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Resznek község 308 fős település, Zala megye nyugati részén, a szlovén-magyar 

határ közelében található. Közúton Lentitől 10 kilométerre, a vasútállomást jelentő Ré-
dicstől 7 kilométerre északra van. Első említése 1282-ből ered, ekkor a Rezmuc névalak-
ban jelent meg. A szó szláv eredetű. Az ősi zalai település kialakulásában a fontos útvona-
lak közelsége is szerepet játszhatott. A község és környéke sok nemesi család birtokában 
volt az elmúlt századokban: tulajdonosaik voltak a Reznekiek, az Egerváriak, a Kanizsai-
ak, Nádasdyak, stb. Turisztikai látványossága a Tauber-kastély. 

Lakói főleg mezőgazdasági tevékenységet folytattak. Eredményesen működött a 
fűzfafeldolgozó. A múlt század végétől folyamatosan csökkent a népesség. 

A település több más községgel együtt a rédicsi körjegyzőséghez és a Lenti kistér-
séghez tartozik. Korábban iskolája és óvodája is volt, amelyek a környező községek gye-
rekeit is befogadták. Iskolája megszűnt, a gyerekek Rédicsre, ill. Lentibe járnak. 

A községi könyvtárat régebben a művelődési házban látogathatták az érdeklődők. 
Az iskola 2001-es megszűnésével költöztették át az egyik 60 m2-es tanterembe. A másik 
tantermet modern kiállítótérré alakították, a harmadik pedig az ifjúság közösségi színtere. 
A településen művelődési ház is működik, tartalommal megtöltve. Nagyon színvonalas és 
sikeres a Teke Klub Egyesület működése, hiszen a Nyugat-dunántúli régió NB II-es csapa-
ta. Az egyesületre ráépítik a közéletet is, amelybe belefér a hagyományos kulturális tevé-
kenység: pl. tollfosztás, pávakör működtetése, parasztolimpia, disznóvágás, stb. A rendez-
vények látogatóinak a száma meghaladja az 1000 főt. Szabadidő parkjukban számos nyári 
mulatságot tartanak. 

A könyvtár állománya 2200 db dokumentum 50 fő regisztrált olvasóval. A könyv-
tár megtalálását eligazító táblákkal oldották meg, amelyek a település több pontján is meg-
találhatók. A helyiség esztétikus, tiszta, gázzal fűtött. A tavalyi évben több, mint 1000 
kötetet selejteztek ki tartalmi elavulás és formai rongálódás miatt, amelyeket kiárusítottak. 
A gyűjtemény két részből áll. Külön választották az iskolai és az óvodai állományt, az 
1200 db dokumentum a helyiség végében van elkülönítve, nem vonták össze a község régi 
saját, valamint a mozgókönyvtári állománnyal, de ugyanúgy rendelkezésére áll az olva-
sóknak. A szabadpolcon lévő dokumentumokat 9 db 4, ill. 6 polcos egyoldalas könyváll-
ványra, 4 db 4 polcos kétoldalas könyvállványra, 8 db kétoldalas 6 polcos állványra he-
lyezték el. A polcokat a fal mellett, ill. beúsztatva állították fel. Az olvasótermi férőhelyek 
száma kielégítő. A természetes megvilágítást 8 db kétszárnyú ablak biztosítja, a mestersé-
ges megvilágítást 6 db jó minőségű neonfényes armatúrával oldották meg. A helyiségben 
6 db számítógép van internet elérhetőséggel, belső hálózatba kötve. Technikai ellátottsága 
kiemelkedő, mert az iskolától számos eszközt „megörököltek”. Nyitva tartása heti 6 óra, 
de a fiatalok napi programjai miatt a könyvtár és az internet használat is rendelkezésükre 
áll a könyvtáros felügyeletével. 
                                                            
1 Köszönet Fenyvesi Attila kanizsai kollégának a beás nyelvű fordításért. 
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A képviselőtestületi határozat értelmében 2008-tól csatlakoztak a mozgókönyvtári 
ellátáshoz, szolgáltatójuk a Lenti Városi Könyvtár. A megállapodás a Lenti Kistérség 
Többcélú Társulás, másrészről  a Lenti Városi Könyvtár mint szolgáltató, harmadrészről 
pedig Resznek Község Önkormányzata, mint szolgáltatást igénybe vevő kötötte. Az ösz-
szegből a szolgáltató 25 %-ot fordíthat dologi és felhalmozási kiadásokra, valamint doku-
mentum beszerzésre. Az 50 szolgáltató hely állományát a TEXTLIB integrált könyvtári 
rendszer segítségével veszik állományba és tartják nyilván. A települések közül egyik sem 
vásárolta meg a munkaállomás programot. A hálózatgondozó könyvtárosok évi 4 alka-
lommal szállítanak ki új dokumentumokat, alkalmanként 30-40 db-ot. A nem könyvjelle-
gű dokumentumokat csak a DVD-k jelentik. A választékot a korábban beszerzett doku-
mentumok települések közötti cseréjével bővítik. 3 időszaki kiadvány jár a szolgáltató 
helynek. 

Könyvtáros: Orsós Ferenc, a Janus Pannonius Tudományegyetem andragógiai 
szakát végezte el. A képzés során fél éven keresztül könyvtári ismereteket is elsajátítha-
tott. 2010 óta könyvtárosa a településnek, de a rendezvények előkészítésében, lebonyolítá-
sában is részt vállal. Magas színvonalon szervezi a közösségi életet a településen. Munká-
ját megbízási díjas művelődésszervező segíti. 

A falu kulturális életének szervezésében a polgármester, a képviselőtestület, és a 
szakemberek tenni akarása adott. Egy ilyen kis település példaértékű lehet más közössé-
geknek is. 
 
                            Pál Éva 
 

 
 

 

A reszneki könyvtár, kiállítóterem és ifjúsági közösségi színtér épülete 
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