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MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSE ZALA 
MEGYÉBEN 

 
„A XXI. század könyvtára nem létezhet komoly jövőformáló koncepciók nélkül. 

Magyarán: aki nem készül tudatosan a jövőre, az a jelent is elveszítheti.” 
 

 
Amikor a könyvtár fogalmát használja, az átlagemberben leginkább egy ilyen kép 

jelenik meg: rosszul megvilágított termek, sűrű tömött polcok, az asztal mögül vastag 
keretes szemüvegben szigorú tekintetű könyvtáros néz rá. A felsorolásba beleértettem 
azt a nyugalmat és mélységes csendet, ami ilyenkor fogadja az oda betérő olvasót.  

Milyen is lehet egy kistelepülés aprócska könyvtáráról alkotott kép? Valószínű, 
hogy ennél csak sötétebb. 

Pedig ezek a kistelepülési könyvtárak régen a falu lakosságának közösségi 
színterét jelentették, ahol író-olvasó találkozók, kulturális rendezvények színesítették az 
ott élő emberek életét, és megannyi kisdiák is előszeretettel töltötte szabadidejét 
ezekben a könyvtárakban. 

Már a kilencvenes évek végén is tudni lehetett, hogy hiába minden erőfeszítés, 
mindig a könyvtárak kerülnek első helyre a költségvetési megszorítások idején. A 
környező településeken sorra szűntek meg a könyvtárak, állományukat felszámolták, 
bezártak azok a közösségi terek, amelyek mind a fiatalok, mind a felnőtt lakosok 
számára összekovácsoló erőként működtek. Azok a nagyobb könyvtárak maradtak 
életben, ahol iskola működött. A kisebb települések művelődését és információhoz 
jutását az ellátó hálózatok oldották meg, kisebb-nagyobb sikerrel. Az 1997-es CXL. 
törvény új fejezetet nyitott a könyvtári rendszerek életében, lendületet kapott a 
könyvtárak újraéledése, és pályázatok is segítették a fejlődés finanszírozását. Zala 
megyében szép számmal kerültek fel a települések nevei a nyilvános könyvtárak 
jegyzékére. A megoldás mégis csak részben járt sikerrel, mivel a helyi önkormányzatok 
egyre kevésbé tudtak eleget tenni a törvényben előírt kötelezettségeknek, elsősorban az 
intézmény fenntartásának vonatkozásában. A szűkös költségvetési feltételek nagyon 
lerontották a könyvtárak szolgáltatásainak minőségét. Váltásra volt szükség. 

A 21. század magával hozta a „digitális korszakot”, az informatika rohamos 
fejlődését, az információ tömeges áramlását, amely a városokban élők számára 
könnyebben hozzáférhető, mint egy kis település lakóinak. Sok település 
önkormányzata felismerte, hogy lépést kell tartani az új évezred kihívásaival. A hazai 
könyvtári fejlesztési törekvések is irányt adtak, hogy a lemaradók lehetőséget kapjanak 
arra, hogy a tudás, az információ mindenkihez eljusson és ennek egyik főszereplője 
legyen a könyvtár.  

A 2003-2007-es könyvtári stratégiai tervben megfogalmazódtak azok a 
kívánalmak, koncepciók, amellyel segítséget nyújthatnak a könyvtári rendszer 
megújulásának. 

