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1. Helyzetkép 

1.1. A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás 

megszervezése 

 

A Vas Megyei Könyvtárellátási Rendszer elsődleges céljának a településeken élő 

könyvtárhasználók elégedettségének elérését, és a szolgáltató helyek hatókörének 

kiterjesztését tekinti.  

2013-ban 194 település könyvtára tartozott a rendszerbe (az 5000 lakos alatti falvak 94%-a). 

A kistelepülési könyvtárak a mozgókönyvtári ellátásban, és azt megelőzően is úgy voltak a 

megyei közkönyvtári rendszer tagjai, hogy nem maradtak magukra. A megyei könyvtár a 

rendszerfeladatokat a városi könyvtárakkal megosztva látta el. A falvakban dolgozó 

könyvtárosok számíthattak szolgáltatásközvetítésre, szakmai segítségnyújtásra. A 

finanszírozási különbözőségek miatt azonban térségenként jelentős különbözőségek alakultak 

ki.  

Az új jogszabályok alapján átalakított VKSZR első évétől tízről hétre csökkentettük az 

ellátási körzetek számát, prioritást adtunk az egységes kínálat nyújtásának, a 

felzárkóztatásnak, melyet igényvizsgálattal alapoztunk meg. A megvalósult tevékenység, és 

az év végén elvégzett elégedettségvizsgálat alapján azonban az látszik, hogy a községvezetők 

és könyvtárosok érdeklődése azokon a településeken volt nagyobb, ahol a korábbi motiváltság 

a használók pozitív visszajelzései alapján már megerősödött. Közösségi rendezvények száma 

ellátási körzetenként: 

Kemenesalja térsége:     16 

Körmend és Őrség térsége:  123 

Kőszeg térsége:     35 

Sárvár térsége:      75 

Szentgotthárd térsége:    65 

Szombathely térsége:  109 

Vasi Hegyhát:   104 

A rendezvények népszerűsége mellett egyértelmű sikerként könyvelhetjük el, hogy a községi 

használatra megvásárolt és kihelyezett újdonságok száma nőtt (gyarapodás: 34 616 kötet, 

melyből tárgyévben kihelyezett 12 885 kötet). A községekhez került új művek száma ennél 

jóval több volt, mivel az előző esztendő mozgókönyvtári beszerzései 2013 első félévében 

gazdagították az ellátást. A kihelyezett dokumentumok száma meghaladta a 20 ezret. 

Általánossá vált a periodikumok előfizetése. (Összesen 85 címet, 1 272 példányban fizettünk 

elő egy ajánlati listából való választás alapján, a címek számát a település nagyságrendjéhez 

igazítva.) 

Hagyományosan jól teljesített az egyedi igények könyvtárközi kölcsönzéssel való kielégítése. 

(2013-ban a megyei könyvtár teljes körűen 4372 átkölcsönzést teljesített, az ellátásban 

közreműködő városi könyvtárak pedig 1526). 

Prioritásaink között szerepelt az elnehezült állományok megtisztítása, a nem használt, elavult 

kötetek kivonása, a forgási sebesség teljesítményt mérő funkciójának biztosítása érdekében. 

Ezt a munkát 50 településen végeztük el. 

Az új rendszerben a Községi Könyvtári Napok bevezetésével szervezettebbé vált a megbízási 

díjas kollégák továbbképzése. 

 

A 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 2. §-ában felsorolt alapelveknek rendszerünk nem képes 

még hiánytalanul megfelelni. A feltárást a városi könyvtárak Szikla21 adatbázisában és a 

megyei könyvtár OLIB7 adatbázisában oldjuk meg, melyet a Vasi Könyvtári Portál közös 
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keresője fog össze. Ezen kívül ugyanitt elkezdtük a községi szintű lelőhely-tájékoztatás 

linkgyűjteményi összeállítását, de befejezni nem tudtuk. A számítógépes kölcsönzés feltételei 

a szolgáltató helyeken még nem állnak rendelkezésre. A tárgyévben nem tudtunk erőforrást 

fordítani az egységes szolgáltatásnépszerűsítésre sem. 

1.2. Vas megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban 

 

Könyvtárak Könyvtárak 

száma (db) 

Lakosságszám 

összesen 

Könyvtárellátási 

Szolgáltató helyek 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

0 – 500 lakosú településen 

131 34 758 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

501 – 1000 lakosú településen 

47 33 948 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

1001 – 1500 lakosú településen 

12 14 084 

 ebből könyvtárbusszal ellátott 

település 

0 0 

megyei könyvtár KSZR szolgáltató 

helyeinek száma összesen 

1501 – 5000 lakosú településen 

4 7 924 

Összesen  194 90 714 

Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal 

kötött megállapodás alapján* 

17 6 498 

A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat 

együttesen ellátó szolgáltató helyek száma  

7 7 641 

 ebből megkötött megállapodások száma* 0 0 

 

2014. január 1-jétől az a könyvtárellátási szolgáltató rendszerhez kapcsolódó települések 

száma eggyel bővülni fog. Torony község önkormányzata a nyilvános könyvtári működés 

szabályszerű jogi kereteit, személyi és tárgyi feltételeinek pénzügyi hátterét hosszú ideje nem 

biztosította. Mivel a rendelkezésére álló források a nyilvános könyvtári működés minimálisan 

elvárható szintjét a jövőben sem garantálják, ezért a településen a minőségi könyvtári 

szolgáltatás csak a könyvtári ellátórendszeren keresztül oldható meg. Az ehhez szükséges 

együttműködési megállapodást könyvtárunk a község önkormányzatával 2013 októberében 

megkötötte. A fenntartó kezdeményezte könyvtára levételét a nyilvános könyvtárak 

jegyzékéről. Két községben (Iklanberény, Zsennye) nincs telepített szolgáltató hely. Az itt 

kialakult könyvtárhasználati szokások (szomszédos településeken igénybe vett szolgáltatások) 

és gazdaságossági szempontok miatt létrehozásukat nem kezdeményezzük. 

Vas megye nemzetiségeinek könyvtári ellátását – három nyelvterületen [horvát, német, 

szlovén] könyvtárunk több évtizede folyamatosan végzi. Ezt a feladatot az elmúlt évben – 
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külön megállapodás nélkül – természetes módon integráltuk a VKSZR feladatrendszerébe. A 

kettős funkciójú, közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató 

helyek esetében könyvtárunk a települési önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodást. Az érintett Klebelsberg Intézményfenntartó Központokkal való megállapodás 

kezdeményezése 2014. évi feladat. 

1.3. Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken 
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Összesen 90 714 10 448 183 868 73 003 577 230 193 735 90 684 3 343 42 345 85 243 41 773 

1-500 

lakosú 

településen 

34 758 5328 95 612 37 232 411 48 96 868 49 876 1 470 42 382 41 769 24 253 

501 – 1000 

lakosú 

településen 

33 948 3552 60 676 27 011 117 4 63 933 28 112 1 137 29 382 31 540 11 680 

1001 – 

1500 lakosú 

településen 

14 084 942 20 225 5 840 7 178 21 310 7 255 402 8 642 9 377 2 503 

1501 – 

5000 lakosú 

településen 

7 924 626 7 355 2 940 42 0 11 624 5 441 334 6 049 2 557 3 337 

 

2012. december 31-én a községi szolgáltató helyeken 10 244 használót regisztráltak. A 

személyes használat 173 461, a kölcsönzött dokumentumok száma pedig 186 294 kötet volt. 

