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2019. október 28-án tartotta a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az őszi 
szakmai napját Mindenki másképp csinálja? - könyvtári kitekintés címmel. A címválasztás 
apropóját az adta, hogy a baranyai könyvtári ellátást ismerhette meg a közönség 
vendégelőadóink jóvoltából. Összehasonlíthattuk a szakmai szolgáltatások hasonlóságait és 
különbözőségeit. Szöllősi Gréta, a Csorba Győző Könyvtár Baranya Megyei Hálózati 
Osztályának vezetője a hozzánk hasonlóan aprófalvas Baranya könyvtári ellátásának 
tapasztalatait osztotta meg a közönséggel. Ha nem is egyedülálló módon, de az országban 
ritkaságszámba menően könyvtárbuszos ellátással oldják meg 33 település könyvtári ellátását. 
Többségében olyan települések csatlakoztak ehhez az ellátási formához, amelyekre a 
mélyszegénység a jellemző, az önkormányzatok nem tudják megoldani a könyvtárépület 
fenntartását és a könyvtári személyzet biztosítását. A könyvtárbuszokon 4000 db könyvhöz és 
30 féle folyóirathoz van azonnali hozzáférés, megoldott az internethasználat, a nyomtatás, a 
fénymásolás, lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésre, vetítésre, kézműves foglalkozás 
tartására.  

 

 

 

A Csorba Győző Könyvtárból érkezett másik előadónk, Pajor Zsófia kulturális szakreferens, a 
FilmPakk elnevezésű új szolgáltatási forma egyik ötletgazdája. Szlogenjük szerint a FilmPakk 
film, szórakozás és tudás egy dobozban, amelyet bárki használhat egy könyvtári foglalkozás 
megtartásához. Zsófia a bevezetés óta eltelt időszak tapasztalatait mesélte el, a szolgáltatás 
nagyon népszerű Baranyában. Az én könyvtáram projekt is felfigyelt az ötletre, beválasztották 
a legjobb mintaprogramok közé is. A program lényegi eleme, hogy a könyvtári foglalkozást 
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levezető kollégának rendelkezésére áll egy dobozban összecsomagolva a vetítéshez szükséges 
DVD, mellette a mese/regény könyv formátumban, a program forgatókönyve aprólékosan 
kidogozva, valamint egyéb kiegészítők (színezők, totók, filcek, barkácseszközök, stb.) 

A Kulturális élet a kistelepülési könyvtárakban című sorozatunkban ezúttal Nagykutast 
mutatta be a helyi könyvtáros, Dr. Marótiné Diószegi Erzsébet. Nagykutason heti 
rendszerességgel szerveződnek a könyvtári és közösségi programok. Ismét bebizonyosodott, 
hogy a könyvtáros személye, aktivitása, hozzáállása meghatározza a helyi kulturális életet. 

 

A szakmai nap záró programjaként sor került az Olvasóinkért díj átadására, amelyet minden 
évben egy kiemelkedő könyvtári és kulturális munkát végző települési könyvtárosnak ítélnek 
oda. Ebben az évben Krápicz Lászlóné, alsónemesapáti könyvtáros vehette át az 
emlékplakettet. 

Dóráné Mészáros Anikó 
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