2006 őszétől azt a megbízást kaptam a Halis István Városi Könyvtár 
munkatársaként, hogy szervezzek egy jól működő csapatot a könyvtárunk által felvállalt 
mozgókönyvtári ellátás feladataihoz; 2007 júniusában pedig diplomát szereztem a Pécsi 
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar informatikus 
könyvtáros szakán, melynek eredményeképp megszületett a „Mozgókönyvtári feladatok 
megszervezése Zala megyében” című szakdolgozatom 
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A cím is utal rá, hogy a dolgozatomban a mozgókönyvtári ellátás 
megszervezésének Zala megyei gyakorlatát dolgoztam fel. Röviden bemutattam, 
hogyan alakult ki a hálózatgondozói munka Zala megyében, milyen nehézségekkel 
kellett szembenézni az ellátói rendszer megvalósítása során, és milyen lehetőségek 
vannak az új koncepció megvalósításához a zalai kistérségekben. Mire van szüksége a 
kistérség aprófalvaiban élő felhasználóknak, vagy éppen hogyan lehet minél szélesebb 
körű az a kapcsolatrendszer, mely összeköti a kistelepüléseket a nagyvilággal? Az 
alábbiakban ismertetett modellek nyújthatnak arra esélyt, hogy a kistelepülésen élők 
számára is ugyanaz az információs és tudásbázis váljon elérhetővé (és hasznosíthatóvá) 
amelyhez a nagyvárosokban lakó emberek hozzájutnak. 

Zala megyében a mozgókönyvtári ellátás megszervezése során az egységességre 
törekedtek, de ez nem teljesen valósulhatott meg. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 
mint a megyében koordinációs szerepet betöltő könyvtár ”…alapvető filozófiájának az 
együttműködés, az együttgondolkodás és az együttdolgozás”1 elvét követi. A 
megvalósítás azonban változatosan alakult, mert a nagykanizsai kistérségben már 
elindult a mozgókönyvtári ellátás, s annak egy sajátos formája, a „teljes körű” ellátás. 

A zalaszentgróti kistérségben ugyanakkor sajátos helyzet alakult ki: itt a 
szolgáltató könyvtári feladatokat a Deák Ferenc Megyei Könyvtár megosztva a 
keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárral együtt látja el, és emellett a saját 
kistérségük településeinek is a szolgáltató könyvtárai. 

A három északi kistérségben (zalaegerszegi, zalaszentgróti, keszthely-hévízi) a 
többcélú kistérségi társulások kötöttek szerződést a szolgáltató könyvtárakkal, a 
települési önkormányzatok pedig szolgáltatási megállapodást írtak alá a szolgáltató 
könyvtárakkal. Jellemző, hogy a három kistérségben a társulások - együttműködve a 
szolgáltató könyvtárakkal és a települési önkormányzatokkal - a normatíva felosztásáról 
a feladatellátás függvényében fele-fele arányban egyeztek meg, amit megállapodás 
rögzít. Ezen kívül a szerződések, megállapodások konkrétan tartalmazzák a 
szolgáltatásokat, a pénzforrásokat, s hogy ki miért felelős. A mozgókönyvtári ellátás 
keretében vásárolt dokumentumok, eszközök stb. a társulás tulajdonát képezik.  

A Halis István Városi Könyvtár, mint szolgáltató könyvtár, csak a saját 
kistérségében végez mozgókönyvtári ellátást. Sajátos módon a többcélú kistérségi 
társulás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződést, mivel a 
Halis István Városi Könyvtárnak, mint szolgáltató könyvtárnak az önkormányzat a 
fenntartója. A települések önkormányzatai itt is a szolgáltató könyvtárral kötöttek 
megállapodást. 

A nagykanizsai kistérségben a szolgáltató könyvtár költségvetést készít a 
normatíva felhasználásáról, amelyet a társulás taggyűlése jóváhagy. A költségvetésben 
szereplő feladatellátásra kapott normatíva összege nincsen %-os arányban felosztva, de 
a mozgókönyvtári ellátás céljaira kell felhasználni. A szolgáltató könyvtár a társulásnak 
számol el. 2007-től elkülönítenek a költségvetésből egy bizonyos pénzösszeget a 
települések szolgáltató helyeinek fejlesztésére. Előnynek, de egyben jogilag nehezen 
kezelhetőnek is lehet tekinteni, hogy a településen működő szolgáltató helyek használói 
nagyobb kedvezményben részesülnek, mint a szolgáltató könyvtárat használók (nincs 
beiratkozási díj, nincs késedelmi díj!). A kistérségben kialakulóban van egy részben 
újfajta modell, a teljes körű ellátás: ide azok a könyvtárak is beletartoznak, akik még a 
hagyományos ellátó rendszer tagjai, s ez azt jelenti, hogy valamilyen módon 
                                                           
