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KSZR SZOLGÁLTATÁS: RENDEZVÉNYSZERVEZÉS 

Azt a feladatot kaptam, hogy a 2016. május 2-án tartandó szakmai napon tartsak egy rövid 
ismertetőt a megjelenő települési könyvtárosoknak és polgármestereknek az egyik 
legfontosabb KSZR szolgáltatásról, a rendezvényszervezésről.  

 

Alább a vetített képes előadás szövegét olvashatják: 

A rendezvényszervezést a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet és a KSZR Ajánlás alapján 
végezzük. A könyvtári rendezvények szervezése a kistelepülési szolgáltatóhelyeken kiemelt 
szolgáltatás.  

Tudnivalók, elvárások: 

Az év elején küldtünk a települések vezetőinek és könyvtárosainak egy tájékoztató levelet, az 
abban leírtakat szeretném ismertetni. 

- Évente legalább 4 könyvtári rendezvényt kell tartani a szolgáltatóhelyeken. Ez 
megvalósulhat a Megyei Könyvtár finanszírozásában, vagy a település saját 
erőforrásából. Nem kell feltétlenül drága, nagy volumenű programban gondolkodni, 
lehet vetélkedő, felolvasás, könyvajánló, könyvtári óra gyerekeknek, kézműves 
foglalkozás, rejtvényfejtés, társasjáték – ezeket megtarthatja vagy megszervezheti a 
helyi könyvtáros. 

- A könyvtári programoknak elsősorban könyvtárhoz, irodalomhoz, olvasáshoz kell 
kötődnie, fontos, hogy a lakosság érdeklődésének megfeleljen, közösségépítő legyen. 
Fontos a lakosság informatikai képzettségének fejlesztése is. Azt szeretnénk elérni, 
hogy a könyvtár egy kedvelt közösségi tér legyen, s a rendezvényre látogatók 
felfedezzék a jobbnál jobb új könyveket is.  
A Megyei Könyvtár által finanszírozott programoknak elsősorban nem a település nagy 
rendezvényeit kellene szolgálnia, pl. nem a Falunapot, Idősek napját stb., hanem 
könyvtári rendezvénynek kellene lennie, az olvasóvá nevelést, könyvtárhasználatot 
kellene erősítenie. 

- Kívánalom, hogy a könyvtári rendezvények a könyvtár helyiségében legyenek 
megtartva. Zalában sok a kis lélekszámú település, ahol a könyvtár is kicsi, így a 
programok legtöbbször nem férnek be oda. El kell fogadnunk, hogy ezeken a helyeken 
a rendezvények a könyvtárak mellett található nagyobb közösségi térben vannak 
megtartva. 
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- Év elején összeállítottunk egy jegyzéket az általunk támogatni kívánt, főként helyi 
előadókról az I. félévre. 
A II. félévre is készül jegyzék, s azt kérjük a települések könyvtárosaitól, vezetőitől, 
hogy a megadott határidőig tervezzék meg, találják ki, hogy mikorra melyik előadót 
kérik tőlünk. Egyrészt időben szeretnénk lefoglalni az előadót, másrészt szeretnénk 
látni, hogy egy-egy előadót hányan kérik. Ha többen, akkor lehet keretszerződést kötni 
az előadóval, s kicsit lejjebb lehet srófolni a tiszteletdíjat. 

- Természetesen a településeknek lehet más igénye is az előadó személyét illetően. Ezt 
meg kell beszélniük a kapcsolattartó könyvtárossal, s egyéni elbírálás kérdése, hogy 
támogatjuk-e. 

- A Megyei Könyvtár döntése értelmében ebben az évben a programokra fordítható 
összeg bruttó 100 000 Ft településenként. Ezt az összeget nem lehet egy rendezvényre 
felhasználni, több programot kell finanszírozni belőle. 

- Csak a kapcsolattartó könyvtárossal előre egyeztetett program kifizetésére van 
lehetőség! 

- Szeretnénk kérni, hogy a település saját plakátján, meghívóján, melyen szerepel az 
általunk támogatott program is, s az újságcikkben, tudósításban egyaránt 
szíveskedjenek feltüntetni támogatóként a Megyei Könyvtárat is. 

- Kérjük, hogy az általunk szervezett programokat népszerűsítsék a település honlapján, 
Facebook oldalán is. 