2013-ban a forgalom változása a regisztrált használók számában 2%-os, a személyes 

használatban 5,9%-os növekedést eredményezett. A személyes használat pozitív irányú 

elmozdulása az év során rendszeresen megvalósuló könyvtári programoknak köszönhető. A 

kölcsönzött dokumentumok 3,9%-os változásában a beszerzett újdonságok bővülő kínálata 

egyelőre még kevésbé érzékelhető. Ennek oka, hogy a közbeszerzési eljárás miatt a második 

félévben bonyolódott le a vásárlások 80%-a, és a kiszállítások jelentős része 2014 első 

hónapjaira csúszott át. A 2013. évi adathoz viszonyított növekedés főként a folyóirat kínálat 

megújulásának köszönhető, illetve annak, hogy számos szolgáltató helyen (Kemenesalja, 

Felső-Répcemente) a korábbi években teljes egészében hiányoztak a periodikák a 

dokumentumkínálatból. 
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1.4. Humán erőforrás 
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Összesen 90 714 470 1525 0 0 5 0,03 45 0,2 127 0,6 5 0,03 10 0,05 84% 

1-500 

lakosú 

településen 

34 758 299 928 0 0 0 0 26 0,2 93 0,7 3 0,02 8 0,06 90% 

501 – 1000 

lakosú 

településen 

33 948 123 451 0 0 3 0,06 13 0,3 26 0,5 2 0,04 2 0,04 89% 

1001 – 

1500 lakosú 

településen 

14 084 32 100 0 0 2 0,2 3 0,3 7 0,6 0 0 0 0 16,7% 

1501 – 

5000 lakosú 

településen 

7 924 16 46 0 0 0 0 3 0,8 1 0,3 0 0 0 0 25% 

 

A 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet, képesítésre vonatkozó előírásainak a Vas megyei 

községekben szolgálatot teljesítő munkatársaink 80%-a felel meg. A legkisebb településeken 

sok esetben nyugalmazott pedagógusok, óvónők látják el a teendőket, könyvtárosi 

alapismereteiket a Berzsenyi Könyvtár alapfokú tanfolyamain szerezve meg. Az 1001-1500 

közötti kategóriában, Balogunyomban a pedagógusi végzettség középfokú könyvtárosi 

szakképesítéssel egészül ki, Csákánydoroszlóban pedig felsőfokú könyvtárosi képesítéssel 

rendelkező könyvtáros dolgozik. Legnagyobb lélekszámú településeink esetében a kollégák 

mindegyike felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Ehhez egy esetben (Ikervár) kapcsolódik 

könyvtáros asszisztensi végzettség, egy kolléga pedig (Ják) 2014 júniusában fejezi be Pécsett 

a könyvtárpedagógia-tanári szakot. Úgy véljük, hogy községi könyvtáros kollégáink jelenlegi 

szakmai ismerete az ellátandó feladatokhoz mérten, a KSZR biztosította szakmai háttérre 

támaszkodva sikeres helyi feladatellátást eredményezhet, amennyiben erre a személyes 

elkötelezettség is motivál. 

 

                                                 
1
 Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

működéséről 

5. § (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat 

ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel, 

gb) 1500–2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel, 

gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel 

és könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. 



 

 

1.5. A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei 
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Összesen 90714 

 

11 11 17 94 61 0 48 146 64 47 74 9 38 58 91 7 7173 62 56 75 1 122 34 160 

1-500 

lakosú 

településen 

34758 

 

7 2 4 68 50 0 31 100 49 27 54 1 26 39 65 1 41404 38 34 59 0 74 18 113 

501 – 1000 

lakosú 

településen 

33948 

 

2 7 8 20 10 0 9 38 11 19 13 4 8 17 19 3 2046 16 18 12 1 34 9 38 

1001 – 

1500 

lakosú 

településen 

14084 

 

2 0 4 5 1 0 6 6 2 1 7 2 1 2 7 2 699 4 4 4 0 10 6 6 

1501 – 

5000 

lakosú 

településen 

7924 

 

0 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 3 0 0 1 324 4 0 0 0 4 1 3 



 

 

1.6. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása 

kiadások összesen % kiadások összesen %

13 790 000 Ft 10,37% 12 371 892 Ft 9,30%

3 940 000 Ft 4 280 000 Ft

9 850 000 Ft 8 091 892 Ft

3 350 970 Ft 2,52% 3 006 370 Ft 2,26%

3 350 970 Ft 3 006 370 Ft

115 850 830 Ft 87,11% 117 613 538 Ft 88,44%

89 361 200 Ft 67,19% 72 656 998 Ft 54,63%

88 861 200 Ft 66,82% 71 711 000 Ft 53,92%

Könyv 50 000 000 Ft 57 309 000 Ft

Folyóirat, napilap 30 000 000 Ft 6 253 000 Ft

Nem hagyományos dokumentumok 8 861 200 Ft 8 149 000 Ft

500 000 Ft 945 998 Ft

0 Ft 0,00% 3 468 800 Ft 2,61%

3 468 800 Ft

12 339 630 Ft 9,28% 22 617 063 Ft 17,01%

12 339 630 Ft 22 617 063 Ft

1 150 000 Ft 0,86% 0 Ft 0,00%

1 150 000 Ft

2 000 000 Ft 1,50% 400 000 Ft 0,30%

2 000 000 Ft 400 000 Ft

6 400 000 Ft 4,81% 2 260 600 Ft 1,70%

6 400 000 Ft 2 260 600 Ft

1 500 000 Ft 1,13% 1 160 808 Ft 0,87%

1 500 000 Ft 1 160 808 Ft

600 000 Ft 0,45% 1 113 993 Ft 0,84%

600 000 Ft 1 113 993 Ft

0 Ft 0,00% 0 Ft 0,00%

3 000 000 Ft 2,26% 14 881 274 Ft 11,19%

3 000 000 Ft 14 881 274 Ft

0 Ft 0,00% 0 Ft 0,00%

0 Ft 0,00% 0 Ft 0,00%

132 991 800 Ft 132 991 800 Ft

Tény 2013.

…..

Egyéb 

Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel

…..

…..

 Vas megye Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer  2013. évi költségvetési támogatásának felhasználási terve 

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Adatátviteli célú távközlési díjak

Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja

Támogatás összesen

Szállító jármű vásárlása

Személyi jellegű kiadások összesen

Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és 

munkaidőn túli feladatra

Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és 

közreműködőinek megbízási díjai

Személyi juttatások járulékai összesen

Személyi juttatások járulékai

Dologi kiadások összesen

Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége

Szolgáltatások infokommunikációs költsége

Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra vonatkozó 

kérések teljesítése (postaköltség, csomagolás stb.)

