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AZ ÉN KÖNYVTÁRAM 
 
A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” kiemelt uniós projekt keretében 2017. 
február 1-jétől működő Az én könyvtáram program megvalósítása 2020. január 31-én 
befejeződött.  
Megvalósultak a tervezett közvéleménykutatások és felmérések, kidolgozásra kerültek a 
módszertani ajánlások. A fejlesztések keretében létrejött országos szaktanácsadói hálózat 
elvégezte feladatait. 
Fejlesztésre és megyénként 4-6 helyszínen kipróbálásra került 90 tanulást támogató könyvtári 
mintaprogram. Zala megyében 4 helyszínen, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Lentiben, 
Sármelléken történtek meg a kipróbálások. Gyapay Vera, a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár munkatársa a Digitális történetmesélés tabletek segítségével elnevezésű 
mintaprogramot próbálta ki. A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban Szabóné 
Buzsics Eszter tartotta meg az öko-olvasótábor programot. A Lenti Városi Könyvtárban a 
Könyvsúgó foglalkozás került bemutatásra Baksa Melinda közreműködésével. Sármelléken, a 
könyvtári szolgáltatóhelyen a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársa, 
Horváthné Jóna Mária mutatta be a az Iskolára hangoló című mintaprogramot. A zalai 
fejlesztő könyvtárosok is kitettek magukért. Tóth Renáta (DFMVK) két mintaprogram 
kidolgozásában is részt vett, a Betűspagetti és az Időutazó programokban. Jasztrab Istvánné és 
Sámson Bernadett (DFMVK) a Netikett, avagy a hálózat csapdájában foglalkozás 
fejlesztésében vállaltak szerepet. Czupi Gyula (HIVK) Az Azolo vírus terjesztése, Kardos 
Ferenc (HIVK) az Itt-Hon olvasótábor programokat dolgozták ki. Szabóné Mikla Éva és 
Verebélyi Judit (FGYVK) az eLigazodás az életben mintaprogramot fejlesztették. 2019-ben a 
mintaprogramok aktív használata is megkezdődött, 110 településen 6449 diák vett részt ilyen 
foglalkozásokon. A tervezett 50-hez képest az új módszertan alkalmazását 117 intézmény 
vállalta, így 2023-ig közel 700 mintaprogram valósulhat meg ezekben a könyvtárakban. 
Az elkészült tanulmányokat és mintaprogramokat 8 kötetes módszertani sorozat foglalta 
össze. A pedagógusok számára megjelent az Együtt az olvasóvá nevelésért című kiadvány 10 
ezer példányban. 
A 4 akkreditált képzésen 444 könyvtáros és közgyűjteményi szakember szerzett új 
ismereteket, melyhez egy új, a projekt keretében létrehozott képzési portál nyújtott hátteret. A 
tervezett 88 szakmai rendezvényt meghaladva 106 program valósulhatott meg, minden 
megyében legalább 3 eseménnyel. 
A 2019 őszén lebonyolított könyvtár-és olvasásnépszerűsítő kampány elsősorban online 
felületeken hozott a várakozást meghaladó értékeket. A kampányban megfogalmazott 
üzenetek: „Ahány könyv, annyi élmény”, „A te programod”, „Könyvtár, ami összeköt”, 
illetve „A jövő a könyvtárban kezdődik!”. 
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