- Idén készült egy biankó plakát a KSZR-es rendezvények könnyebb népszerűsítéséhez, 
ezeket papír alapon kijuttattuk a helyi könyvtárosoknak. Ezekre rá lehet írni filccel, 
tollal, s ki lehet tenni a könyvtár ajtajára vagy forgalmas helyre. 
Le is lehet tölteni a könyvtárunk honlapjáról kép formátumban, s aki jártas a 
számítógép használatban, az el tudja készíteni megszerkesztve, nyomtatva is. 

- Egy rendezvény sikeréhez nagyon fontos tényező a helyi könyvtáros személye, 
aktivitása, s a település vezetőinek támogatása, példamutatása. 

- A munkanaplóban is szerepelnie kell rendezvényeknek! 
- Mivel a településeken a rendezvények általában este vagy hétvégén zajlanak, ezért a 

kapcsolattartó könyvtárosok sok esetben nem tudnak elmenni. Ezért kérjük, hogy a 
KSZR-es rendezvény utáni napokban legyenek szívesek pár fotót küldeni, s írják meg, 
hogy hány gyermek és felnőtt vett részt a programon. 

- Van ugyanis egy olyan kötelezettsége a hálózatgondozó könyvtárosoknak, hogy a 
Megyei Könyvtár által finanszírozott programról töltsenek fel a honlapra 
(http://kszr.dfmvk.hu/) előzetest az Eseményekhez. Az eseménynaptárban a 
narancssárga napok mutatják, hogy aznap hol lesz általunk szervezett program. A 
rendezvény után az eseményekhez is és a Galériába is feltöltjük a rendezvényen készült 
fotókat. 

- Nem csak a honlapon népszerűsítjük a rendezvényeket, hanem van a Facebook 
oldalunk is (https://www.facebook.com/ZalaMegyeiKSzR/?fref=ts). Aki használja a 
Facebookot, és még nem lájkolta a Zala Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszert, kérem, tegye meg. Itt minden KSZR-es programról előtte és utána is hírt 
adunk. 

Támogatott előadók, programok: 

- Bábszínház 
- Kötészeti foglalkozás 
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- Kézműves foglalkozás: - népi kismesterségek tudói:  
                                          Zsirainé Kulcsár Mária (kosárfonás, koszorúkötés,  
                                          mézeskalács készítés, nemezelés) 
                                          Béresné Dormán Ibolya (mézeskalács) 
                                          Nagyari Katalin (csuhébaba, nemezelés, tojás írókázás) 
                                          Újabban népszerűek a fazekasok is. 
                                      - modern technikákkal dolgoznak gyermekkönyvtárosaink 
                                      (pl. a Tündérművek, Horváthné Jóna Mária) 
 

- A legtöbb településen, ahol iskola, óvoda van, fogadókészek az író-olvasó találkozókra. 
- ismeretterjesztő előadások (pl. a megye természeti értékei; az őrségi konyha kincsei, 

gyógynövények, gyümölcsészet, úti élménybeszámoló stb.) 
- Internethasználati tanfolyam: a település kérheti, ha legalább 6 tanulni vágyó ember 

van. 20 órás a tanfolyam, indulhat kezdő vagy haladó, felnőttek vagy gyerekek 
számára. Könyvtáros kollégák tartják helyben, az esti órákban. Számítógépeket 
biztosítunk. 

- Színpadi műsor: elsősorban zalai zenekarok, énekesek 
- Kiállítások: ezt inkább a települések maguk szervezik és oldják meg. A régi térképekből 

készült kiállítást kölcsön tudjuk adni, tudunk szükség esetén kölcsönözni is tárlókat és 
paravánokat. 

- A Könyvtármozit a Könyvtári és Informatikai Szövetség koordinálja a megyei 
könyvtárak közreműködésével. Zala megyéből 15 könyvtár csatlakozott tavaly 
októberben, ebből 12 a mi ellátóhelyünk. Mára csak 1 maradt, Zalabér. Van, aki a 
szigorú kikötés miatt maradt ki, hogy csak könyvtárhelyiségben lehet vetíteni. Másnak 
gondjai voltak a regisztrációval, a NAVA-ról történő filmvetítéssel, vagy gondot 
okozott a résztvevők toborzása. 

Kiemelt események: szeretnénk, ha minél több település csatlakozna hozzájuk akár saját 
programokkal is. 

