
MŰHELY  
 

 

4 
 

A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE  
ZALA MEGYÉBEN1 

 
A KSZR szolgáltatások eredményei (2013 - 2018) 

Már 5 éve működik ugyanabban a formában a kistelepülések könyvtári ellátása, ezért érdemes 
számba venni a legfontosabb sajátosságokat, és az eredményeinket.  

Hatalmas munka volt 2013-ban a szolgáltatás elindítása, majd az évek alatt szép sikereket 

értünk el. A megye 258 települése között könyvtári szolgáltatás szempontjából nincs ellátatlan 

település, mindenhol van lehetőség helyben, utazás nélkül ezt igénybe venni.  

Önállóan nyilvános városi könyvtárat működtetnek Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, 

Nagykanizsa, Zalakaros, Zalaszentgrót, Zalalövő, Zalaegerszeg városok valamint 4 község 
(Balatongyörök, Gyenesdiás, Gelse és Vonyarcvashegy). Közülük Gelse 2019-től már KSZR 
szolgáltatóhely lesz. 

A legjellemzőbb szolgáltatási forma Zala megyében a KSZR, amelynek lényege, hogy az 

5000 fő alatti kistelepülés a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján szolgáltatóhelyet 

működtet, ami folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést, helyszíni 

látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent. 2013-ban 

236 település csatlakozott ehhez az ellátási formához a megyében, 2018-ban már 245 

település számára szolgáltattunk.  

A kistelepülés szolgáltatásként kapja meg azokat a könyvtári feladatokat, amelyeket az 

önállóan működő nyilvános könyvtárak végeznek el: a könyvtári dokumentumok beszerzése, 
feldolgozása, kijuttatása a településekre; helyben lévő állomány gondozása, a könyvtári 

nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések biztosítása; a helyismereti és közhasznú 

információk szolgáltatása;a könyvtári alkalmazottak és a használók képzése; szakmai 

tanácsadás; kulturális és közösségi programok szervezése; bútor és technikai eszközök 

beszerzése. 

A megyei könyvtár a szolgáltatásba bevonja a városi könyvtárakat is. A 2013-ban megkötött, 

határozatlan időre szóló megállapodás alapján Keszthely, Lenti, Letenye és Nagykanizsa 
városi könyvtárai folyamatosan ellátják a közvetlen szolgáltatói feladatokat. Jelenleg a Deák 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 83, a Városi Könyvtár Lenti 50, Halis István Városi 

Könyvtár (Nagykanizsa) 45, a Fejér György Városi Könyvtár (Keszthely) 41, a Fáklya 

Művelődési Ház és Könyvtár (Letenye) 26 települést lát el. 

Zala megyében a KSZR szolgáltatás megvalósítását meghatározó tényező az ellátott 
települések nagysága, illetve a lakosságszáma: 

 a települések 65 % az 500 fő alatti lakosságszámú, 
 a települések 23% 501-1000 fő közötti lakosságszámú, 
 a települések 12% 1001 fő közötti lakosságszámú. 

A települések többségében nincs iskola sem. Mindössze 23 településen van olyan 

szolgáltatóhely, amely ellát iskolai könyvtári feladatokat is.  

A KSZR szolgáltatás jogszabályi hátterét az 1997. évi CXL. Törv. 64. és 66.§-a, és a 39/2013. 

évi EMMI rendelet biztosítja, ezen kívül az éves költségvetési törvény  határozza meg az 

állami támogatás összegét a szolgáltatás finanszírozásához. 

Az 1000 fő lakosságszámú, vagy az alatti települések esetén a fajlagos összeg 668 300 

Ft/település; az 1001 – 1500 fő lakosságszám közötti települések esetén a fajlagos összeg  

                                                           
1
 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 2018. november 14-én, a KSZR szakmai napon elhangzott 

előadás alapján. 
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1 060 760 Ft/település; az 1501 – 5500 fő lakosságszám közötti települések esetén a fajlagos 
összeg 1 002 460 Ft/település.  

Mindezek figyelembe vételével 2018-ban 174 millió Ft állt rendelkezésre a szolgáltatás 

biztosításához a megyében.  