Szolgáltatások marketing eszközei

Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok, 

programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei

Fejlesztő játékok, eszközök

kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak, 

számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök

Közösségi szolgáltatás

Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség 

elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok 

támogatása, ODR-MOKKA működéséről tájékoztatás

Olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő, a könyvtár szolgáltatásait 

népszerűsítő programok, kulturális, közösségi rendezvények, 

egyéb programok, kiállítások szervezése

Könyvtárosképzés, továbbképzés

Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek

Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtó- és 

kenőanyag, biztosítás, szerviz)

Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége

Postaköltség (egyéb postai küldemény)

Szolgáltatások egyéb kiadásai

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, közbeszerzés költsége

Egyéb általános költségek

Irodaszerek, egyéb nyomtatvány

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai 

államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása városi 

könyvtártól

Szoftver- és adatbázisfejlesztés

Dokumentumszolgáltatás

Dokumentumbeszerzés összesen

Információszolgáltatás

Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja (pl. EBSCO), 

honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió, 

oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának 

segítése

Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás

Szolgáltatások szállítási költsége

Könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése, 

szakmai napok költségei (tanfolyamok költsége, utazás, 

csoportos étkezés)

Szolgáltatások szakmai anyagköltsége

Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék, 

filmulux, olvasójegy stb.

Kültéri és beltéri táblák, feliratok, képkeretek, betű- és 

szakjelzet készlet stb.
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A 132 991 800 Ft-os kiegészítő kistelepülési támogatás felhasználása a 2013-ra megjelölt 

prioritásokat tükrözi. A keret 54%-át dokumentumok (nyomtatott és AV művek, 

periodikumok) beszerzésére fordítottuk. A második legnagyobb összeggel közösségi 

programokat hoztunk létre. A 23%-ot kitevő nagyságrendből 17% számlás kifizetés volt, a 

további 6% pedig megbízási díjas. Kis értékű tárgyi eszközre (kihelyezendő számítógépek, 

perifériás eszközök, digitális fényképezőgépek, játékok, enteriőr kiegészítők) fordítottuk a 

támogatás 11%-át. Az öt éves tervhez készített igényfelmérésben jelzett kérések egy részét 

sikerült ebből a keretből a települések rendelkezésére bocsátani. 
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A fentiekből látható, hogy a községekben közvetlenül megjelenő, a közösség egésze által 

érzékelhető KSZR szolgáltatásra a rendelkezésünkre bocsátott keret 88%-át költöttük. A 

továbbképzéseket nem számlás, hanem megbízási díjas megállapodással valósítottuk meg. 

 

A fennmaradó 12% a feltétlenül szükséges járulékos költségek fedezetét jelentette. A teljes 

részletezés igénye nélkül a legfontosabb tételekhez fűzünk magyarázatot. Infokommunikációs 

költségként a lelőhely-tájékoztatáshoz, a könyvtárközi kölcsönzéshez szükséges szoftverek 

fenntartási költségét, az információszolgáltatáshoz a helyismereti online adatbázisok 

üzemeltetési kiadásait számoltuk el. (4%) A szállítási költség alacsony részaránya (1%) a 

közbeszerzési eljárás miatt késve megvalósított kiszállítások miatt következett be. A szakmai 

prioritásként kezelt állományellenőrzések és selejtezések (50 település) megvalósításához 

alkalmazotti munkaidő fedezettel nem rendelkeztünk, ezért munkaidőn és munkakörön kívüli 

feladatra kiadott megbízásokkal (3%) végeztük el az állományapasztást, hozzáértő 

munkatársak bevonásával. Itt jelenik meg felhasználásként a községi könyvtárakban 

szolgálatot teljesítők kimagasló munkájának elismeréseként, a többletmunkára létesített 

jogviszony díjazása is. (93 fő részére) 

PR költségként tételes felhasználásunk nem volt, mert arra láttunk csupán lehetőséget, hogy 

azokat az online tájékoztatási formákat elindítsuk, amelyek biztosítják a tájékoztatást a 

rendszer működéséről: honlap KSZR menü a VKSZR Hírlevéllel, a Vasi Könyvtári Portálon a 

szolgáltató helyekről informáló linkgyűjtemény, a saját élményű községi tudósítások 

közreadása a VKP Események rovatában. Már meglévő támogatási szerződéseink és saját 

munkaerő felhasználásával sikerült a tervek teljesítése. Ugyancsak belső kompetenciák 

mozgósításával indítottuk el az igényfelmérést és az elégedettségvizsgálatot is. 

 

Feltétlenül szükséges megjegyezni, hogy a szakma helytállása mellett a feladatellátás 

megfeszített munkát kívánt a pénzügy, számvitel és a külsős közreműködők 

foglalkoztatási ügyintézése terén is. Gazdasági osztályunkkal szoros 

együttmunkálkodással, és a kollégák jelentős többletmunkájával történhetett meg a 

keret szabályszerű felhasználása. (Könyvelési tételszám: 1500) 

2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások 

1. Gazdaságos és változatos, a felhasználói igényekhez igazodó dokumentum-ellátás 

rendszerszerű cserével. Kihelyezett állományok karbantartása (kötés, selejtezés). 

A KSZR gyűjtemény szakszerű nyilvántartása, gondozása, feltárása, elektronikus 

lelőhely információ adása. 

Tájékoztatás a könyvtári rendszerről, könyvtárközi kölcsönzés biztosítása. 

Fogyatékkal élők és nemzetiségek speciális gyűjteményi igényeinek kielégítése. 

A helyben élők információs igényeinek kielégítése, helytörténeti 

információszolgáltatás, országos adatbázisok elérésének szükségség szerinti 

biztosítása. 

Helyszíni segítségnyújtás könyvtárlátogatások alkalmával, pályázati tanácsadás. 

Helyben ki nem elégíthető igények teljesítése. (referens szolgálat, irodalomajánlás, 

irodalomkutatás) 

Tájékoztatás a VRSZR tevékenységéről és a szolgáltató helyekről. 
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2. Korosztály független, az esélyegyenlőséget javító közösségi, olvasást és 

könyvtárhasználatot biztosító programok szervezése, koordinálása 

Az elektronikus írástudást fejlesztő, illetve egyéb használóképző tanfolyamok 

szervezése. 

A szolgáltató helyeken feladatot ellátó helyi könyvtárosok szakmai 

tudásmegújításának biztosítása. 

2.1. Állománymenedzsment 

2.1.1. Gyűjteményfejlesztés 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Könyvtárunk törvényi kötelezettségének eleget téve közbeszerzési eljárás lefolytatásával 

választotta ki a KSZR gyűjtemény egyedi állomány-nyilvántartásba kerülő nyomtatott 

dokumentumainak szállítóját. Az ár megállapításánál 31%-os kedvezményt értünk el. A 

közbeszerzési eljárás nyertese a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lett. Ajánlata szakmai és 

pénzügyi szempontból egyaránt megfelelt elvárásainknak: 

 teljes körű elektronikus ügyintézés, 

 elektronikus rekordok letöltésének lehetősége, 

 könyvtári szereléssel, raktári és kölcsönző lappal szállított dokumentumok. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a szolgáltató helyek folyóirat-előfizetésére. 85 címből álló 

előzetes igényfelmérésünk alapján olyan szórakoztató, illetve praktikus információkat nyújtó 

lapkínálat kialakítására törekedtünk, amely új használói rétegek megnyerésére is alkalmas 

volt. Átlagosan hét folyóiratot fizettünk elő egy-egy községünknek. Természetesen a helyi, 

megalapozott igények alapján az átlagtól jelentős eltérések is voltak, pozitív irányba. 