- Internet Fiesta (tavasszal): könyvtáros kollégáink tartottak több településen előadásokat 
az elektronikus ügyintézésről, vásárlásról és az internet veszélyeiről, s mutattak meg 
olyan hasznos oldalakat, ahol könyvekről, szabadidős programokról lehet tájékozódni.     

- Őszi Könyvtári Napok: októberben a hozzánk tartozó 83 település közül 45-ben 170 
rendezvény zajlott egy hét alatt. Az általunk szervezetten kívül mindenhol volt saját 
program. Köszönjük a sok jó ötletet és részvételt. Volt kézműves foglalkozás, baba 
program, könyvajánló, kiállítás, ismeretterjesztő előadás, könyvtári óra, meseolvasás, 
társasjátékozás, vetélkedő, internethasználati tanfolyam, daltanulás, szavalóverseny, 
megemlékezés, könyvkiárusítás, filmvetítés… 

- Szeretnénk, ha idén ősztől minden szolgáltatóhelyen lenne program. 
 

Pályázataink: 

- „Felelj szépen, ha kérdeznek!” vetélkedő Janikovszky Éva születésének 90. évfordulója 
alkalmából. Kereki Judit csoportvezető a gazdája.  
Először a mi szolgáltatóhelyeinknek hirdettük meg, később viszont kiterjesztettük a 
felhívást az egész megyére és a városokra is. Így 15 csapat (vegyes: felnőtt, gyerek) 
részvételével zajlott le az internetes kérdőíves forduló, gyermeknapon pedig a szóbeli 
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megmérettetés a legjobb 8 csapatnak. Volt csapat Nagyrécséről, Pákáról, 
Gyenesdiásról, Teskándról, Nagykutasról, Vonyarcvashegyről, a Dózsa és a 
Mindszenty Iskolából. Lentiből és Zalabérből pedig 3-3 csapat jelentkezett.1 

- A „Kedvenc irodalmi hősöm, szereplőm” című rajzpályázat idén nagyon sikeres volt. 5-
16 éves, kistelepüléseken élő gyerekeknek hirdettük meg. 
Tavaly nyár elején hirdettünk rajzpályázatot és könyvajánló videó ill. fotópályázatot, s 
csak a települési könyvtárakon keresztül vártuk a pályamunkákat. Nehezen, többszöri 
kérésre, megkeresésre működött akkor a dolog, ám végül abból is sikeres rendezvény 
lett. Hogy könnyebb munkánk legyen, idén iskolaidőben, s a kistelepüléseken működő 
oktatási intézményeket is megkeresve tettük közzé a felhívást. Rengeteg gyönyörű 
rajzot kaptunk, nem is tudtuk kitenni mindegyiket. Beszkenneltük valamennyit, s a 
honlapunkon meg lehet nézni őket (http://kszr.dfmvk.hu/galeria/virtualis-
kiallitas/kedvenc-irodalmi-hosom-szereplom) . 
Az eredmény a statisztika tükrében:  
-  365 db rajz 
- 17 iskola, 6 óvoda, 42 település 
- a nagykapornaki iskolából kaptuk a legtöbb (65 db) alkotást 
- a 7 évesek voltak a legtermékenyebbek (65 db rajz) 
- a leggyakrabban rajzolt szereplők, mesék: Micimackó, Spongyabob, Bogyó és 

Babóca, Jégvarázs, Minyonok, Kisvakond, Verdák, Transformers, Süsü, Bambi, Vuk  
 

 
     Terveink: 

- Nyáron szeretnénk hirdetni egy fotópályázatot. Szeretnénk, ha a gyerekek felkutatnák a 
településük értékeit, kincseit, látnivalóit. A fotókból ősszel kiállítást szervezünk. Ennél 
a pályázatnál ismét a helyi könyvtárosok és vezetők segítségére lesz szükségünk. 
Reméljük, hogy számíthatunk rájuk. 

- Ősszel lesz a következő KSZR szakmai nap, melynek témája a települési könyvtárak 
helyismereti tevékenysége, a települési értékek feltárása. 

Remélem, hogy az előadás témája segített megismertetni és elfogadhatóvá tenni a követendő 
elvárásokat, felvillantotta e tevékenység sokszínűségét és közösségépítő erejét, s a települési 
könyvtárosok és vezetők jó partnereink lesznek a továbbiakban is, ezzel is segítve az értük 
végzett munkánkat. 

                                                                           Czirákyné Tóth Edit 
 

1 ld. 31. p. „Felelj szépen, ha kérdeznek!” 
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