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„KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ ÖNKORMÁNYZAT 2004” DÍJ 
NYERTESEI A ZALAEGERSZEGI  ELLÁTÓRENDSZER 

TERÜLETÉN 
 

Baktüttös és Vaspör községek elöljárói és könyvtárosai szeptember 29-én 
vehették át a Nemzeti Múzeum dísztermében  e megtisztelő címet és az ezzel járó 250-
250 ezer Ft-os pénzjutalmat. Találkozásunkkor arról faggatóztam, hogy a két 
önkormányzat az erkölcsi elismerésen túl  hogyan kívánja javítani a községi könyvtár 
működési feltételeit. 

Elsőként mindkét önkormányzat az elmúlt évben rendezte könyvtárosai évek óta 
húzódó státuszának, illetményének az ügyét. Új, számítógépes ismeretekkel rendelkező 
könyvtárosokat alkalmaztak, és a könyvtárosváltás zökkenőmentesen bonyolódott le az 
új szolgáltatások bevezetésével. 

Baktüttös 2500 és Vaspör közel 6000 kötetes állományának szakszerű 
gyarapítása érdekében évek óta szerződéses kapcsolatban áll ellátórendszerünkkel.  A 
folyamatosan gondozott és gyarapodó könyvállományokban a hagyományos 
dokumentumok mellett szerzeményezésre kerültek a CD-ROM-ok és a DVD-k is. 
Mindkét önkormányzat ugyanis annak érdekében, hogy meg tudja tartani, ill. bővíteni 
tudja olvasói táborát, teleházat hozott létre a könyvtár helyiségében internet 
elérhetőséggel. Az újonnan kialakított helyiségekben számítógépek, multifunkcionális 
nyomtatók, fénymásolók, stb. kerültek elhelyezésre. 

Bár az olvasók eddig is érdeklődtek a könyvtár, a könyvek iránt,  a 
látogatottságot lényegesen fokozta a számítógép-használat a megnövekedett 
nyitvatartási időben, amelyben közrejátszott az ingyenes internet hozzáférés is. Több 
igénybevevő a teleházak indulása előtt nem volt tagja a könyvtárnak, s ezt most fedezte 
fel önmaga számára. 

Természetesen mindkét könyvtárban  a működési feltételek javításában van még 
olyan teendő amelynek a megvalósítása most történhet meg az elnyert pályázati pénz 
segítségével. Baktüttösön javítani kívánják az elektromos hálózatot, felújítják a 
vizesblokkot, kifestik a könyvtárat, valamint néhány hiányzó berendezési tárgyat 
kívánnak vásárolni. Korábban a teleház  beindításával teljes könyvtári bútorcserére 
került sor. 

Vaspör önkormányzata újabb helyiséget (olvasósarkot) kíván, némi átépítés után 
a könyvtár rendelkezésére bocsátani. Ezen kívül kifestették a helyiséget, a korábbi salgó 
állványok helyére praktikusabb, 7 m-es egyoldalas könyvespolcok kerültek beállításra. 
A helyiség otthonosságát növelik az új drapériák. A vizesblokk itt is átépítésre kerül. A 
teleház bővítését szolgálhatná majd a mikrohullámú Internet kapcsolat kialakítása 
tárgyában benyújtott SAPARD pályázat, amely elbírálás alatt van. 

Mindkét önkormányzatnak csak gratulálhatunk ahhoz, hogy eddig is gondját 
viselték könyvtáraiknak, hiszen ez feltétele volt a kitüntető cím elnyerésének. 

 
Pál Éva 

 
A „Könyvtárpártoló Önkormányzat 2004” díjban részesült az ellátórendszer 

fenntartásában résztvevő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata is, 
elsősorban a József Attila Városi Könyvtár felújításáért. Minden díjazottnak 
gratulálunk! (A szerk.) 




