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MEGÚJULT SZOLGÁLTATÓ HELYEK A KANIZSAI TÉRSÉGBEN 
 
Mit jelent ma egy modern könyvtár és hogyan is képzeljük el a kistelepüléseken? Ezek voltak 
az első gondolataink, amikor megtudtuk, a 2017-es év egyik legnagyobb és legizgalmasabb 
feladata vár ránk, amikor a KSZR szolgáltatásain belül kistelepülések könyvtárainak 
felújítására adott lehetőséget a megyei könyvtár.  
Minden ember számára fontos, hogy a bútorok, amiket használ, kényelmesek, szépek legyenek, 
hiszen ezek a feltételek elengedhetetlenek ahhoz, hogy komfortosan érezzük magunkat. Hogy 
ez a komfort érzet meglegyen, kiemelkedően fontosak a könyvtárak, könyvtárhelyiségek 
számára. Ha a megfelelő környezet a használói igényeknek megfelelően van kialakítva, akkor 
az olvasók egy nyugodt, kulturált környezetben találkozhatnak, beszélgethetnek, 
olvasgathatnak.  
Ezek voltak a fő szempontjaink, amikor a helyiségek kialakításán gondolkodtunk. Modern, 
fiatalos, kényelmes bútorokkal, melyek  minden korosztály számára elfogadhatóak, azért hogy 
igényes könyvtári környezetet alakítsunk ki. 
 
Először megvizsgáltuk, hogy a nagykanizsai térség 45 települése közül hol van szükség a 
használók számára egy teljesen felújított könyvtárhelyiségre. A térségben 17 településen 
kellene teljes bútorzat cserét végrehajtani, ebből 5 települést választottunk. 
Elsőként felkészítettük a könyvtárakat az új környezet kialakítására. A legnagyobb munkát a 
településeken elavult, elhasználódott könyvek kivonása jelentette, majd a fennmaradt állomány 
retrospektív konverzióját végeztük el. Ezek a munkák hozzásegítettek ahhoz, hogy 
kiszámoljuk, mennyi polcra van szükségünk, mennyi szabad helyünk marad a 
számítógépeknek, egyéb bútoroknak. 
Eljött a tervezés időszaka, melyet Józsa Tibor és Musztács Krisztián vállalt magára. Egy 
tervezőprogram segítségével, megtervezték, bebútorozták a könyvtárhelyiségeket. 
Segítségünkre voltak a településektől kapott pontos méretek és persze mindenhova 
személyesen is kimentünk. Természetesen nem vagyunk lakberendezők és teljes bútorzat cserét 
sem kellett korábban végrehajtanunk. De egy helyi vállalattól komoly segítséget kaptunk. 
Órákig válogattunk, megfelelő polcokat, színeket, asztalokat, székeket. A gyerekekre is külön 
gondoltunk és minden felújított könyvtár elengedhetetlen elemei lettek a babzsákok. 
Az öt település polgármestere (Miháld, Pölöskefő, Nagybakónak, Eszteregnye, Fityeház) 
örömmel vette, hogy a könyvtárukat választottuk, és támogatásukról biztosítottak, például 
kifestették a helyiségeket, vezetékeket, linóleumot cseréltek. 
Mindannyiunk számára felemelő érzés volt, amikor elkészültünk, majd a könyvtári 
helyiségeket ünnepélyes keretek között átadtuk. 
 
Véleményünk szerint a könyvtári bútorzat megújulása egyben a könyvtári közösségi élet 
megújulását is magával hozza a kistelepüléseken. Hiszen mennyivel szívesebben megyünk be 
egy új szépen felújított épületbe, mint egy 60-70-es évek óta változatlan könyvtárba. A 
települések lakói büszkén és örömmel vették birtokba az új könyvtáraikat. A megkezdett 
munkát pedig 2018-ban is folytatni fogjuk! 
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