A nem hagyományos dokumentumok közül legnagyobb darabszámban (2669 db) 

kölcsönzési jogdíjas DVD-ket vásároltunk. Sajnálatos módon ezen a területen nagyon 

szűkös a Kelló kínálata, ezért olyan terjesztővel kellett szerződést kötnünk, ahol biztosított 

volt a legnagyobb magyarországi film- és DVD-forgalmazók kínálatából való válogatás 

lehetősége. 

A mozgókönyvtári ellátás utolsó, 2012. évi állománygyarapításához viszonyítva az elmúlt 

évben 3,5-szeresére nőtt a beszerzésre fordított összeg és a vásárolt dokumentumok 

mennyisége. A beszerzési átlagár 2035,- Ft volt. A gyűjteményfejlesztés másik fontos 

eredménye, hogy a megyében minden kszer-es szolgáltató hely számára fizettünk elő 

folyóiratokat. A korábbi években, több kistérségben (Felső Répcemente, Kemenesalja, 

Szentgotthárd) erre nem jutott forrás a mozgókönyvtári normatíva nem célirányos 

felhasználása miatt. 

 darabszám értéke Ft-ban 

Könyv- és hangoskönyv beszerzés  31 500 60 325 774 

Folyóirat, heti-, napilap 1 272 6 565 507 

Nem hagyományos dokumentum 

(DVD) 
3116 10 144 402 

Egyéb 0 0 

Összesen 35 888 77 035 683 
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Összesen 90714 338 777 82 90 30 86 30 

1-500 

lakosú 

településen 

34758 187 996 85 91 29 87 30 

501 – 1000 

lakosú 

településen 

33948 96 254 75 86 32 87 26 

1001 – 

1500 lakosú 

településen 

14084 25 589 73 98 30 84 37 

1501 – 

5000 lakosú 

településen 

7924 25 938 78 78 45 78 44 

 

A KSZR gyűjtemény részére vásárolt dokumentumok elektronikus feldolgozása teljes körű. A 

megvásárolt újdonságokat a megyei könyvtár OLIB7, illetve a szolgáltatásközvetítésben 

közreműködő városi könyvtárak Szikla21 integrált rendszerében tartjuk nyilván. A lelőhely-

tájékoztatást a 0-24 órás hozzáféréssel a Vasi Könyvtári Portál (www.vasikonyvtarak.hu) 

KSZR menüpontja biztosítja. 

A VKSZR kiemelt prioritása a községi szolgáltató helyek gyűjteményének rendezése, az 

elavult, rongált művek kivonása. Első lépésként 2013-ban 50 településen végeztük el a tételes, 

teljes körű állományellenőrzéssel egybekötött selejtezést, melynek eredményeként több mint 

16 000 kötet dokumentumot vontunk ki.  

2.2. Dokumentumszolgáltatás 

Gyűjteményfejlesztési alapelvünk, hogy a dokumentum-ellátás területén nem lehetséges 

helyben mindent azonnal elérhetővé tenni. A községi állományok tartalmaznak egy jól 

válogatott reprezentatív igényes irodalmat, melyhez csereállományként csatlakozik a nagyobb 

közönséget vonzó szórakoztató és ismeretterjesztő irodalom. Az esetenként jelentkező 

szórványigények kielégítésére a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét kínálja, elsődlegesen 

rendszeren belül, a Vas Megyei Könyvtári Portál hathatós támogatásával, illetve a 

szolgáltatásközvetítésbe bevont városi könyvtárakban kialakított könyvtárközi gyűjteményi 

alap támogatásával. A szolgáltató helyek egyedi kérése alapján 2013. december 31-ig 3391 

kötet került ki a községekbe könyvtárközi kölcsönzés révén. Ebből a mennyiségből 1526 

kötetet a városi könyvtárak szolgáltattak. A rendszeren belül ki nem elégíthető kérések 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
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elsődlegesen a megyei könyvtár közvetítésével kerültek át az Országos Dokumentumellátási 

Rendszerbe. 2013-ban erre 55 alkalommal került sor. 

 

Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban
2
: 

 

A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött 

dokumentumok száma:  
 

eredetiben 3357 

elektronikusan 23 

fénymásolatban 11 

2.3. Információs szolgáltatás 

Információs szolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve folyamatosan végeztük a megyében 

élő nemzetiségek (Hrvatski glasnik, Neue Zeitung, Porabje) feltárását és a rekordok online 

adatbázisban való rögzítését (Hrvatski glasnik 317, Neue Zeitung 34, a Porabje 1028 tétellel 

szerepel adatbázisunkban). 

A Vasi Könyvtári Portál KSZR menüpontjában elkezdtük a községi szolgáltató helyek 

alapadatainak (szolgáltató hely címe, könyvtáros neve, nyitva tartási idő, helyben lévő 

állomány, szolgáltató hely fotója) feltöltését. Az adatok teljes körű közzétételét 2014-ben 

fejezzük be. 

2013 májusában elindítottuk KSZR Hírlevelünket, melynek segítségével tájékoztattuk községi 

könyvtáros kollégáinkat és az érintett önkormányzatokat a VKSZR legfontosabb történéseiről. 

A Hírlevél új számait e-mailen megküldtük valamennyi partnerünknek, és elérhetővé tettük 

intézményünk honlapján is (http://www.bdmk.hu/KSZR). 2013-ban Hírlevélünk három száma 

jelent meg. 

Önkormányzati megkeresésre Nemesbőd Község Önkormányzatának nyújtottunk segítséget 

az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtandó, a községi könyvtár új 

berendezésének beszerzését támogató pályázat elkészítéséhez. 

Községi könyvtáraink megkeresése alapján többféle témában végeztünk irodalomkutatást, 

illetve kiállítás szervezéséhez dokumentum-összeállítást: 

Droghasználat Magyarországon (Balogunyom) 

Kertészkedés, hobby állatok (Ikervár – kiállítás) 

Magyarországi boszorkányperek (Vasszécseny) 

Az óvodai nevelés története (Püspökmolnári) 

Ősmagyar hitvilág (Tanakajd)  

A reneszánsz művészet jellemzői (Kisunyom) 

Szombathely második világháborús bombázása (Narda) 

A megyére, illetve az egyes településekre vonatkozó helyismereti információk könyvtárunk 

olvasószolgálati munkatársainak és rendszergazdájának köszönhetően 619 aprónyomtatvány 

digitalizálásával bővültek a Vasi Digitális Könyvtárban. 

2.4. Közösségi szolgáltatások 

Könyvtárunk kistelepülési szolgáltatáskínálatában – egyedüliként a vasi mozgókönyvtári 

ellátásban korábban feladatot ellátó könyvtárak közül – a korábbi években is fontos szerepet 

                                                 
2
 Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza 

http://www.bdmk.hu/KSZR
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kapott a közösségi programok szervezése. 2013-ban azonban a rendelkezésre álló források 

jóval szélesebb körű kínálat kialakítására adtak lehetőséget a megye egész területén.  

A programkínálat kialakításánál – amelyet előzetes igényfelmérés előzött meg – arra 

törekedtünk, hogy a helyi kérések figyelembe vételével minden korosztály számára kínáljunk 

rendezvényeket, és a megvalósításba – nemcsak szervezőként, hanem aktív közreműködőként 

– a községi könyvtáros kollégákat is bevonjuk.  