1 Kiss Gábor: Stratégiai gondolkodás és tervezés a Zala megyei könyvtárakban. In: Könyv, könyvtár, 
könyvtáros. 2006. 15. évf. 5. sz. p. 29-36. 
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részesülnek a mozgókönyvtári ellátás szolgáltatásaiból. A mozgókönyvtári ellátás 
keretében képződött állomány, eszköz stb. a Halis István Városi Könyvtár, vagyis a 
szolgáltató könyvtár tulajdona. 

A lenti kistérségben egyedi módon egy háromoldalú megállapodás megkötésével 
biztosítják a szolgáltatás megrendelését. A megállapodás tartalmazza a szolgáltató 
könyvtár, a társulás, a település önkormányzatainak mozgókönyvtári ellátási feladatait, 
és megnevezi a felelősöket is. A mozgókönyvtári normatíva felosztásáért teljes 
mértékben a többcélú kistérségi társulás felelős, aki különböző %-os arányban osztja fel 
azt a szolgáltató könyvtár és települések önkormányzatai között. Az észak-zalai 
kistérségekhez hasonlóan a vásárolt dokumentumok a többcélú kistérségi társulás 
tulajdonát képezik, kezelője a városi könyvtár, és a könyvtári szolgáltató helyen 
letétként vehetők igénybe. (Vagyis a helyi kölcsönzési szabályok figyelembevételével 
használhatják, és helyben viselik a felelősséget a dokumentumokért.) 

A három „modellt” összevetve a központi elképelésekkel, a szolgáltatás 
megrendelését minden önkormányzat a szolgáltató könyvtártól igényelte, szerződésben 
rögzítve. Zala megyében tehát elmondható, hogy a mozgókönyvtári ellátás kistérségi 
szinten szerveződött meg. Az ellátást vagy a kistérség egyik könyvtára (pl. nagykanizsai 
kistérség), vagy a kistérségen kívüli szolgáltató könyvtár nyújtja (pl. a zalaszentgróti 
kistérségben). „A megyei könyvtárral történő szolgáltatás- egyeztetés, ill. - megosztás 
ebben az esetben alapvető fontosságú”.2 Mindez jól tükröződik a három északi 
kistérség (zalaegerszegi, zalaszentgróti, keszthely-hévízi) közös elképzelésében. 
Együttműködve, egy rendszerben gondolkodva végzik el az átalakítást. A 
feladatellátásuk többoldalú szerződés alapján működik, közös informatikai fejlesztésben 
gondolkodnak, prioritásaikat több évre előre elkészítették.  

A nagykanizsai kistérségben a feladatellátás hangsúlya az internet alapú könyvtári 
szolgáltatásban valósul meg. Ennek alapja a kistérséget összekovácsoló 
www.nagykar.hu. A szolgáltató könyvtár szabadabb mozgástérrel rendelkezik. Mindez 
persze nem azt jelenti, hogy nincsenek kötelezettségei, a kérdés csupán az, hogy meddig 
tudja ellátni a gyakorlatban alkalmazott mozgókönyvtári ellátást. A hagyományos ellátó 
rendszerhez 2007-ben még 26 település tartozik (néhány a letenyei kistérségben van). 
Ha a 26 település is szolgáltató hellyé válik, hogy oldható meg a mozgókönyvtári ellátás 
az adott struktúrával? (A nagykanizsai kistérségben alkalmazott ellátási forma most 
közelebb áll a könyvtárbuszos ellátáshoz.) Valószínűleg - ismerve a szolgáltató 
könyvtár motivációit - ez is megoldható lenne, de akkor bővíteni kell a jelenlegi 
szolgáltatási infrastruktúrát. 

