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KÖNYVTÁR A FALUHÁZBAN1 
 

 
„A könyvtár egy csoda.Ha valamire tényleg kíváncsi vagy, lépj oda a könyvespolchoz  

és csak kövesd a megérzéseidet.A könyv a válasszal ott vár majd rád!” 
 

 
A Nagylengyelben működő könyvtári szolgáltató hely a 11 éve épült faluházban 

található. A korábbi kis művelődési ház épületéhez képest a jelenlegi alapterület jóval 
nagyobb és modernebb, így a könyvtár funkcióját ellátó terem elrendezése is sokkal 
átláthatóbbá, kényelmesebbé vált. A faluház a település központjában, jól 
megközelíthető helyen található. Fontosnak tartjuk, hogy az épület belső terei mellett a 
külső környezet is rendezett, barátságos legyen. Egy éve dolgozom a faluház 
munkatársaként, ill. könyvtárosaként. 

A nagylengyeli könyvtár heti háromszor két óra nyitva tartással várja az 
érdeklődőket, akik a könyvek, folyóiratok, CD- és DVD-kiadványok kölcsönzése 
mellett négy ingyenesen igénybe vehető, internet kapcsolattal rendelkező számítógépet 
is használhatnak. A működéshez és a fenntartáshoz szükséges anyagi hátteret a helyi 
önkormányzat, valamint a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a 
könyvtári normatíva által finanszírozza. Az öt éve működő mozgókönyvtári ellátásnak 
köszönhetően az állandó kínálat mellett folyamatosan megújulhat a könyvtár választéka. 
A könyvek mellett többféle műfajban kapunk folyóiratokat és audiovizuális eszközöket, 
emellett olykor magánszemélyektől is érkeznek felajánlások. 

A folyamatos „forgó-rendszernek” köszönhetően, a könyvtárhasználók színes és 
széles választékból válogathatnak. Az ellátás praktikus oldala nekünk, a faluház 
munkatársainak abban nyilvánul meg, hogy időt takarítunk meg azzal, hogy nem a mi 
feladatunk a könyvvásárlás, illetve fontos szempont az is, hogy a normatíva segítségével 
az önkormányzat kasszájában is több maradhat. 

Törekedünk arra, hogy a könyvtárunkba látogatók igényeinek folyamatosan 
képesek legyünk megfelelni, legyen szó bárkiről a legkisebbektől a legidősebbekig. 
Próbálunk minél többféle impulzussal hatni az olvasókra: a nyomtatott irodalom mellett 
más interaktív tartalmat is biztosítani, illetve érdekes rendezvényekkel gyarapítani a 
rendszeresen könyvtárba járók számát. 

A könyvtár adottságait, az állomány elhelyezését is igyekszünk oly módon 
kihasználni és kialakítani, hogy ezáltal is hassunk azokra, akik a számítógépek mellett 
már kevésbé érdeklődnek a könyvek iránt. Bár az internet világa töretlen 
népszerűségnek örvend és ezáltal az olvasás háttérbe szorul sok gyermek és a fiatal 
esetében, ugyanakkor számos internetező értékes és hasznos weboldalakat böngész, sőt 
akár szépirodalmat is olvas a világhálón - ami talán újra visszavezeti a könyvek 
világába. 

Néhány szó az általunk tapasztalt felhasználói szokásokról. Az internet használat 
célja a gyermekek körében leggyakrabban a szórakozás, a barátokkal, ismerősökkel való 
közös játék. Emellett az iskolai feladatok megoldásához is segítségül hívják a virtuális 
tartalmakat, valamint a kapcsolatteremtésben és -tartásban is fontos szerepet játszik az 
internet. 

A felnőtteknél is jellemző ez utóbbi elem, de jelentősebb a munkával, 
álláskereséssel kapcsolatos oldalak látogatása, valamint a hírolvasás. 
                                                           
1 Elhangzott 2011. október 6-án, a József Attila Városi Könyvtár szakmai napján 
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A kisebbek körében a mesekönyvek népszerűek; az iskolás korú gyerekek 
jellemzően a kötelező olvasmányokat, az iskolai feladatokkal kapcsolatos könyveket, 
írásokat használják és az ifjúsági folyóiratokat lapozgatják szívesen. Az idősebbeknél a 
könnyed témájú regények, valamint a személyes hobbihoz kötődő könyvek és 
folyóiratok kerülnek le a polcról. 
 
         Scheiber Veronika 

 
 

 
 

 
A szakmai napon Méhes Máténé, lakhegyi könyvtáros vette át Major Árpádtól az  

"Olvasóinkért-díjat”  
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