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KSZR SZAKMAI NAP A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) munkatársai által szervezett májusi 

szakmai nap „A könyvtárak közösségépítő szerepe a kistelepüléseken” címmel került 
megrendezésre.  Kiss Gábor intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd beszámolt a 
könyvtári környezetben való közösségépítés aktualitásairól, valamint a várható változásokról 
tájékoztatta a hallgatóságot. Szeder-Kummer Mária kulturális mentor ismertette a „Cselekvő 
közösségek” program főbb sajátosságait és hangsúlyozta a közösségfejlesztő tevékenységek 
szerepét a kistelepülések életében. Ezt követően Dóráné Mészáros Anikó a zalaegerszegi 
KSZR csoport vezetője a 2013-as indulástól kezdve napjainkig szervezett és a KSZR által 
finanszírozott közösségi szolgáltatásokat mutatta be. A gyermekeknek és felnőtteknek szóló 
kulturális szórakoztató műsoroktól az író-olvasó találkozókon át az ismeretterjesztő 
előadásokig, tanfolyamokig széles a paletta. A sokszínű programkínálat lehetővé teszi, hogy a 
különböző elvárásokat támasztó települések találjanak a lakosság igényeinek megfelelő, 
változatos tanulási és kikapcsolódási formát. 

 

 
     Dóráné Mészáros Anikó a zalaegerszegi KSZR csoport vezetője a könyvtári 
                                             programokról beszélt. 

 
A rövid szünet után a KönyvtárMozi közösségépítő szerepéről prezentált Czirákyné Tóth Edit 
hálózatgondozó könyvtáros. A projekt fontos szerepet játszik a kistelepülésen élők 
összetartozás érzésének erősítésében. Bognár Csilla, a nagykanizsai Halis István Városi 
Könyvtár KSZR csoportjának vezetője a „KSZR sárgától a Facebookig” címmel tartott vidám 
illusztrációkkal tűzdelt előadást. 
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A szakmai nap résztvevői 

 
Lévai Gabriella, zalatárnoki könyvtáros  előadása 

 
A résztvevők betekintést nyertek a dél-zalai KSZR csoport indulásába és a dolgos 
hétköznapokba. A zalatárnoki könyvtár a falu nappalijaként is funkcionál, legalábbis Lévay 
Gabriella helyi könyvtárosnak és IKSZT munkatársnak ez a tapasztalata. Bár a 650 fő által 
lakott településre ¼ orvos és csupán ⅛ plébános jut, de könyvtárosból egy egész van, aki 
mindent meg is tesz azért, hogy az alig 30 fős könyvtári olvasói kört fenntartsa és bővítse. Tóth 
Renáta olvasószolgálati csoportvezető „ABRAKADABRA? Nem varázslat, ez KÖZÖSSÉG” 
című előadásában tájékoztatott az E’mese vár kezdeményezésről, valamint egy rövid történeten 
keresztül bemutatta a Papírszínház mesemondó technikáját is. Tartalmasan telt a KSZR 
szakmai nap, a szakemberek hasznos és érdekes információkkal gazdagíthatták a 
közösségfejlesztés területén eddig megszerzett ismereteiket. 
 

      Scheiber Veronika 
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