Olvasásnépszerűsítő programok 

Célcsoport: óvodás korosztály, általános és középiskolai tanulók, aktív korosztály, 65 év 

felettiek 

Rendezvénykínálatunk legsokrétűbb, legnagyobb számú eleme. Ide tartoztak a helyi 

közreműködőkkel (könyvtárosok, óvónők, pedagógusok) megvalósuló programok, melyek 

negyedéves rendszerességgel kínáltak lehetőséget könyvajánlásokra, olvasmányélmények 

megbeszélésére, ünnepkörökhöz kapcsolódó irodalmi, műsoros összejövetelekre. Fontos része 

volt ennek a programelemnek a kortárs gyermek, felnőtt- és tényirodalom képviselőivel 

(Dinnyés József, Finy Petra, Fábián Janka, Oravecz Imre, Veiszer Alinda, Vig Balázs) való 

találkozás lehetősége. Egy-egy közösség nevezetesebb alkalmaihoz számos esetben 

szerveztünk zenés-verses összeállításokat, műsorokat, bábelőadásokat, de arra is volt 

lehetőség, hogy gyermekfolyóirat szerkesztésének (Csodaország) titkaival ismerkedhessenek 

meg az érdeklődők. 

Játékok, versenyek 

Az örömszerző olvasás fontosságát előtérbe állító népszerű pályázatunk volt 2013-ban a 

Könyvhódító, a 10-14 éves, illetve a 14-18 éves korosztályt külön-külön megszólítva. Az 

általános iskolások Bújócska címmel Weöres Sándor költészetével, míg a középiskolások 

Ottlik Géza munkásságával ismerkedhettek meg. A többfordulós, rendhagyó irodalomórákból, 

kvíz kérdésekből, esszéírásból és filmvetítésből, -értelmezésből álló programok közel 300 

résztvevőt mozgattak meg. 

Szintén nagysikerű pályázat a Momó, a könyvmanó, amely a sárvári térség könyvtárait a 

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár gondos szervezésében mozgósító, 

többfordulós, a könyvtári információkeresést középpontba állító program. Résztvevői az alsó 

tagozatos, 3-4. osztályos tanulók köréből kerültek ki. 

Mikrotérségi szervezésű rendezvény volt a Móra-hét vetélkedősorozata, amely a répcelaki 

általános iskolához kapcsolódva a környező települések alsó és felső tagozatos tanulóit 

egyaránt aktivizálta. 

Vas megyei anzix – helytörténeti programsorozat 

Célcsoport: általános iskola felső tagozatos tanulói, középiskolai korosztály, aktív dolgozók, 

65 év felettiek. 

Helytörténeti programjaink célja a helyi identitás erősítése, a tájhaza értékeinek vagy akár 

fájdalmas emlékeket idéző történetének megismertetése, jeles alakjainak felidézése. A 

megvalósult programok közül két esemény különösen fontos számunkra. Az egyik Weöres 

Sándor születésének centenáriumához kapcsolódva A fekete és a  fehér hattyú címmel Gazdag 

Erzsi és Weöres Sándor költő barátságát mutatta be. A másik Bajánsenye Kitépték őket 

közülünk című, a hortobágyi munkatáborok felszámolásának 60. évfordulója alkalmából 

rendezett honismereti emléknapja volt. Más módon, de szintén nagyon sikeres helytörténeti 

program volt a Szombathelyi elsők, amely a megyeszékhely technikatörténeti érdekességeinek 
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mozaikjait villantotta fel előadás és a Berzsenyi Könyvtár Savariensia gyűjteménye régi 

fényképfelvételeinek segítségével. 

Praktikus ismeretek a könyvtárból 

Célközönség: aktív korúak, 65 év felettiek 

Az érdeklődők az egészséges életmódtól, a környezettudatos életvezetésen, az 

elsősegélynyújtás szabályain keresztül egészen az opera/operett világáig, a világűr titkaiig 

számos izgalmas témában szerezhettek ismereteket a szakértői előadásokból. 

Kreatív foglalkozások – Ügyes kezek 

Célcsoport: óvodai csoportok, alsó tagozatos általános iskolások 

Legnépszerűbb eleme az itt kínált programjainknak a Meseláda, amely a magyar és a 

világirodalom mesekincsének megismertetését a kapcsolódó kézműves foglalkozás révén a 

manuális készségek fejlesztésével kapcsolja össze. 

Használóképző tanfolyamok 

Célcsoport: alsó és felső tagozatos tanulók 

Elsődlegesen a térségközpontúan szervezett olvasótáborok keretében zajlottak azok a 

foglalkozások, melyek a felnövekvő generációt a könyvtárhasználat szabályaival, az 

információkeresés hagyományos és elektronikus eszközeivel, és a megtalált ismeretanyag 

értelmezésének, értékelésének módszereivel ismertették meg. 

Digitális kompetencia fejlesztése 

20 órás ingyenes számítástechnikai tanfolyamaink célközönsége az 50 feletti korosztály volt. 

Nekik kínáltunk lehetőséget az alapvető számítástechnikai ismeretek, internetes keresési 

módszerek, közösségi oldalakon való megjelenés, e-ügyintézés elsajátításra. 
 

A program típusa, mely a KSZR 

szolgáltató könyvtár szervezésében 

valósult meg 

KSZR állami támogatásból 

és saját forrásból 

Európai Uniós és hazai 

támogatásból 

lebonyolított 

programok 

száma 

résztvevők 

száma 

összesen 

(fő) 

lebonyolított 

programok 

száma 

résztvevők 

száma 

összesen (fő) 

Vetélkedők, versenyek 53 954 4 80 

Könyvtárbemutató 16 240 0 0 

Tanítási óra iskolai csoportoknak 0 0 0 0 

Könyvtári óra iskolai csoportoknak 42 756 192 1660 

Játékos tevékenység 115 1495 0 0 

Tanfolyam, tréning 1 13 0 0 

Előadás, konferencia 100 2046 0 0 

Kiállítás 1 50 0 0 

Könyvbemutató 15 375 0 0 

Műsoros, szórakoztató rendezvény 53 3350 3 209 

Hangverseny 0 0 0 0 

Filmvetítés 3 60 0 0 

Használóképzés 3 36 22 320 

Digitális kompetenciafejlesztés 22 119 15 155 

Egyéb 103 2060 0 0 

Összesen 527 11554 236 2424 
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A programok, melyek egyéb 

szervezésben, egyéb forrásból 

valósultak meg a szolgáltató helyen 

(helyi pályázat, helyi önkormányzat, 

egyéb) 

Lebonyolított 

programok 

száma 

Résztvevők 

száma 

összesen 

(fő) 

  

Rendezvények száma 532 12 293   

Ebből a használóképzést szolgáló 

rendezvény 

64 600   

Összesen 1059 23847 236 2424 

2.5. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a 

fogyatékossággal élők számára 

 A községi könyvtárosok közvetítette igény alapján hangoskönyvek könyvtárközi 

kölcsönzésével segítettük az adott településen élő gyengénlátók olvasmányigényének 

kielégítését. A lehetőséggel elsősorban Tanakajd és Vasszécseny élt. 

