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Új tárgyi eszközök a kistelepülési 
könyvtárakban 

Mikolasek Zsófia 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek 

négy alappillére van: dokumentum - ellátás, 

információszolgáltatás, rendezvényszervezés és 

tárgyi eszköz beszerzés. Célunk az, hogy a 

kiskönyvtárakat egységes szintre hozzuk, hogy 

minden kistelepülésen élő ugyanazt a könyvtári 

szolgáltatást kapja meg, amikor belép a 

bibliotékába. Ezt a célt elérendő újítjuk meg az 

önkormányzatokkal vállvetve a legelmaradottabb 

könyvtárakat, és ezért mértük fel év elején a 

kiskönyvtárak tárgyi eszköz igényét. 

Nyilvánvalóan nem kávéfőzőre vagy porszívóra 

gondoltunk. Minden KSZR-es könyvtárnak 

rendelkeznie kell egy internetes olvasói és 

könyvtárosi számítógéppel, nyomtatóval és 

fényképezőgéppel. A közbeszerzési eljárás 

lezárult, az eszközöket beszereztük, és jelenleg 

folyamatban van a kiszállítás, üzembe helyezés. 

Tárgyi akadálya tehát a továbbiakban nincs 

annak, hogy minden könyvtár áttérjen az 

integrált könyvtári rendszer használatára. 

Könyvtárhasználati foglalkozások 
és egyebek 

Mikolasek Zsófia 

A megyei könyvtár által a kistelepülések felé 

nyújtott szolgáltatások egyike a 

rendezvényszervezés. 2015 során 4 könyvtári 

programot kínálunk − kínáltunk a 

kiskönyvtáraknak. Az első negyedévben digitális 

kompetenciafejlesztő tanfolyamokat, illetve 

előadásokat, a másodikban író-olvasó találkozót, 

és most jött el az ideje a könyvtárhasználati- és 

olvasás-, valamint könyvtár-népszerűsítő 

foglalkozásoknak. Szerencsi Edina (JAMK), 

Szlezákné Molnár Katalin (Oroszlány), Pál 

Nikolett (Komárom) és jómagam tartunk 

papírszínházi, drámapedagógiai és 

könyvtárhasználati foglalkozásokat az óvodás, 

felső tagozatos korosztály számára. A negyedik 

rendezvényünk jeligéje: „Könyves rendezvény 

könyves környezetben”. Ennek keretén belül 

látogat el a könyvtárakba R. Kárpáti Péter, a 

Zsebsün együttes és a Bábuci Bábszínház. 

Természetesen örömmel vesszük az egyéni 

rendezvényszervező-kezdeményezéseket, de 

minden esetben feltesszük a következő 

kérdéseket: milyen könyvtári érdek fűződik 

ezekhez a rendezvényekhez? Növekedik-e a 

könyvtárhasználat általa? Népszerűbb lesz-e a 

könyvtár? A mi feladatunk az, hogy a könyvtár 

közösségi térré váljon, hogy minél többen 

ismerjék fel a könyvtár sok-sok oldalát, a benne 

rejlő lehetőségeket és mélységeket, melyet a 

könyvtári rendszer nyújthat a kistelepüléseken 

élőknek. 

 

R. Kárpáti Péter Tokodaltárón. A kép forrása: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/ 