A lenti kistérségben kissé másképp értelmezték a mozgókönyvtári ellátás formai 
szempontjait, mégis sikernek könyvelhető el, hogy felismerték a változás fontosságát. 
Így azokon a településeken is lesz könyvtári szolgáltatás, ahol már évek óta semmilyen 
könyvtári ellátás sem működött. 

A szolgáltatások hatékonyságát a későbbiek során fontosnak tartanám egymással 
összevetni.  

Zala megyében a mozgókönyvtári ellátás bár nem zökkenőmentesen, de jó irányba 
halad. Azt, hogy a jövőben mit vár el az állam a támogatásért cserébe, nem tudni 
pontosan. Bennem még az a kérdés is megfogalmazódott, hogy a mozgókönyvtári 
normatívát igénylők számának növekedésével tartható-e a mindig emelkedő 
                                                           
1. 2 Ramháb Mária: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. In: Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

(KSZR) – Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátására. (szerk.) Richlich Ilona. Budapest: OSZK 
– Könyvtári Intézet, 2005. p. 38-47. 
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finanszírozási színvonal? Az esélyegyenlőség megkérdőjelezhető, ugyanis minden 
település után egyforma összeget kap a kistérség. Komoly veszélyforrást jelent még, 
hogy a normatíva támogatás nem kötelezően használandó fel arra a feladatra, ami a 
finanszírozás forrása. Zala megyében szerencsére ez még nem következett be. (Sajnos, 
van már erre is példa! A szerk.) 

Az elképzeléseket összevetve, azt a következtetést vontam le, hogy a megoldás 
egy egységes Zala megyei könyvtári informatikai hálózat kiépítése lehet a közösen 
használt integrált könyvtári rendszer alapján és az internet alapú könyvtári 
szolgáltatások közvetítésével (ld.www.nagykar.hu); ennek összehangolásával 
valósítható meg az egész megyét átfogó, kistérségi szerkezetű mozgókönyvtári ellátás. 

A 2007 októberében megtartott hálózati értekezleten a kistérségek 
mozgókönyvtári feladatával foglalkozó munkatársai újabb fejleményekről számoltak be. 

A lenti kistérségben nagy előrelépések történtek, a kistérséghez tartozó 48 
település mindegyike aláírta a megállapodási szerződést a Városi Könyvtárral. 
Megkezdődtek a tárgyalások a falvak polgármestereivel, könyvtárosaival. 
Közbeszerzési eljárás után elkezdődött az állománybeszerzés: folyóiratok, könyvek, 
DVD-k közel 11 millió Ft értékben. 7 millió Ft-ot a számítógépes hálózat és a Textlib 
integrált könyvtári rendszer megvásárlására fordítanak. A lenti kistérségben volt olyan 
település, ahol a 70-es évek elejétől nem működött könyvtár, így a legnagyobb sikerként 
könyvelhető el, hogy a mozgókönyvtári ellátással újból megvalósulhat a szolgáltatás. 

A letenyei kistérségben, látva a többi kistérség eredményeit, 2008 januárjától 
megszervezik a települések a mozgókönyvtári ellátását. A nagykanizsai 
ellátórendszerhez tartozó Bucsuta, Petrivente, Valkonya már a letenyei könyvtártól 
igényeli a mozgókönyvtári ellátást. 

A nagykanizsai kistérségben 2007 márciusától újabb négy település csatlakozott a 
„teljes könyvtári-ellátási szolgáltatáshoz”. Minden szerdán, csütörtökön, pénteken 
délután és szombaton délelőtt a megfelelő létszámmal elindul a „book mobil” és a 
megállapodás szerinti két órában a szolgáltató helyeken könyvtári szolgáltatás zajlik. A 
nagykanizsai kistérségben a legnagyobb változást a 2008-as esztendő fogja jelenteni, 
mivel a kistérségről leváltak települések és újonnan alakult kistérségekhez csatlakoztak 
(Pacsai Kistérség, Zalakarosi Kistérség). Ez teljesen új helyzetet teremt több könyvtár 
életében. Megnőtt azoknak a településeknek a száma, akik igényelni szeretnék a 
mozgókönyvtári ellátást. Az újonnan alakult kistérségek képviselői megkezdték az 
egyeztetéseket a Halis István Városi Könyvtárral.  