 A közösségi programok szervezésénél potenciális partnerként tájékoztattuk 

rendezvényeinkről az egyes községekben működő szociális otthonokat. A felkínált 

lehetőséggel Acsádon és Kőszegpatyon éltek. Acsádon a Vas megye 

irodalomtörténetéhez, illetve Szombathely technikatörténetéhez kapcsolódó előadást 

igényelték, míg Kőszegpatyon a Mentálhiginés otthon lakói a Weöres Sándor 

Emléknap programjába kapcsolódtak be. 

2.6. Szakmai képzés, továbbképzés 

 Alapfokú könyvtárosi tanfolyam szervezésével biztosítottunk lehetőséget arra, hogy a 

szolgáltató helyeken szakmai ismeretek nélkül dolgozó munkatársaink a legfontosabb 

ismeretanyagot elsajátíthassák. 

A tanfolyam időtartama: 20 óra 

Résztvevők szám: 13 fő 

Tematika: A könyvtárismeret alapjai (könyvtár fogalmai könyvtártípusok, jogi 

szabályozás, KSZR); A könyvtári szaksajtó; A könyvtáros személyisége; 

Dokumentumszolgáltatás; A könyvtári állomány tárolása, gondozása; Az 

olvasószolgálati munka alapjai; Tájékoztatási segédletek (kézikönyvek, adatbázisok); 

Foglalkozás a gyermekolvasókkal. 

(A tanfolyamról észrevétel olvasható a www.vasikonyvtarak.hu címen.) 

 A XIX. Vas Megyei Könyvtári Napon, a Berzsenyi Könyvtárban a hagyományos 

dokumentumszolgáltatás kibővítésének lehetőségével, elsősorban az e-könyvek 

könyvtári kölcsönzésének lehetőségéről tájékozódhattak a résztvevők. 

Résztvevők száma: 100 fő 

 Térségközpontú rendezvényként öt helyszínen (Szombathely, Celldömölk, Körmend, 

Sárvár, Szentgotthárd) szerveztük meg a Községi Könyvtárosok Napja című szakmai 

konzultációs sorozatunkat, könyvtárosoknak és az érintett önkormányzatok 

képviselőinek. Minden alkalommal bemutattuk a kistelepülési ellátásban 

bekövetkezett változás gyakorlati következményeit, lehetőségeit és elvárásait. A 

résztvevők megismerkedhettek a Berzsenyi Könyvtár honlapcsaládjának 

szolgáltatásaival, a vendégül látó és a KSZR szolgáltatásközvetítésébe bevont városi 

könyvtárral, illetve választ kaphattak a változásokkal kapcsolatban felmerült 

http://www.vasikonyvtarak.hu/
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kérdéseikre, esetleges kételyeikre. Két alkalommal (Szombathely, Körmend) a 

rendezvény vendége volt Dr. Sonnevend Péter, aki a könyvtárak jövőjéről, fejlődésük 

lehetséges útjairól beszélt sokszínű külföldi példát felvonultatva. 

Résztvevők száma: 90 fő 

 Műhelybeszélgetés című sorozatunk két alkalommal, kihelyezett helyszínen (Kőszeg, 

Vasvár) a városi könyvtári közreműködő partnereinkkel adott lehetőséget az aktuális 

szakmai témák megvitatására. 

Résztvevők száma: 40 fő. 

Tematika: Rendezvényszervezési tapasztalatok; Helyismereti feltárás és tájékoztatás 

lehetőségei 

 Az egyéni szakmai tanácsadás legfontosabb alkalmai a községi könyvtárak helyszíni 

látogatásai, amikor lehetőség van olvasószolgálati/tájékoztatási tapasztalok átadására, 

a működés körülményeinek felmérésére, a kötelezően vezetett dokumentáció 

ellenőrzésére. 

2.7. Eszközbeszerzés 

Beszerzett eszköz megnevezése 

A szolgáltató 

helyeken már 

meglévő eszközök 

száma összesen 

2013-ban 

beszerzett 

eszközök 

darab-

száma az 

állami 

támogatás 

felhasznál

ásával 

2013-ban 

beszerzett 

eszközök 

darabszáma 

egyéb 

forrásból 

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei    

Fejlesztő játékok, eszközök  680  

Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak   218  

Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök 

részletezve: 
   

asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros)  6  

hordozható számítógép (könyvtáros)  10  

hordozható számítógép (használók számára)  23  

multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner)  12  

digitális fényképező  66  

vetítővászon  11  

 

A 2013-ban megvalósult eszközbeszerzés ötéves stratégiai tervünkhöz igazodott. 10 

településen biztosítottuk az infokommunikációs technológia alapbázisát, illetve 18 „utazógép” 

beszerzésével a számítástechnikai tanfolyamhoz szükséges gépi hátteret bővítettük. A 

beszerzett vetítővásznak, illetve digitális fényképezőgépek a községi rendezvények 

lebonyolítását, dokumentálását segítik. A kiegészítő bútorzat az egyes szolgáltató helyek 

belső képének, a használók komfortérzetének javítását szolgálják. A vásárolt játékokkal 

hosszabb könyvtárban tartózkodásra akarjuk csábítani olvasóinkat, a régi klasszikusok mellett 

a legújabb társasjátékokkal kínálva lehetőséget közös családi programra. 
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2.8. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további 

szolgáltatás 

 A községi szolgáltató helyek ellenőrzött dokumentációja alapján határidőre 

elkészítettük és rögzítettük az éves statisztikai jelentéshez szükséges adatokat a 

http://kultstat.emmi.gov.hu/ címen. 

 Szükséglet szerint biztosítottuk a szolgáltató helyek használatának rögzítéséhez 

szükséges könyvtári ügyviteli nyomtatványokat. 

3. Szolgáltató könyvtár 

A BDK általános gyűjtőkörű közkönyvtár. Fenntartója Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata. A 2012. évi CLII. Törvénnyel módosított, a nyilvános könyvtári ellátásról 

szóló CXL. törvényt törvény szerinti megyei és állami feladatainak ellátásához kiegészítő 

állami támogatásban részesül. A helytörténeti és általános kutatómunka támogatására megyei 

archívkönyvtárként szolgáltat forrásértékű dokumentumokat. Az ODR szolgáltató tagjaként 

fogadja a könyvtárközi kéréseket. Kisebbségi könyvtár. Együttműködik a helyi felsőoktatási 

intézmények könyvtáraival és a szakkönyvtárakkal. A város területén 3 fiókkönyvtárat és 2 

kölcsönzőhelyet működtet. 

A több mint 130 éves gyűjtemény közel 450 ezer kötet könyvet és időszaki kiadványt, 10 000 

képi dokumentumot, 31 ezer hangzó és 10 ezer egyéb dokumentumot tartalmaz. Az olvasók 

közel 300 féle folyóiratból és napilapból válogathatnak. 

A könyvtár épülete 2000-2002 között megújult és kibővült. Jelenlegi 4400 m
2
-es alapterülete 

megfelelő enteriőrt biztosít a differenciált szolgáltatások szervezéséhez. 

A központi könyvtárban a személyes látogatások napi átlaga 700-800 fő, a kölcsönzött 

dokumentumok száma 1000-1200 darab közötti. Az aktív könyvtárhasználók aránya a 

szolgálandó közönségből 15-18%. A könyvtárközi kölcsönzési aktivitás tartósan jelentős, 

évente 3-4 ezer kérést teljesítünk. 

