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EGYRŐL A KETTŐ”BE” – KÖNYVTÁRAVATÓ ZALAAPÁTIBAN 
 

A Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 
mozgókönyvtári ellátás keretében új szolgáltatóhely kezdte meg működését 
Zalaapátiban.  

A település számára a könyvtári ellátást a Fejér György Városi Könyvtár 
biztosítja 2010. május 31-től. Szakmai együttműködésünk Zalaapáti könyvtárával már 
több évtizedre nyúlik vissza, hisz a község korábban ellátórendszeri szolgáltatást vett 
igénybe kettős funkciójú könyvtára működtetéséhez. 

A szolgáltatóhely 2010. október 26-i megnyitását megelőző időszak számos 
feladatot adott mind fenntartói, mind szolgáltatói oldalról.  

A helyi önkormányzat a könyvtár számára a művelődési ház épületében 
biztosított helyiséget. A berendezéshez szükséges egységes polcrendszert - Kiss Gábor 
igazgató úr és munkatársai segítőkészségének köszönhetően - a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár bocsátotta rendelkezésre. A kistérségi társulás támogatásával a nyitás 
időpontjára könyvtárosi munkaasztal, internetes számítógéppel és nyomtatóval felszerelt 
munkaállomás került beállításra.  

A szolgáltatóhely induló állománya – mintegy 1500 db könyv – a jövőben már 
csak iskolai funkcióval működő könyvtár állományából került kiválasztásra. A 
válogatásnál számos szempontot figyelembe vettünk annak érdekében, hogy az 
állomány minél szélesebb olvasói kört tudjon kiszolgálni. Munkánknál határt szabtak az 
elhelyezés és a későbbi bővítés lehetőségei is. Valamennyi könyvet vonalkóddal láttunk 
el, bízva abban, hogy a közeljövőben ezek számítógépes feldolgozására is sor kerül.  

A régi, községi állományrész mellett elkezdtük a kistérségi dokumentumok 
forgalmazását is. Elsőként kézikönyvekkel, mesekönyvekkel, kötelező olvasmányokkal 
igyekeztünk kiegészíteni a kínálatot.  

Újdonság a helyi olvasók számára, hogy a szolgáltatóhely folyóiratokat is kínál, 
jelenleg 7-félét, ill. a DVD-, CD-állomány is folyamatosan bővül. 

A szolgáltatóhely megnyitása előtti hetekben már fokozott érdeklődés 
mutatkozott a könyvtár iránt, főként a felnőtt lakosság részéről. Nem egészen két hónap 
elteltével már 52 fő beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak, csupán november 
folyamán 214 használati alkalmat regisztráltak. Nem kevés érdeme van ebben Tarlukács 
Zoltánnak, aki a szolgáltatóhely könyvtárosi feladatait ellátja, aktívan népszerűsítve a 
könyvtári szolgáltatásokat, emellett rejtvényfejtő klubot is szervez. Figyelemre méltó – 
és erre sajnos kevés példa van a szolgáltatóhelyek között - hogy Zalaapátiban a 
könyvtár mindennapos nyitva tartással várja látogatóit.   

Az ősz folyamán két rendezvényt is szerveztünk a zalaapáti könyvtárban. 
November végén Iski Szilvia tartott interaktív könyvbemutatót Dörke mesék c. 
mesekönyvéről a gyermekeknek, a felnőtt korosztály számára pedig Kardos József tanár 
úr tartott előadást Jávor Pálról. 

A szolgáltatóhely eddigi működése alapján elmondható, hogy a mozgókönyvtári 
rendszerhez való csatlakozással gazdagodott Zalaapáti kulturális kínálata. Az iskolai 
könyvtár mellett – amely az általános iskolások számára szép gyűjteményével továbbra 
is rendelkezésre áll - egy további színtere nyílt a könyvtári szolgáltatásoknak, a 
művelődési, információszerzési, tanulási lehetőségeknek.   

 
Bonnyai Ágnes 

 55



TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

 56

 
Iski Szilvia könyvbemutatót tart a zalaaapáti gyerekeknek 

 

 
Karácsonyi kézműves foglalkozás Tilajban 

 

 
Lengyák István Sümegcsehiben 




