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1986-ban, amikor a vonyarcvashegyi Községi Könyvtárba kerültem, kezdtük el létre hozni és 
építeni a könyvtárunk állományát feltáró hagyományos cím-és szerzői betűrendes katalógust a 
keszthelyi Városi Könyvtár hálózatgondozó módszertani csoportjának közreműködésével. 
Közel 30 év telt el azóta, s mint ahogy 1986, a korszerűsítés szempontjából a 2014. év is mér-
földkő intézményünk életében.  
2013-ban ugyanis befejeződött könyvtárunk teljes könyvállományának rögzítése a TEXTLIB 
integrált rendszer adatbázisában, s ezzel 2014-re megteremtődött az elektronikus kölcsönzés 
feltétele. Az olvasók adatainak felvételét követően, áprilistól- még párhuzamosan ugyan a 
tasakos kölcsönzéssel-folyamatosan térünk át a korszerűbb kölcsönzési formára. 
 Az integrált könyvtári rendszer alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy szolgáltató könyvtár-
ként igényes módon, gyorsabban, nagyobb mélységben tudjuk az információt közvetíteni a 
felhasználónak, s nem utolsó sorban nagyon fontos előrelépés, hogy a fejlesztést követően 
könyvtárunk be tud kapcsolódni a megye és az ország könyvtári vérkeringésébe. 
 
2012-ben szakfelügyeleti vizsgálat folyt könyvtárunkban, e vizsgálat javaslata és intézkedési 
terve alapozta meg és támasztotta alá szakmailag a korszerűsítés igényét. 
A szakfelügyeleti vizsgálat során megfogalmazott fejlesztési irány hamarosan tettekben reali-
zálódott. A Fejér György Városi Könyvtár nyertes pályázata / a TÁMOP-3.2..4.A-11/1 „Tu-
dásdepó-Expressz- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében- Olvasás, megértés, érvényes tudás tá-
mogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében / révén, intézményi megállapodás keretei 
között a városi könyvtár kollektívájának köszönhetően felvitelre került könyvtárunk több mint 
16000 kötetes állománya. 
 
 A rekordfelvitelt tervszerű állományapasztás előzte meg, melynek során kivontuk az állo-
mányból az elhasználódott és elavult köteteket /890 db-ot/. 
A nyertes pályázat intézményünkre vonatkozó összege 4.474.800 Ft volt, mely összegből a 
pályázó a rekordfelvitelen túl vállalta a községi könyvtár állományának elérhetővé tételét a 
Fejér György Városi Könyvtár online katalógusában, valamint az elektronikus kölcsönzés és 
katalógushasználat betanítását. 
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetéséből biztosította a vonalkódok, 
vonalkód-leolvasó s a TEXTLIB kistérségi munkaállomás szoftver, valamint az elektronikus 
kölcsönzéshez szükséges korszerű számítógép vásárlását. 
Remélhetőleg nem kell sokat várnunk arra, hogy saját intézményi honlapról is elérhetővé vál-
jon könyvtárunk elektronikus katalógusa. 
Köszönöm a Fejér György Városi Könyvtár vezetőségének és munkatársainak a sok segítsé-
get, a lelkiismeretes, pontos munkát, s türelmet. Öröm számomra, hogy ismételten megtapasz-
talhattam az összetartásban rejlő erőt, hisz kis könyvtár lévén ez a hatalmas munka a szakma 
összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg! 
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