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Major Árpád 1944. november 16-án született Nagysitkén. 1967-ben népművelő-könyvtáros 
diplomát szerzett a szombathelyi Tanítóképző Intézetben, majd 1979-ben az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán könyvtáros oklevelet kapott. 
Szakmai pályafutását a vasvári Járási Könyvtárban kezdte 1967-ben, ahol két évig dolgozott, 
mint módszertani könyvtáros. 1969-től 1983-ig a Zala Megyei Könyvtár hálózati-
módszertanos könyvtárosa, majd 1983-1987 között a Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
Zalaegerszegi Intézete könyvtárának vezetője volt. 1987-től nyugdíjba vonulásáig, 2008-ig a 
József Attila Városi Könyvtár igazgatójaként tevékenykedett. 
Egy közművelődési könyvtár igazgatójaként egyaránt fontosnak tartotta a 
dokumentumállomány korszerű szinten tartását, a szolgáltatások körének bővítését, és a 
változatos, sokrétű felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt szóló rendezvények szervezését, mert 
hitte, hogy a „legnagyobb propagandát a rendezvények jelentik a könyvtár számára”. 
Pályafutását olyan országos visszhangot kiváltó rendezvények is kísérték, mint a 2001-ben 
megrendezett „Olvasómaraton 68 órán át”, vagy a „Fogadjon örökbe egy könyvet” akciónk. 
Vezetése alatt a városi könyvtár kiemelten támogatta a helyi írók, költők alkotómunkáját, 
rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosított számukra, otthont nyújtott a Zalaegerszegi 
Írókörnek, segítette kiadványaik- pl. Egerszegi Füzetek- megjelentetését.  
A könyvtár dolgozóit is arra ösztönözte, hogy módszertani kiadványokat állítsanak össze, 
melyek segítik a tájékoztató munkát, az olvasók színvonalasabb kiszolgálását. 
 Így született meg többek között a középiskolásoknak szóló ajánló bibliográfia, az „Ismerd 
meg a könyvtárat” c. kiadvány, vagy a többkötetes „Mint kincset őrzöm” gyerekkönyvtári 
módszertani füzet, melyek országszerte keresettek lettek. 
Ő maga is rendszeresen publikált a helyi (Zalai Könyvtári Levelező) és az országos szakmai 
folyóiratokba (3K, Könyvtári Levelezőlap) egyaránt. 
Fontosnak tartotta a könyvtár kapcsolatait a helyi kulturális élet képviselőivel, a megyei, az 
országos szakmai szervezetekkel, könyvtárakkal. 
Aktív szerepet vállalt a Magyar Könyvtáros Egyesület életében is: 1992-1998 között a Zala 
Megyei Szervezet vezetőségi, 1998-2000 között pedig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Tanácsának tagja. Tagja volt a Zala Megyei Szervezet ellenőrzési bizottságának és a 
Könyvtári és Informatikai Szövetségnek is. Rendszeresen részt vett az MKE által szervezett 
programokon, vándorgyűléseken. 
Hihetetlen energiával, és lelkesedéssel építette ki a könyvtár kapcsolatrendszerét a határon túli 
magyar könyvtárakkal, könyvtárosokkal. Szlovéniában a lendvai könyvtárral ápolt szoros 
szakmai, baráti kapcsolatot. Többször jártunk Erdélyben, Szilágysomlyón, Kolozsváron és 
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Désen, segítettük az ottani könyvtárak működését, és a kölcsönösség jegyében látogatásainkat 
ők is több ízben viszonozták.  
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően lengyelországi testvérvárosunk, Krosnó 
könyvtárosaival, ill. könyvtárával is megismerkedhettünk.  
Szívügyének tekintette az Ellátórendszer színvonalas működtetését, melyhez az 1986-os 
alapítás óta az évek során egyre több könyvtár csatlakozott. Az ellátórendszer működtetése 
magában foglalta a hálózatgondozói feladatokat és az önállóan szerzeményező könyvtárak 
gondozását is. 
A könyvtár szűkös költségvetése nem tette lehetővé maradéktalanul ötleteink, elképzeléseink 
megvalósítását, ezért hozta létre Major Árpád harmadmagával 1998-ban a JAVK 
Olvasóinkért Könyvtári Alapítványt azzal a céllal, hogy segítse a József Attila Városi 
Könyvtár tevékenységét, különösen a gyermekek könyvtári ellátásának színvonalassá tétele 
érdekében.  
Az alapítvány támogatásával valósult meg 20 éven keresztül az a nyári balatoni olvasótábor 
is, amelyet hátrányos helyzetű általános iskolás korú gyerekeknek szerveztünk. 
A városi könyvtár vezetőjeként eltöltött évek alatt számtalan sikeres pályázat benyújtása és 
megvalósítása fűződik nevéhez. Ezeknek köszönhetően került sor könyvtárunkban 
nagymértékű telematikai fejlesztésre, bútorok korszerűsítésére, és a dokumentum-beszerzési 
pályázatok révén több alkalommal nagyarányú állománybővítésre - elsősorban a Soros 
Alapítványtól és az NKA-tól sikerült e célra támogatást kapnunk.  
Könyvtárunk feladatai közé tartozott, ill. tartozik jelenleg is a Keresztury Ház és Gyűjtemény 
gondozása. Major Árpád munkája során külön hangsúlyt kapott e hagyaték szakmai 
felügyelete, városunk nagy szülötte emlékének ápolása. Ezt a cél szolgálja az 1999-ben 
megalapított Keresztury Könyvtári Alapítvány is, melynek kuratóriumi elnöke volt éveken 
keresztül. 
2003-ban a városi művelődési központ épülete, s benne a városi könyvtár is jelentős felújítás 
és bővítés után megújult. Új olvasóterem és raktár épült, leválasztásra került a 
gyermekkönyvtár és megvalósult a könyvtárba való akadálymentes bejutás is. Major Árpád 
érdeme - szintén egy sikeres pályázatnak köszönhetően - hogy a megyében elsőként a 
könyvtár belső terei is akadálymentessé váltak a látás– mozgás- és hallássérültek számára 
egyaránt.  
Nemcsak a könyvtárlátogatók érdekeit és az esélyegyenlőség biztosítását tartotta szem előtt, 
hanem törekedett a dolgozók munkakörülményeinek javítására is. Szolgálati helység és irodák 
kerültek kialakításra az átépítés során. A későbbiekben egy újabb sikeres pályázat jóvoltából 
megvalósult könyvtárunk klimatizálása, melynek áldásos hatása nyári időszakban a 
megnövekedett olvasóközönség. 
A kistelepüléseken dolgozó könyvtárosok mindig közel álltak a szívéhez, az ő megbecsülésük 
érdekében alapította az Olvasóinkért Díjat 2006-ban, az alapító okiratot idézve: „községi 
könyvtárosoknak, akik a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás községeiben 
könyvtárosként dolgoznak, és hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.” A díj 
egy oklevél és egy Németh János által készített kisplasztika, melyet a JAVK Olvasóinkért 
Könyvtári Alapítvány kuratóriuma évente egy-egy községi könyvtárosnak ítélhet oda a 
könyvtárunk vezetésének javaslata alapján. 
Major Árpád munkáját szakmai alázat, szerénység, lelkiismeretesség; vezetői magatartását a 
kollégákkal szembeni mély humánum és nagyfokú empátiakészség jellemezte.  
A Zala megye könyvtárügyéért emlékplakettet Major Árpád 2016. december 14-én vehette át  
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Tagkönyvtárában rendezett 
karácsonyváró találkozón. 
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