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Elégedettségi felmérés a KSZR 

kistelepülésein 

Mikolasek Zsófia 

2014 decembere volt a határideje az 

elégedettségi kérdőívek visszaküldésének. A 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

munkatársai rákérdeztek a könyvtárlátogatás 

céljára, eredményességére, gyakoriságára 

könyvtárközi kölcsönzés elérhetőségére és 

használatának gyakoriságára a kistelepüléseken, 

a KSZR felállása óta történt változásokra, a 

könyvtári rendezvények minőségére, 

látogatottságára. Az 56 település könyvtárból 30-

ból kaptunk vissza kérdőíveket, összesen 

mintegy 500 példányt. Feldolgozásuk 

folyamatban van, a kiértékelés előreláthatólag 

március végére befejeződik. A visszaküldők 

között kisorsoltunk egy tabletet, ennek nyertese a 

pilismaróti Urbán Sándorné lett. Sok szeretettel 

gratulálunk neki, a visszaküldő könyvtárosoknak 

pedig köszönjük a pontos munkát! 

 

Csernátoni Bernadett könyvtáros átadja a nyereményt 

Urbán Sándornénak.  

Kép forrása: http://www.brody.iif.hu/  

KSZR Műhelynap  

Eger, 2015. január 14-15. 

Mikolasek Zsófia 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

adott otthont a 4. KSZR Műhelynapnak. Az 

időjárás kegyeibe fogadta a tanácskozást, hiszen 

gyönyörű, napsütéses két napot töltöttünk el 

Egerben és környékén. Komárom-Esztergom 

Megyét dr. Voit Pál, a megyei könyvtár 

igazgatója és jómagam képviseltük. 

Első nap - a regisztrációt és egy finom ebédet 

követően -  az egri városháza dísztermében 

hallgattunk előadásokat. 

Dr. Vígh Annamára, az EMMI Közgyűjteményi 

Főosztályának vezetője a KSZR országos 

hálózatának fenntartásáról és fejlesztéséről 

tájékoztatott minket. Elmondta, hogy a kereteket 

és a járható utakat már megtaláltuk, most már 

színvonalas tartalommal kell kitölteni azokat, 

hogy minél értékesebb könyvtári szolgáltatásokat 

nyújthassunk a kistelepüléseken élőknek. 

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatársa az 

igényfelmérések módszertanáról beszélt, sok 

megfontolandó javaslatot megosztva velünk. 

A további előadások zöme a közösségépítő 

programokra fókuszált – különböző 

szemszögből. Hallgathattunk mesemondót (Luzsi 

Margó), pszichológust (Horváth Judit), 

polgármestert (Tőgyi Gábor, Egerszalók), 

könyvtárigazgatót (Tőzsér Istvánné, Eger, 

Nincsevics Klára, Szentendre), 



igazgatóhelyettest (Takács Béla, Szolnok), 

könyvtárost  (Péterfi Rita).  

Rövid szünet után a Morzsaparti következett, itt  

néhány megye mutatta be jó gyakorlatát. 

Komárom-Esztergom megye a selfie-pályázattal 

mutatkozott be, sok-sok képpel, zenével és 

humorral.  Az előadások sok jó ötletet adtak az 

olvasás megszerettetését célul kitűző programok 

szervezéséhez, lebonyolításához. 

 

Este a Bolyki Pincészet várta a társaságot egy 

borkóstolóval egybekötött jó hangulatú 

vacsorára, melyen tovább palléroztuk elménket – 

immár informális úton. 

 

Második nap délelőtt a környék két kistelepülési 

könyvtárába látogattunk, melyeket az 

önkormányzatok NKA pályázat segítségével 

újítottak fel, a megyei könyvtár pedig 

megtöltötte berendezéssel és tartalommal. 

Felsőtárkányon Tündérhárfa címmel láthattunk- 

hallgathattunk egy zenepedagógiai foglalkozást, 

Makláron pedig egy fergeteges Szörnyvadászatra 

indulhattunk a helyi óvodásokkal. Mindkét 

foglalkozást a Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár munkatársai tartották, így is segítve a 

kistelepüléseket szakmai fejlődésükben. 

A kirándulás után az Egri Vár Dobó Bástyáját 

vettük be, itt folytatva a tanácskozást. Ramháb 

Mária, a KSZR munkabizottság elnökeként a 

KSZR működésének minőségbiztosítási 

alapjairól beszélt, Sörény Edina, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának vezető tanácsosa 

pedig értékelte a műhelynapok szakmaiságát, 

eredményeit, és kifejezte azt a reményét, hogy 

2015 során folytathatjuk a programsorozatot. 

Az Egri Vár éttermében elköltött ebéd és baráti 

beszélgetés után fáradtan, de inspirációkkal 

feltöltődve indultunk haza, hogy a hallottakat 

megszűrve és átdolgozva beépíthessük 

mindennapi munkánkba. 

 

A felújított könyvtári szolgáltatóhely Felsőtárkányban 

 

 

Adventi programok a kistelepülési 

könyvtárakban 

Mikolasek Zsófia 

Bár a december az elmélyülés, a befelé fordulás 

időszaka, a lélek ápolására mégis rengeteg 

program, rendezvény szerveződik országszerte. 

Nem volt ez másként Komárom-Esztergom 

megye kistelepülésein sem, ahol a KSZR adta 

lehetőségeket kihasználva 42 rendezvényt 

tartottak az adventi időszakban. Sok-sok 

könyvtári kézműves foglalkozással, koncerttel, 

betlehemes játékkal, irodalmi műsorral, 

mézeskalácssütéssel, bábszínházzal, könyv-

bemutatóval, ajándékkészítéssel, mese-

hallgatással, sőt még ünnepi teríték készítésével 

is várták a lelkes és fáradhatatlan könyvtárosok 

az olvasókat. 

 

 

Adventi barkácsolás a bársonyosi könyvtárban 


