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KSZR SZAKMAI NAPON KÖSZÖNTÖTTÜK A KÖZSÉGI
KÖNYVTÁROSOKAT NAGYKANIZSÁN
2015.12.15.
Első alkalommal köszöntöttük a Halis István Városi Könyvtárban 2015. december 15-én a
nagykanizsai térséghez tartozó kistelepülési könyvtárosokat.
A rendezvényre meghívást kaptak még a térséghez tartozó 43 település polgármesterei,
jegyzői, és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai.
A rendezvény célja a 2015-ös év áttekintése, fontosabb mozzanatainak felelevenítése, illetve
azon könyvtárosok díjazása volt, akik évek óta hűségesen képviselik településeik könyvtárát.
A megjelent vendégeket Bagarus Ágnes, a nagykanizsai Humán és Hatósági Osztály
osztályvezetője köszöntötte először, aki már a kezdetektől figyelemmel kísérte a kistelepülési
ellátás alakulását, mindig támogatásáról biztosította az intézményt, segítette a feladat ellátását.
Majd a két könyvtár igazgatója, Kiss Gábor (DFMVK) és Czupi Gyula (HIVK) örömét fejezte
ki, hogy szép számmal megjelentek a könyvtárosok és a település vezetői. Pár szóban
elmondták, miért is fontos a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mibenléte, és az
együttműködés a megye és a város között.
A KSZR Zala megyei helyzetéről és a várható változásokról Sebestyénné Horváth Margit, a
megyei könyvtár csoportvezetője számolt be az egész megyére kiterjedő, 241 települést
magába foglaló könyvtári szolgáltatásról, annak állami támogatásáról, rendeleti hátteréről,
útmutatást adva a jelenlevőknek a feladat fontosságáról.
Bognár Csilla, a Halis István Városi Könyvtár csoportvezetője a 2015-ös év fontosabb munkái
közül kiemelte, hogy Alsórajk, Bocska, Újudvar állományának feldolgozása befejeződött,
valamint Alsórajkon és Bocskában megtörtént az állományellenőrzés is. 2015-ben összesen
10.780 db könyv került feldolgozásra, az év folyamán 6 településről összesen: 9800 db könyv
került kivonásra. Zalakomár településen szakképzett könyvtáros mellett elindult a
számítógépes kölcsönzés próbája. A HIVK hálózati referensei által tartott könyvtári
foglalkozások száma 22, a településeken megtartott programok száma a könyvtár segítségével
103, a megtett kilométerek száma 13491 km, új dokumentumok beszerzése kb. 4000 db, DVD
beszerzés: 598 db.
2016-os cél az állományfeldolgozások folytatása, több könyvtár rendbetétele, nagyarányú
állománykivonás és a kistelepülési könyvtárosok felkészítése feladatuk ellátására.
Kálóczi-Bognár Ágnes hálózati referens a kanizsai kistérség települési könyvtáraiban lezajlott
programokról számolt be képekben. A legnépszerűbb programnak bizonyult a könyvtárosok
által tartott kézműves foglalkozás pl. ünnepekhez kapcsolódóan. Az ötleteket és
foglalkozásához segítséget Doszpothné Győrvári Zsuzsanna nyugdíjas könyvtáros adja.
Sikeresnek bizonyult a települések helyismeretét feldolgozó függőleges kiállítás, soroló,
ügyességi játékkal ötvözve. A kínálatban szerepel még az activity, karaoke, régi idők játékai.
Az AZOLO olvasásnépszerűsítő foglalkozásokba sikerült bevonni a kistelepüléseken élő
kisiskolásokat, és könyvtárhasználati órákra is szívesen kérik fel a hálózati referenseket.
Első alkalommal könyvtárosi alapfokú tanfolyamra is sor került a tavasz folyamán 11 fő
részvételével, melynek nagy sikere volt. Internethasználati tanfolyamokra is szép létszámmal
jelentkeztek, és aktívan részt vettek a településeken élő lakosok.
Benke Dániel és Musztács Krisztián könyvtárosok az ő ötletük nyomán létrejött Élő Teaház
projektet népszerűsítették, egy igazi szamovár kíséretében. A projekt lényege: minden alkalom
gondolkodás, egy probléma körüljárása filmes példák alapján, mely nem egy kötött tanóra. Az
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előadást követően lehet beszélgetni, könyvet kölcsönözni, hosszabban is bele lehet nézni a
kínált filmekbe, internetes oldalakra. Az alkalmak hossza a téma és filmrészletek hosszától
függ, de legalább 1,5 óra. Szerencsére több kistelepülési iskolában felismerték a projektben
lévő lehetőséget, döntően iskolai tananyag kiegészítésére, vagy nemzeti ünnepek
kiegészítéseként hívták a kollégákat a program megtartására.
A rendezvény záróakkordjaként a kistelepülési könyvtárosok elismerésére került sor. B. Szabó
Eszter és M. Virág Adrienn referensek méltatták a díjazottakat és munkájuk elismeréseképpen
az alábbi könyvtárosokat köszöntötték: Kantó Lászlóné (Alsórajk), Gazdikné Bahóber Edit
(Nagybakónak), Salamon Lászlóné (Nagyrécse), Tóth Péterné (Fityeház), Tirászi Árpádné (aki
már 38 éve látja el a könyvtárosi teendőket a pati könyvtár szolgálatában).
Évzáró szakmai napunkat hagyományteremtő rendezvénynek álmodtuk meg. Az ünnep
közeledével a Napsugár együttes karácsonyi dallamokkal tette meghittebbé a könyvtárosok
rendezvényét.
Bognár Csilla
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