
Friss rovatunkban ezúttal a súri Községi könyvtár mutatkozik be, Könyvtárunk szolgáltatásai az évek során számot-
köszönet érte Kantjukovné Ács Rita könyvtárosnak! (a szerk.) tevően bővültek:

A súri Községi Könyvtár bemutatkozója ź Könyvtárlátogatás, helybenhasználat, kölcsönzés, 
tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés;

A súri Községi Könyvtár távol a megyeszékhelytől, a megye ź A szélessávú internet kiépülésével pedig tovább bővült 
legdélebbi településén található, a Bakonyalján. Azokat, a szolgáltatások köre, mely a KözHáló program kere-
akik elvetődnek  felénk, általában a dimbes-dombos táj, az tében 2005-ben valósult meg;
erdők, mezők látványa, a tiszta levegő ragadja magával. ź A világháló segítségével  lehetőség van arra, hogy az 
Elmondhatjuk, hogy aki egyszer járt erre, visszatér olvasók az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
hozzánk, nemcsak a természet, a táj szépsége okán, hanem tagkönyvtárainak katalógusát is igénybe vehessék, 
azért, mert itt egy összetartó, tevékeny, ötletgazdag, jól melyek jegyzéke a könyvtárban megtalálható,  (az inter-
működő kis közösséget talál. Kis falunkban számos net a könyvtárközi kölcsönzést is felgyorsítja, kereteit 
önszerveződő csoport fogja össze a lakosságot, egymást kitágítja).
pedig segítik céljaik megvalósulásában. A kultúra iránti 
igényt nemcsak a közösségi programok, hanem a könyvtár A könyvtár egyéb feladatai: 
is igyekszik kiszolgálni. Már évtizedek óta létezik könyvtár a 
településen, és a folyton változó idők sem tudták ź A gyűjtemény és a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, 
megszüntetni. bővítése, a helyi igényeknek megfelelő alakítása;
Intézményünk jelenleg heti két alkalommal, három órában ź Biztosítani más könyvtárak állományának és szolgál-
igyekszik kiszolgálni – ingyenesen - az olvasók igényeit.  tatásainak elérését;
Szerencsére még vannak kitartó látogatóink, akik a könyvek ź A könyvtár dokumentumtípusai:
nyújtotta kikapcsolódást keresik, és számos fiatal, könyvek, CD, CD-ROM;
gyermekolvasónk is van, akik a tanulmányaikhoz találnak ź A könyvtár elsősorban közkönyvtárként működik, de 
nálunk segítséget, de többen közülük szívesen olvasnak is. magába foglalja az iskolai könyvtár állományának egy 
Évekig a kisbéri városi könyvtár fiókkönyvtáraként részét is. 
működtünk, ám 2007-ben könyvtárunk bekapcsolódott a 
mozgókönyvtári ellátás rendszerébe.  Ez azt jelenti, hogy az A következőkben néhány adatot ismertetek a könyvtá-
ellátást biztosító könyvtár, esetünkben a kisbéri városi runkról:
könyvtár, az általunk vásárolt dokumentumokat feldol- Helyben lévő állomány (2010): 8686 db dokumentum
gozza, kiszállítja, településünkre esetenként könyvtári  
rendezvényt hoz, a könyvtárosok számára továbbképzést Beiratkozott olvasók, látogatók, kölcsönzések alaku-
szervez,  szakmai tanácsot ad. lása 2010-ben:

Összes beiratkozott olvasó: 482 fő volt.
Aktív, rendszeres olvasók száma 2010-ben: 152 fő. 
 Ebből 14 éven aluli: 98 fő. 
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A könyvtár látogatóinak száma jelentősen nőtt az előző képzéseken. Ez fontos feladat a más könyvtárakkal 
évekhez képest. Ez elsősorban az iskola tanulóinak kialakítandó kapcsolat szempontjából is. Továbbá jó 
köszönhető, akik az egyes versenyekre való felkészüléskor  együttműködést ápolok a település más közintézményeivel.
a  könyvtárat is meglátogatták. A  könyvtár vezetésével Könyvtárunk jelentős fejlődésen ment keresztül, amióta 
párhuzamosan tanítok a helyi általános iskolában, bekapcsolódtunk a mozgókönyvtári ellátásba. Nemcsak a 
pedagógusi hivatásom megköveteli a tehetséges gyermekek könyvállomány gyarapítására szánt összeg növekedett, 
képességeinek kibontakoztatását, tanulmányi versenyek hanem évek óta először eszközfejlesztésre is sor került. 
keretében. A  felkészülésekre a könyvtár kiváló helyszínt Az első megoldandó feladat  könyvállományunk felfrissí-
biztosít. Könyvtári órák is vannak az általános iskola tanulói tése volt, ezért megtörtént a régi dokumentumok 
számára.  A magyar irodalom és nyelv, illetve az informa- selejtezése, a kisbéri kolléganők segítségével. Korábban 
tika oktatásán belül találkoznak a diákok a széleskörű már megvalósult könyvtárunkban a nyílászárók cseréje is, 
ismeretszerzés különböző módjaival. amire nagyon régóta vártunk.  Majd nyilvánvalóvá vált, 
Kisebbeknek gyakran tartok mesedélutánt, meseolvasással, hogy a berendezésünk korszerűsítésére is szükség van, így a 
zenehallgatással, rajzolással egybekötve. Helyet adok egyéb régi foteleink helyébe új székek érkeztek, olvasótermi 
közösségi programoknak, irodalmi vetélkedőknek, hirdet- asztallal, modern íróasztallal, forgószékkel bővültünk.
tem már meg irodalmi pályázatot is, ami sikeres volt a Az olvasók igényeit kielégítendő egy könyvesládát, egy 
diákok körében, de ezt sajnos anyagi lehetőségeink is polcot és egy forgatható könyvállványt is beszereztünk. 
befolyásolják. Az egyéni kezdeményezéseknek is teret Mivel a rendelkezésünkre álló összeg lehetővé tette, irodai 
biztosítok, ha a kultúra és művelődés körébe tartozik (pl.: eszközöket is vásároltunk, így számítógépet, vonalkód-
kóruspróba). leolvasót, multifunkciós készüléket is vettünk. Ezáltal az 
Meg kell említenem a kitartóan olvasó felnőtt látogatóinkat internet-hozzáférés már közvetlenül a könyvtárban is 
is, akik szintén aktívabbak lettek az elmúlt években, az megoldott. Hamarosan a kölcsönzés módja is megújul, és 
olvasási kedv nőtt. intézményünkben is bevezetjük a vonalkódos olvasó-
Az állomány gyarapítása évről évre folyamatos, az új kártyák használatát.  Remélem, hogy a folytonos megújulás 
kiadványokról, rendszeresen tájékoztatom felnőtt és jegyében újabb fejlesztésekre kerülhet sor a jövőben. 
gyermek olvasóimat egyaránt. A jövőben továbbra is Összegzésül elmondhatom, hogy egy lényegesen szebb és 
szeretném  bővíteni a könyvtári szolgáltatások körét. megújult környezetben, hosszabb nyitvatartással várom az 
Amennyiben erre lehetőség van, az állományt intenzí- olvasókat, akik pozitív véleményükkel megerősítettek a 
vebben bővítem. Könyvtárosként lehetőségeimhez képest folytonos megújulás szükségességében.                             
részt veszek körzeti szakmai rendezvényeken, tovább- Kantjukovné Ács Rita  (Súr)           

Színes hétköznapjaink
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