Állami támogatás felhasználása az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:  

 40% -át dokumentum-beszerzésre,  

 20%-át eszközfejlesztésre, 

 20%-át közösségi rendezvényekre, 

 20%-át egyéb szolgáltatásokra fordítottuk. 

 

A dokumentum-beszerzésnél a fő szempont, hogy a települési szolgáltató helyeken korszerű 
és széleskörű választékot biztosítsunk a helyi olvasóközönség számára. A nagyobb 
érdeklődésre számító irodalmat vásároljuk meg, amelyek letétként kerülnek ki a településekre. 

A kistelepülési könyvtárak állománygyarapodása megyei szinten összesen évente 30 ezer db 

körül mozog. Településenkénti átlagosan 120 db dokumentumot juttatunk ki, többségében 

könyveket. A CD-k, DVD-k népszerűsége az utóbbi időben csökkent. A kistelepülések 
számára előfizetett színes lapok száma kicsit emelkedett (8-9 magazin/település).  

Az elmúlt években nagy munkát jelentett a kistelepülési könyvtárak állományának 

elektronikus feldolgozása. Ma már 90%-os a feldolgozottság, 2019-ben teljesen befejeződik.  
Éves tervek alapján folyamatosan végezzük a települési könyvtárak állományellenőrzését, 
selejtezéseket, állományrendezéseket, a raktári jelzetezést és a vonalkódozást.  

Az információszolgáltatás terén kiemelt szerepe van a Deák Ferenc Megyei és Városi 

könyvtár honlapjának ezen belül a Zala Megyei Könyvtári Portálnak (http://kszr.dfmvk.hu). 

Elérhetők az online katalógus (http://katalogus.dfmk.hu/kszr/), valamint a helytörténeti 

adatbázisok (http://adatbazisok.dfmk.hu/adatbazis) is.  

A szolgáltatások minőségi fejlesztésében nagy szerepe van a folyamatos eszközfejlesztésnek. 
Meghatározó fontosságú a könyvtárak belsőépítészeti megjelenése, amelynek legfontosabb 
elemei a világos barátságos terek, az egységes könyvtári bútorzat, színben is összehangolt 

kiegészítőkkel. A berendezésnek az egyéni tanulást és a közösségi programokat kell 

kiszolgálni. Ezen kívül a könyvtári szolgáltató helyeknek rendelkezniük kell a szükséges 

informatikai eszközökkel. A fejlesztések során figyelembe vettük a KSZR ajánlást és a 

települési igényeket. Az elmúlt években 73 könyvtárat sikerült teljesen felújítani. 2013-ban 62 

könyvtár volt felújított, 2018-ban már 135 könyvtár. 

A felújítások forrása elsősorban a KSZR állami támogatás volt. Az NKA pályázaton az elmúlt 
évtizedekben összesen 9 kistelepülési könyvtár nyert támogatást, annak ellenére, hogy  évente 

többen is pályáztak. 2013-ban és 2014-ben 1-1, majd 2015-ben és 2016-ban 3-3 település, 

2017-ben 1 kapott támogatást. NKA pályázatból újult meg Söjtör, Pacsa, Felsőrajk, 
Bödeháza, Rigyác, Bagod, Kisrécse,  Zalaszentlászló, Pat könyvtári információs és közösségi 

helye. 

2017-ben és 2018-ban prioritást kapott, hogy a kiskönyvtárak belső tereit minél több 
településen megújítsuk. 2018-ban közbeszerzési eljárást kellett indítani a bútorzatfejlesztésre,  

mivel az EFOP pályázattal együtt 27 millió Ft volt a tervezett fejlesztések összértéke. Ebből a 
KSZR települések bútorzatfejlesztése: 14,6 millió Ft volt. Összesen 72 településre kerültek új 

bútorok. A legjelentősebb fejlesztések 2018-ban Hahót, Nagykutas, Gutorfölde, 

Murakeresztúr, Zalamerenye, Esztergályhorváti, Zalavár, Zalaszentgyörgy településeken 

voltak. Év végén több helyszínen is ünnepélyes könyvtárátadó ünnepségeket tartottunk. Ezen 

kívül az NKA támogatásból megújult Pat szolgáltatóhelye is 1.794.795 Ft értékben. 

