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SOKSZÍNŰ KÖNYVTÁR 
 

Az MKE Zala Megyei Szervezet szekció programja az 50. vándorgyűlésen 

 

2018. július 3-6 között az  MKE 50. Vándorgyűlésén Keszthelyen gazdag programmal vártuk 
a könyvtáros szakma képviselőit. A jubileumi vándorgyűlésre Értékeink a jövőt formálják – 
Vándorgyűléseink öröksége címmel került sor. A szervezésben és lebonyolításban nagy 

szerepe volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének, a Pannon 

Egyetem és a Fejér György Városi Könyvtár munkatársainak.   

A második napon a szekciók programjában az MKE Zala Megyei 

Szervezetének Sokszínű könyvtár című programja is helyet kapott. Azok 

számára, akik a programon nem tudtak részt venni, összefoglaljuk az 

elhangzottakat. 

A moderátor és egyben az első előadó Sebestyénné Horváth Margit, a  

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese volt. Mert 
kell egy hely címmel mutatta be a zalai kistelepüléseken megvalósuló 

könyvtári szolgáltatásokat. Előadásában értékelte Zala megye könyvtári 

ellátásának helyzetét, eredményeit, a szolgáltatások sokszínűségét. 
Kiemelte, hogy mennyire fontos, hogy a legkisebb településen is 

legyen a helyi igényeknek megfelelő modern, felszerelt könyvtár, 
amely a helyi lakosság számára helybe viszi a kultúrát, az 

ismeretszerzés és a szórakozás lehetőségét.  
„A stratégiáktól a pontokig: hogyan épül fel a Digitális Jólét 
Program?” címmel  Kovácsné Pacsai Edit Zala megyei vezető (DJP 
Hálózat) tartott előadást. Szó esett a Digitális Jólét Hálózat 

felépítéséről, a Zala megyei helyzetképről, valamint olyan 

programokat mutatott be, amelyek a hálózat keretén belül valósulnak 

meg.  

„A KSZR sárgától a Facebookig és a megújult könyvtárak” címmel 

Bognár Csilla és Benke Dániel csoportvezetők mutatták be a Halis István 

Városi Könyvtár kistelepülési szolgáltatásait. A 2013-ban elindult új 

típusú KSZR-szolgáltatás a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

égisze alatt alapvetően egy új helyzetet eredményezett Nagykanizsán. A 
korábbitól eltérő követelményeknek kellett megfelelniük, melyhez új 

gyakorlatot kellett kialakítani. Igyekeztek minél szorosabb kapcsolatot 

kiépíteni a kistelepüléseken élőkkel, olvasókkal, könyvtárossal és a 
vezetőséggel egyaránt. Mindenütt igyekeztek megújítani az állományt és a könyvtári 
környezetet. Az erre irányuló gyakorlatot mutatták be humoros 

formában. 

Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója „A világ 
csudája” címmel a várostörténeti portált mutatta be. A nagykanizsai 

könyvtár helyi folyóiratokat digitalizáló tevékenységének 

eredményeként helytörténeti portál jött létre. A 

www.holmi.nagykar.hu (Hol, mi? Kanizsai házak és lakói) című 
nagyszabású elektronikus munka Nagykanizsáról a város épületeihez 

kapcsolódóan szól. Az épületek utcákba rendezetten találhatók meg a 

honlapon. A figyelmes olvasó nemcsak a város színes életével, 

emlékezetes alakjaival ismerkedhet meg, hanem a történeteket, 

adatokat, személyeket helyhez is tudja kötni. 

http://www.holmi.nagykar.hu/
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A bemutató arra vállalkozott, hogy ezt a tartalmat, annak sokrétű 
hasznosulásával együtt mutassa be. 

Ezt követően Kardos Ferenc, a  Halis István Városi Könyvtár 

igazgatóhelyettese „Könyvkincsek zalai falvak könyvtáraiban” című 
előadásában hangsúlyozta, hogy a kis lélekszámú zalai falvak is 

keresik értékeiket. Néhány faluban megőrződött egy-egy kisebb írott 

gyűjtemény (könyvek kéziratok), melyeket, ha felfedeznek a 
települések, akkor az kérdések sokaságát veti fel: mit kezd ezekkel a 

falu, mennyire tekinti sajátjának, be tudja-e illeszteni az értékei közé, 

kiknek fontos még ez a gyűjtemény, védhető és védendő-e helyben, van-e tenni valója ezekkel 

a könyvtári rendszernek, és legfőképp mire lehet alkalmas a településen? Az előadó 

bemutaottt néhány érdekes és értékes dokumentumot is Zalamerenyéről és Pölöskefőről. 
A zalai kollégák előadását követően „Könyvtári helyzet- és jövőkép „Az én könyvtáram” 
program tükrében” - kerekasztal-beszélgetésre került sor, melynek moderátora Farkas Ferenc 

Az én könyvtáram program, a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-

VEKOP/16-2016-000001” kiemelt projekt szakmai vezetője volt.  A kerekasztal beszélgetés 

további résztvevői dr. Béres Judit, dr. Gombos Péter, dr. Tóth Máté és Márföldi István voltak.  

 

 
 

Az MKE Zala Megyei Szervezet szekciójának  üzenetét a vándorgyűlés résztvevői számárára 
a záró plenáris ülésén ismertettük: 

 

„A települési könyvtárak legfontosabb társadalmi szerepe az olvasóvá 
nevelés, a digitális írástudás, az információs műveltség, a közösségi 
érzés fejlesztése, amelyhez fontos a megfelelő könyvtári környezet 
kialakítása, az értékmegőrzés és azok közkinccsé tétele egyaránt. A 
kutatási eredmények és tények megismerése, a hálózati együttműködés 
és a partnerség erősítése segíti a változó használói igényelnek 
megfelelő sokszínű könyvtári szolgáltatások folyamatos fejlesztését.” 

 

 

 

Sebestyénné Horváth Margit 
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