvtár először egy kisfilmet mutatott be az intézmény 
tevékenységéről. Tóth Judit igazgatóhelyettes, az MKE Zala Megyei Szervezetének 
elnöke a megyei szervezet szakmai munkájáról tájékoztatta a megjelenteket. Ezt köve-
tően Kiss Gábor igazgató bemutatta a kistelepülések ellátásának Zala megyei sajátossá-
gait, majd Sebestyénné Horváth Margit könyvtáros a megyei könyvtár mozgókönyvtári 
szolgáltatásairól beszélt.  
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Előadó: Tóth Judit az MKE Zala megyei Szervezetének elnöke 

 

 
Előadó: Nagy László, a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár igazgatója 

 
 

A vendégek részéről először Zselinszky Lászlóné az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei szervezetének elnöke ismertette munkájukat, kiemelve a Kistérségi Fejlesztési 
Tanácsok tevékenységében való részvételüket. Szivák Gábor, a Kisvárdai Kistérségi 
Civil Egyeztető Fórum elnöke, a városi könyvtár igazgatója a kistérséget, civil szerveze-
teit, valamint a mozgókönyvtári ellátást mutatta be. Nagy László, a Móricz Zsigmond 
Megyei Könyvtár igazgatója pedig a megye mozgókönyvtári ellátásának gyakorlatát 
vázolta fel, majd egy kisfilmet is láthattak erről a megjelentek.  
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Gáspár Zoltánné, Nemesapáti polgármestere a felújított  

közösségi házban fogadta a delegációt 
 

 
Koronczi Zoltán, Kemendollár polgármestere fogadja  

a faluház előtt a vendégeket 
 
 
 Másnap két, a zalaegerszegi kistérséghez tartozó szolgáltatóhelyre is ellátogattak 
a vendégeink és találkoztak civil szervezetek képviselőivel is. Megtekintették a 
nemesapáti és a kemendollári mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeket, ahol a települések 
polgármesterei (Gáspár Zoltánné, Koronczi László), valamint könyvtárosai ( Deákné 
Olasz Ildikó, Szabóné Baján Erzsébet) szívélyesen fogadták a küldöttséget, bemutatták 
a település sajátosságait, eredményeiket. 
 Délután a delegáció Lendvára látogatott, ahová elkísérték a csoportot a házigaz-
dák részéről Kiss Gábor és Sebestyénné Horváth Margit is. Visszatérve Zalaegerszegre, 
egy belvárosi séta keretében bemutatták a helyi nevezetességeket. 
 A szakmai program mindkét fél részéről hasznos volt, sikeressége arra buzdítja a 
zalai könyvtárosokat, hogy jövőre viszonozzák a látogatást.  
 
        Sebestyénné Horváth Margit 