http://kszr.dfmvk.hu/
http://katalogus.dfmk.hu/kszr/
http://adatbazisok.dfmk.hu/adatbazis
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Már a szolgáltatás elindításakor kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy legyen elegendő 
számítógép és internet elérés a kiskönyvtárakban. Ezért minden évben bővítettük az eszközök 
számát. Közbeszerzési eljárást folytattunk le számítógépek beszerzésére 2016-ban, majd IKT 

eszközök beszerzésére 2018-ban. Az 5 év alatt összesen 340 számítógépet szereztünk be a 

kistelepülések számára, a legtöbbet 2016-ban (126 db). Elsősorban asztali gépeket 
vásároltunk, a laptopok aránya kisebb (36%).  

A számítógépek mellett minden évben egyéb informatikai és elektronikai eszközzel is 

fejlesztettük a kistelepülések állományát. A legtöbb helyre multifunkciós nyomtató (107) és 

digitális fényképezőgép (156) került, de több helyre vásároltunk projektort, vetítővásznat, 
hangosító eszközöket is. 2018-ban 91 település számára összesen 187 IKT eszközt szereztünk 

be 11 millió Ft értékben. 

A könyvtárak általában 1 fős személyzettel működnek. Kevés a főfoglalkozású, csökken a 
részmunkaidős foglalkoztatott. A legtöbb könyvtáros megbízási díjas. 
A szolgáltató helyeken a helyi könyvtárosok 83%-ának végzettsége felel meg a 39/2013 

EMMI rendelet 5.§ (1) g) pontja előírásoknak. 41 településen dolgozik olyan munkatárs, 
akinek nincs megfelelő végzettsége. Valamennyien az 1000 fő alatti településeken dolgoznak, 

és az érettségijük hiányzik. A jogszabály 2018 végéig adott erre haladékot. 

 

      

Szakmai napok a megyei könyvtárban 

 

Mindez rávilágít arra, hogy fontos feladat a falvakban foglalkoztatott könyvtárosok 

szakképzése, továbbképzése, a szakképzetlen kistelepülési könyvtárosok folyamatos szakmai 

segítése. 

Zala megyében a kistelepülések szolgáltató helyei átlagosan 3 napot és 9,5 órát tartottak 

nyitva. Az alacsony nyitvatartás összefüggésben van azzal, hogy a könyvtárhasználat a 

működési körülmények javulása, valamint az évenként kikerülő friss dokumentumállomány 
ellenére 2013 óta alig változott. A szolgáltatóhelyek átlagosan 3 napot és 9,5 órát vannak 

nyitva, de legtöbb település csak heti 6 órát. Számításba kell venni még a lakosság 

érdektelenségét, a lakosság elöregedését, a helyi könyvtárosok fluktuációját, vagy, hogy 

nincsenek mindenhol tisztában azzal a lehetőséggel, amit a szolgáltató helyeken biztosítunk.  
A könyvtári programok száma ugyanakkor folyamatosan emelkedett az elmúlt években a 

kistelepüléseken. A programokat részben a szolgáltató könyvtár, részben a kistelepülés 

helyben szervezte. Az utóbbi években a KSZR szervezésben kb. 1000 programra került sor, 

összességében pedig meghaladta a 2 ezer programot is.  
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Író-olvasó találkozó Egerváron és Könyvtármozi foglalkozás Pacsán 

 

Összegzésként elmondható, hogy a szolgáltatás erőssége, hogy jogszabályokkal ajánlásokkal 
szabályozott, tervszerűen működő szolgáltatás valósul meg, amelyhez rendelkezésre állnak a 

szükséges anyagi források. Az ellátás széles körű együttműködéssel valósul meg. Ugyanakkor 
fontos feladatunk a szolgáltatás minőségének fejlesztése, a szolgáltatás folyamatos 
népszerűsítése, a könyvtárhasználatok, az olvasási kedv növelése, a partnerkapcsolatok 

erősítése. A fenntartó önkormányzatokkal való kapcsolat erősítése érdekében a kistelepülési 
megállapodásokat 2018 végén megújítjuk.  

                Sebestyénné Horváth Margit 

 

 

Megújult könyvtár Bagodban 

 

 