A BDK kiadói tevékenységet végez, továbbá elektronikus tartalomkínálatát is folyamatosan 

fejleszti. Infokommunikációs infrastruktúrája 5 db szerverrel, közel 100 db számítógéppel – 

melyből 40 felhasználói munkaállomás -, nyomtatókkal, szkennerekkel, másolókkal igyekszik 

a felmerülő igényeket kielégíteni. A könyvtár www.bdmk.hu oldalon elérhető honlapját és 

online katalógusát évről évre másfélszázezer látogató keresi fel. 2003-tól folyamatosan 

bővülő tartalommal kínálja felhasználói számára megyetörténeti adatbázisát Vasi Digitális 

Könyvtár (VDK) címmel a www.vasidigitkonyvtar.hu oldalon. A térségi közkönyvtári 

együttműködés korszerűsítésének szándékával 2011-ben létrehozott Vasi Könyvtári Portál 

(www.vasikonyvtarak.hu) közös keresővel biztosítja az OLIB7 integrált könyvtári rendszert 

használó megyei könyvtár, továbbá a Szikla21 rendszerrel dolgozó városi könyvtárak 

egyesített katalógusából a lelőhely-tájékoztatást.  

A kistelepülések könyvtári ellátásába 2013-tól hat városi könyvtárat vontunk be az egységes 

elven szerveződő feladatellátásba. A korábbi mozgókönyvtári gyakorlatban élő 10-ről 7-re 

csökkentve nagyobb ellátási körzeteket alakítottunk ki. 

Intézményünk mindössze 48,5 státusszal dolgozik. Szakképzett munkatársaink száma 30, 

felsőfokú képesítéssel 24 fő rendelkezik. A térségi szolgáltatás koordinálása és közvetlen 

ellátása a könyvtárigazgató irányításával a Szaktanácsadói és Ellátórendszeri Titkárság 

feladata. A csoport létszáma 3 fő, melyhez gépkocsivezető/üzemeltetési 

http://kultstat.emmi.gov.hu/
http://www.bdmk.hu/
http://www.vasidigitkonyvtar.hu/
http://www.vasikonyvtarak.hu/
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ügyintéző/könyvtárkezelő kombinált munkakör csatlakozik részlegesen. A tájékoztatásban, az 

állománygyarapításban, a virtuális szolgáltatok üzemeltetésében más szervezeti egységek 

munkatársai is közreműködnek. A pénzügyi, gazdálkodási feladatokat 3 fős csoport látja el. A 

rendelkezésre álló személyzeti kapacitás nem elégséges a KSZR feladatok elvégzéséhez, ezért 

munkaköri feladaton kívüli megbízásokkal tudjuk biztosítani a humán erőforrás fedezetet, a 

városi könyvtárakban dolgozó könyvtárosok közreműködésével 

4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása 

Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben 

dolgozik. A KSZR öt éves tervében szerepeltettük a soros, 2014-ben esedékes külső 

auditáláshoz kapcsolódóan a korábbi letéti/mozgókönyvtári ellátást leíró fejezet átdolgozását 

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésének kívánalmai szerint. 

Előzetes terveinkből 2013-ban megvalósítottuk az egységes folyóirat előfizetés és a közösségi 

rendezvények igényfelmérését. 

A szemléletváltás és tájékoztatás érdekében elindítottuk a Községi Könyvtári Napok 

sorozatát, amely a tájékoztatás mellett továbbképzési jelleget is öltött. Megrendeztük 

Szombathelyen, Körmenden, Celldömölkön, Sárváron és Szentgotthárdon. 

Elégedettségvizsgálati kérdőívet dolgoztunk ki, melynek kitöltését Google felületen kértük a 

könyvtárosoktól. A visszajelzések pozitívak. Nagyon kedvelt a folyóirat előfizetés, a 

számítógépes tanfolyam, a közösségi rendezvények, de az új könyveket is nagyon várják a 

települések. A vélemények egy része olvasható a szaktárca által szervezett KSZR 

műhelynapon elhangzott előadás prezentációjában: 

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Pallosine_Toldi_Marta_eloadas.pdf  

 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a törvényhozás jó döntések sorát hozta meg a 

kistelepülési közkönyvtári ellátás támogatására. A mozgókönyvtári normatíva 

megszüntetésével egyidejűleg stabil alapokat teremtett a kistelepülési kiegészítő támogatás 

életre hívásával, és a megyei könyvtárak felelősségének megerősítésével. A jogszabály 

kellően határozott irányt mutat, ugyanakkor elégségesen rugalmas annak érdekében, hogy az 

egységes megyei rendszer nem kényszerült elnyelni a településföldrajzi adottságokat, az 

ellátási hagyomány értékeit, megőrizhette a városi könyvtárak kulturális szolgáltatás-

közvetítő szerepét, kapcsolati tőkéjét. Fontos és garanciát biztosító döntés volt, hogy a megyei 

könyvtár felelősségével egységes szakmai irányítás alá került a forrás közkönyvtári 

szolgáltatásokra történő felhasználása. Problémát jelentett viszont, hogy a kiszabott 

feladatokhoz a személyzeti erőforrás nem illeszkedett, a hiányokat az együttműködő 

könyvtárak munkatársainak többletmunkája pótolta. Az év végére elértük, hogy a 

kezdetekben forrásvesztésként megélt változás – az igénybe vett szolgáltatások révén – 

értékként került be a faluvezetés vélekedésébe. 

 

 

 

 

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Pallosine_Toldi_Marta_eloadas.pdf
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5. Sajtóbibliográfia a KSZR megyei szolgáltatásairól 

Elektronikus megjelenés: 

Baranyai Vajda Zsuzsanna: A könyvtár honlapja, a holnap könyvtára. 

In: http://www.celldomolk.hu/aloldal.php?mod=cikk&id=409 

[Letöltve: 2014. március 10.] 

Interjú Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD megyei könyvtárvezetővel és Németh Tibor 

könyvtárigazgatóval. In: http://www.youtube.com/watch?v=jDW3jpo1yuQ&feature=youtu.be 

[Letöltve: 2014. március 10.] [A riport a 12. perc 42. másodpercétől tekinthető meg.] 

Az elektronikus könyvek térhódítása volt a központi témája a 19. Vas Megyei Könyvtári 

Napnak. 

In: http://www.tvszombathely.hu/hirek/az-elektronikus-konyvek-terhoditasa-volt-a-kozponti-

temaja-a-19-vas-megyei-konyvtari-napnak-20131007 

[Letöltve: 2014. március 10.] 

Veiszer Alinda és Oravecz Imre Celldömölkön. 

In: http://www.youtube.com/watch?v=u4-h94jTAg8&feature=youtu.be 

[Letöltve: 2014. március 10.] [A riport a 15. perc 5. másodpercétől tekinthető meg.] 
 

Nyomtatott sajtó: 

Író a könyvtárakban. In: Vas Népe, 58. évf. 261. sz. (2013. november 9.) p. 2. 

Írók mutatkoztak be a könyvbarát klubban. In: Sárvári Hírlap, XXV. Évf. 23. sz. (2013. 

december 6.) p. 10. 

