TUDÓSÍTÁSOK
MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADATELLÁTÁS
A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Az elmúlt évben a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár feladatai között egy
új szolgáltatási forma, a mozgókönyvtári ellátás kialakítását kezdtük el.
Intézményünkben a területi ellátás három évtizedes múltra tekint vissza, így a
községi könyvtárak egyre nehezedő helyzete nem volt ismeretlen számunkra. Emiatt
talán még nagyobb lelkesedéssel és érdeklődéssel kapcsolódtunk be a Deák Ferenc Megyei Könyvtár kezdeményezésével elindított szervezésbe. Számos szakmai rendezvény,
konzultáció, tapasztalatgyűjtés során ismerkedtünk a mozgókönyvtári feladatellátás
tartalmával olyan intézményekben, ahol már korábban elkezdték az új, kistérségi alapokon szerveződő szolgáltatást.
Munkánkat segítette és motiválta, hogy a könyvtárakat fenntartó önkormányzatok fogadókészek voltak a könyvtári szakma javaslataira, s a kistérségi társulások is egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak - az egyébként önként vállalható társulási feladat - elindításáról.
A szervezeti feltételek megteremtését követően, 2007 januárjától kezdtük el a
szolgáltatást a Keszthely-Hévízi Kistérség területén 17 településen, a Zalaszentgróti
Kistérségben pedig 13 községben. Hosszú évek óta tartó szünetelés után
Esztergályhorvátiban, Válluson és Ligetfalván is újra elindult a szolgáltatás.
A társulások által biztosított támogatás révén célunk, hogy a minőségi, korszerű könyvtári szolgáltatásokból – intézményünk közvetítésével - a kistelepülések lakossága is minél szélesebb körben részesülhessen. Ezért az állománygyarapítás területén
kiemelt figyelmet fordítunk a szakirodalom frissítésére, pótlására. 8-féle népszerű hetiés havilapot rendeltünk meg valamennyi könyvtári szolgáltató hely számára, figyelembe
véve korosztályi szempontokat, érdeklődési köröket. Szerződésünk értelmében végezzük a dokumentum-beszerzést, -feldolgozást, törzsanyaggal és csereállománnyal is bővítjük a helyben kölcsönözhető állományt. Ezzel párhuzamosan végezzük a szolgáltató
helyeken levő állomány gondozását.
Együttműködve az érintett kistérségek munkaszervezeteivel, szakmai javaslatainkkal segítjük a könyvtárhelyiségek felújításának, berendezésének, számítástechnikai
fejlesztésének előkészítését. Szeretnénk, ha az intézményünkben használt TextLib
könyvtári szoftver rövid időn belül a községekben is alkalmazásra kerülne. Az új szerzeményezés mellett terveink szerint az év végére 4 község teljes, meglévő állományának számítógépen történő feldolgozását végezzük el, ill. segítünk az ehhez szükséges
informatikai környezet kialakításában. A következő időszakban a szolgáltató helyek
munkatársait tanfolyamok keretében kívánjuk felkészíteni a számítógépes szolgáltatásra.
Nagy öröm számunkra, hogy ismét szervezhetünk könyvtári rendezvényeket
olyan kistelepüléseken, ahol eddig az anyagi lehetőségek hiányoztak ehhez. A helyi
munkatársak közreműködésének köszönhetően számos érdeklődőt vonzott a
Zalacsányban, Gétyén, valamint Óhídon tartott húsvétváró kézműves foglalkozásunk,
anyák napjára készülődve pedig Várvölgy és Esztergályhorváti könyvtárában készítettünk ajándéktárgyakat. Júniusban Kardos Gy. József tanár, író tartott nagysikerű előadást Sümegcsehi és Karmacs könyvtárában.
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Az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján úgy érezzük, hogy a mozgókönyvtári feladat valamennyiünk számára sok izgalmas, új szakmai kihívást, számos lehetőséget jelent. Bízunk benne, hogy munkánk révén a kibővülő könyvtári szolgáltatás a kistelepüléseken élők számára olyan új lehetőséget kínál, amellyel a jövőben egyre többen
fognak élni.
Bonnyai Ágnes
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