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6. KSZR Műhelynap - A KSZR 

hatékony működtetése és a 

szolgáltatások népszerűsítése 

 
Mikolasek Zsófia 

Zalaegerszegen 6. alkalommal került sor a KSZR 

műhelynapokra 2015. november 11-12-én. A 

kétnapos konferencia szervezője és lebonyolítója 

a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár volt. 

Mint a korábbi műhelynapoknak, a zalaegerszegi 

programnak is az volt a célja, hogy országos 

konferencia keretében találkozzanak a 

szolgáltatásért felelős megyei könyvtárak 

szakemberei, valamint az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának és  Könyvtári Intézetnek a 

képviselői, hogy megvitassák a KSZR ellátással 

kapcsolatos szervezési és működtetési 

kérdéseket, egymással tapasztalatot cseréljenek, 

bemutatásra kerüljenek a megyei könyvtárak 

jógyakorlatai, valamint sor kerüljön a további 

feladatok megtárgyalására. 

A kétnapos program fő helyszíne az Arany 

Bárány Hotel volt, itt volt a regisztráció, a 

szakmai program, az ebédek és a szállás is.  

A konferencia első napján 11 előadást 

hallgathattak meg a résztvevők. Az előadások 

témája a KSZR szolgáltatások hatékony 

működtetése, a gazdálkodási feladatok és a 

szolgáltatások népszerűsítése volt, az előadók 

pedig az EMMI, a Könyvtári Intézet és a 

dunántúli megyei könyvtárak képviselői. 

Balaicz Zoltán polgármester és Kiss Gábor 

könyvtárigazgató köszöntő szavai után dr. Vígh 

Annamária, az EMMI főosztályvezetője beszélt 

a KSZR szolgáltatások kiteljesedéséről a 

kistelepüléseken, majd Sörény Edina, vezető 

tanácsos, könyvtári és EU szakértői referens 

osztotta meg gondolatait a kistelepülési 

könyvtári ellátáshoz kapcsolódó támogatások 

hatékony felhasználásáról, végül dr. Kenyéri 

Katalin közigazgatási tanácsadó, könyvtári és 

jogi referens tájékoztatta a jelenlévőket 

törvénymódosítás, képzés, digitális 

újrahasznosítás témakörben. 

 

A zalaegerszegi Arany Bárány Hotel, a rendezvény fő 

helyszíne.  A kép forrása: 

http://www.zalaegerszeg.szallasjegyzek.hu/images/hotel/413/foto-14_b.jpg  

Ezután következtek a megyei könyvtárak 

előadói. Elsőként Pálmann Judit osztotta meg a 

többiekkel könyvtáruk gazdálkodási gyakorlatát 

a KSZR működtetésében. Őt követte a 

zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár igazgatója, Kiss Gábor, aki a KSZR 

források hatékony Zala megyei felhasználását 

mutatta be. 

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet 

osztályvezetője egy kérdőíves felmérés 

tapasztalatai alapján a KSZR szolgáltatások 

népszerűsítéséről beszélt. A szombathelyi 

Berzsenyi Dániel Könyvtár csoportvezetője, 
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Németh Tiborné bemutatta, hogyan lehet a helyi 

értékeket közvetíteni könyvtári eszközökkel, 

majd Liebhauser János, a szekszárdi Illyés gyula 

Megyei Könyvtár igazgatójának szavaiból 

megismerhették a résztvevők a KSZR Tolna 

megyei gyakorlatát. A kaposvári Takáts Gyula 

Megyei és Városi Könyvtár 

rendezvényszervezője, Palkó Judit elmondta, 

hogyan koordinálják a könyvtári programokat 

Somogy megyében. Jelen sorok írója a 

falunapokon történő könyvtár- és szolgáltatás-

népszerűsítő tapasztalatokat, valamint a 

videokonferenciás vetélkedő eseményeit osztotta 

meg a hallgatókkal. Az első nap zárásaként 

Sebestyénné Horváth Margit, a zalaegerszegi 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

csoportvezetője a zalai KSZR szolgáltatások 

népszerűsítésének gyakorlatáról beszélt, majd 

kedvcsinálónak levetített egy, a másnapi 

program helyszíneiről képes összeállítást. 

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár  

Zalaegerszegen, előtérben Deák Ferenc szobrával. 

A kép forrása:  

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/33686370.jpg 

A második napon autóbusszal kerestünk fel 

három, az ellátásba bekapcsolt települést. 

Egerváron, Nagypáliban és Pacsán nemcsak a 

helyi könyvtárat, hanem a települések 

nevezetességeit és a zalai táj szépségeit is 

megismerhettük. 

Egerváron Gyerkó Gábor polgármester fotókkal 

illusztrálva mutatta be a település történetét, a 

Többfunkciós Szolgáltató Tér kialakítását, benne 

a galérián helyet kapott könyvtárral, majd 

közösen tekintettük meg a Nádasdy-Széchenyi 

Várkastély és Reneszánsz Látogatóközpontot. 

Nagypáliban, a „csodafaluban” Köcse Tibor 

polgármester fogadta a csoportot, s bemutatta a 

megújuló energiaforrásokon alapuló 

fejlesztéseket a településen, az új lakóparkot, a 

könyvtári információs és közösségi helyet, benne 

természetesen a könyvtárral, majd levetítette a 

nemrég készült település-népszerűsítő kisfilmet. 

Az utolsó állomás Zala megye legkisebb 

városának, Pacsának NKA és KSZR forrásokból 

felújított könyvtára volt, ahol Bokor Ferencné 

alpolgármester fogadta a Műhelynap résztvevőit 

és ismertette a város és a könyvtár történetét. 

Kiss Gábor a konferencia zárásaként 

mindenkinek megköszönte a részvételt. 

Tartalmas, élményben gazdag két napot 

tölthettünk el a csodálatos Zalában. 

 

 

Mikolasek Zsófia a Komárom-Esztergom megyei ellátó és 

módszertani osztály által alkalmazott PR-kellékekkel: 

léggömbök, egységesített plakátok, valamint Kemguru, a 

megyén belüli KSZR könyvtárak kabala állata.   

Fotó: Sebestyénné Horváth Margit 
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