A három északi kistérségben (zalaegerszegi, keszthelyi, zalaszentgróti) 
folyamatos, egységes munka folyik a helyi igényeket figyelembe véve. A 
mozgókönyvtári ellátásnak köszönhetően sok településen megújultak a szolgáltató 
helyiségek, új bútorokat, számítógépeket vásároltak. A könyvön kívül már DVD-t és 
folyóiratokat is igényelhettek a települések. Elkészültek a mozgókönyvtári ellátás 
dokumentumai a gyűjtőköri szabályzat, SZMSZ és könyvtárhasználati szabályzat. A 
három kistérséget is érintette az újabb kistérségek alakulása (hévízi, pacsai), a 
tárgyalások itt is folynak a további munkák folytatása érdekében. 

A szakdolgozatomat a következő gondolatokkal zártam, melynek aktualitását ma 
is fontosnak tartok. 

A leírtakból úgy érzem, kiderül, hogy egyetlen üdvözítő út nincsen. Elkészült egy 
koncepció, amely nem mindenki számára egyformán értelmezhető. Országosan is 
jellemző, hogy egyre többen vállalják a mozgókönyvtári ellátás megszervezését, de 
kevés a tapasztalat, a minta, amelyre építeni lehet.  
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Ahány térség, annyi mozgókönyvtári elképzelés. Látható, hogy egy megyén belül 
is többféle modell valósul meg. Mindenki a saját adottságaival, sajátosságaival, 
elképzeléseivel indul útnak. Valaki egyedül, valaki másokkal együttműködve. 

Régi igazság, ha egy régiből újat akarunk kovácsolni, ahhoz feltétlenül változásra 
van szükség. Ezeket, a változásokat úgy kell előidéznünk, hogy a későbbiekben is 
megállják a helyüket. A siker eléréséhez támogatásra van szükség. 

A feladat ugyanis nem más, mint a kistelepüléseken élő lakosok számára „kitárni a 
nagyvilág kapuját”. Szem előtt kell tartanunk a felhasználói igényeket, esélyt teremteni 
a felzárkózni akaró településeknek. Megismertetni a „digitális korszak” ismérveit, 
mindezt az információs társadalom kommunikációs csatornáján, az interneten keresztül. 

A feladat megvalósításához összefogásra, együttműködésre van szükség a 
kormány, a helyi önkormányzatok, a könyvtáros szakma (könyvtár - könyvtárosok) 
között. 

Ahhoz, hogy megváltozzon az átlagember könyvtár és könyvtárosról alkotott 
képe, nekünk, mint könyvtárosoknak kell befolyásolnunk a változásokat. 

Ugyanis: „A mozgókönyvtár mindenkori személyzete A KÖNYVTÁROSt jeleníti 
meg a települések olvasói számára. Ő a könyvtári rendszer megtestesítője, így személye 
az egész szolgáltatás legfontosabb eleme. Általa nyílik meg a felhasználók előtt a 
publikált tudás teljessége.”3 

 
                  Bognár Csilla 

 
 
 

                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Könyvtári szolgáltató hely Kerecsenyben 
 
 
 

    Czupi Gyula táblát helyez el Pötrétén 
 
 
 

 
3 Szalai Gáborné - Gáncsné Nagy Erzsébet-Tóth Máté: Egy új könyvtári szolgáltatásról – három tételben. 
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2006. 15. évf. 4. sz. p. 24-32. 




