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KSZR SZOLGÁLTATÁSOK
a Fejér György Városi Könyvtár által ellátott településeken
A tavalyi év újabb változásokat hozott a kistelepülési ellátásban, így a községi könyvtári
szolgáltató helyek, a városi könyvtárak és a megyei könyvtár életében is.
A községi könyvtári szolgáltató helyek ellátását 2013-tól – a törvényi
rendelkezések értelmében – megyénkben a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
működteti a települési önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján. A Megyei
Könyvtár a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetésére
bevonta a városi könyvtárakat a feladatok ellátásában való közreműködésben.
A DFMVK-val kötött megállapodása alapján a keszthelyi Fejér György Városi
Könyvtár 31 kistelepülésen végezte a szolgáltató helyek dokumentumokkal való
ellátását, rendezvények szervezését, valamint kisértékű tárgyi eszközök beszerzését is.
Az év első felében minden településen felmérésre kerültek a helyi igények a
rendezvényekkel és a tárgyi eszközökkel, ill. a megrendelendő folyóiratokkal
kapcsolatban is. Mivel a munkát meghatározó rendelet az év folyamán jelent meg, ezért
az év második felében sűrűsödtek a programok ill. a dokumentumok településekre való
kijuttatása is.
A 31 kistelepülés dokumentumokkal való ellátására összesen nettó 8.595.000,- Ft került
elköltésre.
Az általunk összegyűjtött folyóirat-igényeket a megyei könyvtár megrendelte és
utána azok a települési könyvtárakba érkeztek/érkeznek folyamatosan a helyi használók
nagy örömére. A könyvek mellett nagy számban vásároltunk audiovizuális
dokumentumokat is, hiszen a hangoskönyvek, CD-k illetve DVD-k után is nagy kereslet
van a kistelepülési könyvtárakban.
A dokumentumok rendelésekor próbáltunk minél nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy
inkább kevesebb példányszámban vásároljuk azokat, ezzel is növelve a művek
sokszínűségét, hiszen a lényeg, hogy minél több címet tudjunk beszerezni, és azok
cseréjével el tudjuk őket juttatni minél több olvasóhoz. A dokumentum-beszerzésnél a
helyi igényeket, kéréseket a dokumentumkínálat függvényében mindig figyelembe
vettük. Természetesen a városi könyvtár állományából is kölcsönöztünk, ill.
könyvtárközi kölcsönzést is bonyolítottuk.
Az évben először Döbröce településen került sor tételes állományellenőrzésre a
könyvtáros személyének változása miatt. A nyár folyamán Kisgörbő és Mihályfa
település könyvtári állományának ellenőrzésére került sor. A megrongálódott, elavult
dokumentumokat kivontuk az állományokból. A gépi kölcsönzés bevezetéséhez
előkészítettük, vonalkódokkal elláttuk régi községi állományt, amit a TextLib integrált
könyvtári rendszerben rögzítettünk is. Télen Óhíd település állományában végeztünk
nagy selejtezést, és állományrendezést, valamint megkezdtük a települési állomány
felvitelét a TextLib könyvtári rendszerünkbe.
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Új könyvek érkeztek Zalaszentlászlón

Több településen a folyamatosan bővülő dokumentummennyiséghez szükséges bútorzat
is beszerzésre került, így több településen sikerült a régi polcokat lecserélni, ami –
reményeink szerint – a következő években is folytatódni fog.
A technikai eszközök fejlesztésére is mód volt, így pl. több könyvtárban örülhettek a
multi funkciós nyomtatóknak, fényképezőgépeknek egyaránt. Nagy öröm volt, hogy a
települési könyvtárosok munkájának megkönnyítéséhez akár tintapatronokat, illetve
tonereket is rendelhettünk a már meglévő nyomtatóikba.
Szalapán számítógép és internet-használati tanfolyamot tartottunk.

Tar Ferenc történész előadása a zalavári könyvtárban

A 31 településre szervezett rendezvényeink palettája igen színes volt. A KSZR
finanszírozásában több településünk falunapját, szüreti felvonulását, öregek napja
alkalmával rendezett programját színesítette fellépő csoport, néptánc, népzenei előadás.
Több település fogadta nagy érdeklődéssel az általunk szervezett orvosi előadást, ahol a
települések idős és fiatal lakói egyaránt nagy érdeklődéssel hallgatták a tudnivalókat, pl.
egy rosszullét esetén.
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Meg kell még említenem a könyvbemutatóval egybekötött csicsókáról szóló előadást is,
hiszen az előadást követően volt ahol a termesztésével is foglalkozni kezdtek a faluban,
és van ahol ez évben Csicsókafesztivált
szerveznek. A gyermekek körében
nagyon népszerűek voltak a kézműves
foglalkozásaink,
ahol
különböző
technikákkal tudtak a gyerekek és a
felnőtt
érdeklődők
egyaránt
megismerkedhetni. Közösen készítettünk
üvegfestékkel,
szalvétatechnikával
képeket, de új papírtechnikákat is meg
lehetett ismerni. Nagy sikere volt több
településen az adventi időszakot
megelőzően
a
szalmavirágokkal,
termésekkel díszített adventi-koszorúk
elkészítésének is. A foglalkozáson jelen lévők örömmel vitték haza a közösen elkészített
munkákat.

Kézműves foglalkozás Pötrétén

Adventi készülődés Zalaszentmártonban

Temleitner Krisztina
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