A költőnő 101. születésnapján. In: Vas Népe, 58. évf. 268. sz. (2013. november 18.) p. 7. 

Lernen in Ungarn: Das UMIZ war bei einem mehrsprachigen Kindernachmittag mit 

interaktiver Buchpräsentation in Horvátzsidány (Ungarn). In: Bezirk Oberwart 

Momo idén is várja az olvasni szerető gyerekeket. In: Sárvári Hírlap, XXV. Évf. 20. sz. 

(2013. október 25.) p. 10. 

Ölbei Lívia: Mint minden rendes hegynek, lába van: Oravecz Imre Kossuth-díjas költő, író 

„amerikás” regény-trilógiájának készülő záró darábjából is fölolvasott a celli könyvtárban. In:  

Vas Népe, 58. évf. 239. sz. (2013. október 12.) p. 10. 

Több volt, mint könyvbemutató: A gyerekek horvát, német és magyar nyelvű verseket, 

dalokat tanulhattak. In: Vas Népe, 58. évf. 283. sz. (2013. december 5.) p. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celldomolk.hu/aloldal.php?mod=cikk&id=409
http://www.youtube.com/watch?v=jDW3jpo1yuQ&feature=youtu.be
http://www.tvszombathely.hu/hirek/az-elektronikus-konyvek-terhoditasa-volt-a-kozponti-temaja-a-19-vas-megyei-konyvtari-napnak-20131007
http://www.tvszombathely.hu/hirek/az-elektronikus-konyvek-terhoditasa-volt-a-kozponti-temaja-a-19-vas-megyei-konyvtari-napnak-20131007
http://www.youtube.com/watch?v=u4-h94jTAg8&feature=youtu.be
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6. Eseménynaptár 

 
Ssz. Dátum Helyszín Téma: 

1. 2013.01.17. Narda Könyvtári kincskeresők 

2. 2013.02.12. Püspökmolnári Farsangoló 

3. 2013.02.14. Narda Hamuba sült pogácsa – játékos könyvtári foglalkozás 

4. 2013.03.14. Csehimindszent Pilvax Kávéház  

5. 2013.03.14. Narda Népek tavasza – március 15.  

6. 2013.03.15. Csipkerek Könyvünnep a márciusi ifjakkal 

7. 2013.03.23. Andrásfa Húsvétváró 

8. 2013.03.23. Döröske Falutörténeti krónika – helytörténeti előadása 

9. 2013.03.26. Olaszfa Ügyes kezek 

10. 2013.03.29. Kám Húsvéti készülődés 

11. 2013.03.29. Vasszécseny Húsvéti készülődés verssel, dallal, ajándékkészítéssel 

12. 2013.04.09. Rum – Rumi Rajki István 

Általános Iskola  

Meseláda 

13. 2013.04.12. Sorokpolány Meseláda óvodásoknak 

14. 2013.04.12. Sorokpolány Meseláda 

15. 2013.04.19. Csepreg: térségközpontú 

rendezvény 

Dalaim könyve – DVD bemutató és találkozó 

Dinnyés József daltulajdonossal 

16. 2013.04.19. Vát Meseláda 

17. 2013.04.19. Vát Meseláda 

18. 2013.04.24. Tanakajd Meseláda 

19. 2013.04.25. Narda Ha én cinke volnék – anyák napi készülődés verssel, 

ajándékkal 

20. 2013.04.27. Nagytilaj Tavaszi népszokások 

21. 2013.04.30. Répcelak – mikrotérségi 

olvasásnépszerűsítő program 

Móra-hét: vetélkedő Móra Ferencről 

22. 2013.04.30. Répcelak – mikrotérségi 

olvasásnépszerűsítő program 
Móra-hét: vetélkedő Móra Ferencről 

23. 2013.04.30. Répcelak – mikrotérségi 

olvasásnépszerűsítő program 
Móra-hét: vetélkedő Móra Ferencről 

24. 2013.04.30. Répcelak – mikrotérségi 

olvasásnépszerűsítő program 
Móra-hét: vetélkedő Móra Ferencről 

25. 2013.05.01. Nemesládony Gyermeknapi vígasságok 

26. 2013.05.03. Vasszécseny Anyák napi köszöntés verssel, dallal 

27. 2013.05.03. Répcelak – mikrotérségi 

olvasásnépszerűsítő program 

Móra-hét: vetélkedő Móra Ferencről 

28. 2013.05.04. Kám Anyák napjára 

29. 2013.05.05. Csehimindszent Ügyes kezek 

30. 2013.05.05. Csipkerek Könyvbarát vetélkedő 

31. 2013.05.07. Ják Meseláda óvodásoknak 

32. 2013.05.07. Ják Meseláda óvodásoknak 

33. 2013.05.09 Répcelak – mikrotérségi 

olvasásnépszerűsítő program 

Móra-hét: vetélkedő Móra Ferencről 

34. 2013.05.09. Nárai Meseláda óvodásoknak 

35. 2013.05.09. Vát Terítéken az egészség – ismeretterjesztő előadás 

36. 2013.05.10. Acsád Meseláda óvodásoknak 

37. 2013.05.11. Sárvár: térségközpontú 

rendezvény 

Momó, a könyvmanó – ünnepélyes zárórendezvény 

38. 2013.05.13. Sorkifalud Meseláda óvodásoknak 

39. 2013.05.13. Sorkifalud Meseláda 

40. 2013.05.16. Vassurány Meseláda 
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41. 2013.05.19. Hegyhátsál Mackómesék és –kiállítás 

42. 2013.05.20. Olaszfa Ügyes kezek – rajzverseny 

43. 2013.05.24. Sorkikápolna Meseláda 

44. 2013.05.25. Hegyhátsál Irgum-burgum dörmög a medve: macik a mesékben 

és a versekben 

45. 2013.05.26. Uraiújfalu Gyermeknapi vigasságok 

46. 2013.06.01. Andrásfa Gyermeknapi vigasságok 

47. 2013.06.01. Csánig Gyermeknapi vigasságok 

48. 2013.06.04. Sárvár – térségközpontú 

rendezvény 

Hazaúton – Balogh József emlékműsor: Ünnepi 

Könyvhét  

49. 2013.06.05. Csipkerek Falunapi vígasság 

50. 2013.06.05. Tanakajd Meseláda 

51. 2013.06.07. Csákánydoroszló Bögre úr meséi: író-olvasó találkozó Finy Petrával 

52. 2013.06.07. Gyöngyösfalu Három bajusz gazdát keres: író-olvasó találkozó Vig 

Balázzsal 

53. 2013.06.07. Oladi Általános Iskola, 

Középiskola és Szakiskola: 

térségközpontú rendezvény 

Bögre úr meséi: író-olvasó találkozó Finy Petrával 

54. 2013.06.07. Sárvár – térségközpontú 

rendezvény 

Versek zenével – a Tarisznyások együttes műsora 

55. 2013.06.13. Balogunyom Kreatívan: játékos foglalkozás 

56. 2013.06.12. Rábatöttös Meseláda 

57. 2013.06.12. Söpte Meseláda 

58. 2013.06.12. Vasszécseny Pödőr György: Ítélet idő: kötetbemutató, író-olvasó 

59. 2013.06.15. Perenye Meseláda 

60. 2013.06.15. