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Új könyvtári berendezések az 
átépített dunaalmási művelődési 
házban 

Dr. Voit Pál 

Ez év január végén, amikor felkerestük Czeglédi 

Zoltán polgármester urat – tudva azt, hogy több 
mint 40 millió forintos beruházással felújították a 
Csokonai Művelődési Házat – hitte is meg nem 
is, de ha hitte, akkor sem gondolta, hogy ilyen 
szép könyvtára lesz a községnek. 

Minek köszönhető ez a fejlesztés? 

A rendszerváltás után sok változás történt a 
magyar könyvtárügyben – készült törvény, 
stratégia, de olyan jelentős fejlesztés, mint 2013-
ban indult, nem. 

Ez a fordulat abban állt, hogy a kormányzat 
direkt módon finanszírozza a könyvtári ellátást a 
kistelepüléseken a megyei könyvtárakon 
keresztül. Ez dokumentum-, eszköz-, dologi 
fejlesztést és rendezvényszervezést jelent, 
amelynek részleteiről a 39/2013. (V.31.) EMMI 
rendelet intézkedik. 

Komplett könyvtárfejlesztésre akkor van 
lehetőség, ha az önkormányzat megteremti a 21. 
században elvárható, környezeti feltételeknek is 
megfelelő infrastruktúrát az akadálymentesített 
épületben. Ez történt Dunaalmáson. 

A rövid történet úgy folytatódik, hogy a Megyei 
ellátási és Módszertani Osztály munkatársai két 
hónap alatt berendezték a Lenhardt György 
Községi Könyvtárat a függönyöktől a bútorokon 
át a szőnyegekig. Átválogatták a könyvtár 

állományát, és 3200 dokumentumot töltöttek fel 
a megyei katalógusba – és raktak fel a polcokra. 
A projekt pozitívuma még, hogy a bútorokat 
helyi vállalkozó készítette el. 

 

Fotó: Török Csaba 

Az épület március 28-ai átadásán részt vett 
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, 
Popovics György a Megyei közgyűlés elnöke és 
Dunaalmás apraja-nagyja, akik egy élvezetes, 
sokszínű és tartalmas műsort nézhettek végig. 

 

Ünnepélyes könyvtáravató dr. Voit Pállal, Popovics 

Györggyel, Czunyiné dr. Bertalan Judittal és Czeglédi 

Zoltánnal. Fotó: Török Csaba 

A Megyei Könyvtár továbbra is nyitott a 
megújult infrastruktúrával rendelkező 



könyvtárépületben működő KSZR könyvtárak 
felújítására. 

Azt várjuk el, hogy a közvetlen állami 
finanszírozás a kistelepüléseken jelentős 
mértékben növelje a könyvtárhasználatot, a 
beiratkozók számát, hiszen minden fejlesztés 
akkor éri el a célját, ha számokkal is mérhető 
eredmények születnek. 

Ebben nagy a felelőssége a községi 
könyvtárosoknak, akiket ebben segíti a Megyei 
Ellátási és Módszertani Osztály. 

 

Könyvtárátadó Bajnán 

Mikolasek Zsófia 

Április 27-én Bajna település apraja-nagyja gyűlt 
össze a falu könyvtárában. Meghitt, barátságos 
ünnepségen vehettünk részt: a helyi népdalkör, 
az iskola néptáncosai, vers-és prózamondók,  
valamint a Garabonciás együttes szolgáltatta a 
színvonalas műsort. Beszédet mondott dr. Voit 

Pál, a megyei könyvtár igazgatója és Popovics 

György a Megyei Közgyűlés elnöke is. Mindezt 
abból a nagyszerű apropóból, hogy a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár Megyei 
Ellátási és Módszertani Osztályának és a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek a 
segítségével megújulhatott a község könyvtára.  

Mit is jelent a megújulás?  

Első körben a települési könyvtár 17 000 
kötetéből mintegy 12 000 darabot leselejteztünk, 
ezzel megszüntetve a könyvtár raktár jellegét. A 
felszabaduló helynek köszönhetően új terek 
nyíltak meg a bajnai olvasóközönség számára, 
melyet új könyvtári bútorokkal: kölcsönző- 
asztallal, polcokkal, olvasói asztalokkal, 
szőnyeggel, színes párnákkal „dobtunk fel”. 

A fejlesztés nem áll meg természetesen. Ebben 
az évben folyamatosan rögzítjük a falu 
dokumentumait a TextLib integrált rendszerben, 
továbbra is ellátjuk dokumentumokkal, valamint 
olvasói számítógépet és fényképezőgépet is 

vásárolunk, hogy magasabb színvonalon tudjon 
szolgáltatni a könyvtár a falu közönsége 
számára. 

Természetesen a programok szervezésében is 
segítjük a települést: a digitális 
kompetenciafejlesztő előadást már 
meghallgathatták a lakosok Pretsner Ramónától, 
májusban pedig érkezik Finy Petra költő. Ősszel 
a könyvtári hét keretén belül olvasásfejlesztő 
foglalkozást tervezünk, végül az adventi 
időszakban családi programmal várja majd a 
könyvtár az érdeklődőket. 

Biztosak vagyunk abban, hogy a könyvtáros, 
Erdősné Csík Katalin mindent megtesz azért, 
hogy a könyvtár a település élő közösségi terévé 
váljon, és jó partnere ebben a polgármester, 
Pallagi Tibor is. 

 

 

 

 

 

A felújított bajnai könyvtár.  

