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ÚJ UTAKON A KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEKÉRT 

 
Új utakon a könyvtári fejlesztésekért címmel 2018. november 14-én KSZR szakmai napra 

került sor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, amelynek célja a zalai 

kistelepüléseken megvalósuló könyvtári szolgáltatások bemutatása, az elmúlt évek 

eredményeinek értékelése, és a jövőbeni feladatok meghatározása volt. 

 

A programon a zalai kistelepülések könyvtárosai, fenntartói valamint a kistelepülési könyvtári 

ellátásban szolgáltató könyvtárak szakemberei vettek részt. A megjelenteket Kiss Gábor 

igazgató, és Horváth Gábor Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármester Hivatal 

közművelődési szakreferense köszöntötte, majd Pálmann Judit, a veszprémi Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár igazgatója mutatta be a Veszprém megyei KSZR működését.  
 

     
 

A zalai kistelepülési könyvtári ellátás sikereiről és továbbfejlesztés lehetőségeiről Sebestyénné 
Horváth Margit, igazgatóhelyettes számolt be. A 2013-tól kiépülő Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerben – melynek felelőse a megyében a Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár – a településekkel kötött megállapodás alapján széleskörű szolgáltatással segíti 244 
falu és Pacsa város könyvtári szolgáltató helyeinek működtetését.  A legtöbb településen 
megújult, technikai eszközökkel felszerelt könyvtárhelyiségekben várják az olvasókat, ahol új 

könyvek, színes magazinok is elérhetők, és számos rendezvényre is sor kerül. 
Dóráné Mészáros Anikó, csoportvezető Minőségfejlesztési törekvések a települési ellátásban 
címmel beszámolt arról, hogy mennyire elégedettek a megyei könyvtár szolgáltatásaival a 

településeken helyben dolgozó könyvtárosok.  

A kávészünet után három település kulturális életét ismerhették meg a résztvevő: Dézsi Ágnes 
Zalabér, Krápicz Lászlóné Alsónemesapáti, Bertókné Kovács Veronika Egervár közösségi 

életét mutatta be. 
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A szakmai napon sor került A mi könyvtárunk című videópályázat eredményhirdetésére, az 1. 

díjat Gyerkó Gábor (Egervár) vehette át. 

Átadásra került az Olvasóinkért díj is, amelyet minden évben egy kiemelkedő munkát végző 
községi könyvtáros kaphat meg. 2018-ban ezt az elismerést Dézsi Ágnes zalabéri könyvtáros 

vehette át Bogár Imrétől, a JAVTK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány elnökétől.  
 

Sebestyénné Horváth Margit 
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 Az elhangzott előadások e lapszámunkban olvashatóak. 
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Az Olvasóinkért díj átadása (Bogár Imre, Nitsch Erzsébet, Dézsi Ágnes és Kiss Gábor) 

 

 

A szakmai nap résztvevői 

 

 