Fotók: Török Csaba 



Nemzetközi könyvtárbuszos 
találkozó Pécsett 

Mikolasek Zsófia 

Pécs minden évszakban gyönyörű, és mindig jó 
választás. Meg kell állapítanom azonban, hogy 
tavasszal a legszebb! A gyönyörűen felújított 
belváros, a rengeteg virágzó hársfa, a sok fiatal, 
a fagyizók és kávézók hatalmas kínálata, a 
mediterrán hangulat rabul ejti az embert. Főleg 
akkor, ha ehhez még szakmai program is 
társul… 

A Csorba Győző Megyei Könyvtár első 
alkalommal szervezte meg a könyvtárbusz 
találkozót. A csütörtökön kezdődött 
háromnapos szakmai találkozó első napján 
külföldi és hazai szakemberek mutatták be a 
könyvtárbuszos szolgáltatásaikat, a legjobban 
hasznosítható gyakorlataikat. Előadásokat 
tartottak a könyvtárbuszok oktatásban, 
közösségfejlesztésben és az esélyegyenlőség 
megteremtésében vállalt szerepéről. A 
résztvevők könyvtárbusszal együtt érkeztek 
Pécsre Horvátországból, Ausztriából, 
Szlovéniából, Bosznia-Hercegovinából, valamint 
hazánkból Nyíregyházáról és Miskolcról.  

A nyolc ország könyvtárosainak részvételével 
rendezett Pécsi Könyvtárbusz-találkozón tartott 
sajtótájékoztatón Hoppál Péter, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős 

államtitkára elmondta: az államtitkárság a 2014-
2020 közötti európai uniós költségvetési 
időszakban keresi a könyvtárbusz-hálózat 
építésének lehetőségeit, mert azt szeretné, ha 
a könyvtári szolgáltatások minél több, 
kistelepülésen élő ember számára elérhetővé 
válnának. Azokon a területeken, 
ahol könyvtárbusz működik, nőtt az olvasási 
hajlandóság, és ez jó, mert a kultúrával való 
találkozás hozzájárul az életminőség javításához. 
Bár hazai és uniós forrásokból az elmúlt három 
évben mintegy 600 fiókkönyvtár újult meg, sok 
olyan község van, ahol ilyen nem működik, 
a könyvtári szolgáltatás biztosítására 
a könyvtárbusz jelentheti az egyetlen jó 
megoldást. A pécsi központú Csorba 
Győző Könyvtár munkája példaértékű, hiszen 
2010-ben és 2014-ben is vásárolt egy-
egy könyvtárbuszt, melyek Baranya megye 58 
kistelepülésén nyújtanak hozzáférést a könyvtári 
szolgáltatásokhoz. 

A szervezők szándéka volt, hogy az Európa-
szerte népszerű speciális szolgáltatások előnyeit 
minél többen megismerjék, ezért április 24-én a 
könyvtárbuszok városi felvonulását követően 
bárki számára szabadon megtekinthetőek, 
bejárhatóak voltak a Tudásközpont parkolójában 
állomásozó járművek. Több iskolából is érkeztek 
fiatalok, hogy játékos feladatok segítségével 
ismerhessék meg a buszokat és a szolgáltatást. 

 

 

  



Folytatódott a digitális kompetencia-
fejlesztés diákoknak 

Szilassi Andrea 

2015 áprilisában újabb állomásokon: 
Dunaalmáson és Szomódon került sor  
ismeretterjesztő előadásokra diákoknak a községi 
könyvtárakban. A gyerekek ezúttal is az 
okostelefonok használatának szerteágazó és 
helyenként rejtélyes témakörét választották. 
Dunaalmáson Kecskeméti József, Szomódon 
Szalay Zsoltné pedagógus-könyvtárosok 
szervezték meg a programot a KSZR keretein 
belül. 

A gyerekek itt is nagy érdeklődéssel hallgatták a 
telefonok megóvásával kapcsolatos tanácsokat és 
az akkumulátor kímélésére vonatkozó 
javaslatokat. Egy 10,1 collos, androidos tablet 
segítségével jól demonstrálható volt, hogy a 
beállításoknál milyen funkciókat hogyan lehet 
szabályozni annak érdekében, hogy az 
energiagazdálkodás optimális legyen. Megnéztük 
együtt azt is, hogyan tudjuk a havi 
adatforgalmunkat figyelemmel kísérni annak 
érdekében, hogy ne lépjük át a 
szerződéskötéskor megállapított tarifát. 
Beszélgettünk még adataink védelméről és 
azokról a dolgokról, amelyek a 
telefonhasználaton keresztül a magánszféránkat, 
emberi kapcsolatainkat veszélyeztetik.  

 

Dunaalmás. Az előadás kezdetére várva. 

Fotó: Szilassi Andrea 

 

A szomódi gyermekek egy csoportja Szalay Zsoltné 

könyvtáros-pedagógussal. Fotó: Szilassi Andrea 

Ezúttal is szóba került a különféle ingyenesnek 
mondott applikációk letöltése, illetve a 
használatért cserébe támasztott feltételek 
sokasága. Ebben az androidos és windows-os 
tapasztalatokra, tudnivalókra is kitértünk. 
Befejezésképpen érdekes és hasznos online 
cikkekből, applikáció-ajánlatokból következett 
egy mustra. Az előadást követően a dunaalmási 
diákok beiratkoztak a frissen felújított 
könyvtárba, Szomódon pedig személyes 
problémák megbeszélésére került sor. 

 

Szilassi Andrea Szomódon. 

A megjelent dunaalmási és szomódi diákok 
mindegyike rendelkezett okostelefonnal ‒ 
akárcsak a márciusi naszályi programon. A 
túlnyomó többség mindhárom helyszínen 
valamilyen Android rendszerű készüléket 
birtokolt, mindössze 4 fő rendelkezett Windows 
Phone-nal, és egyetlen iPhone jelentette a 
kevéske kivételt az összesen 100 főnyi 
résztvevőnél. 


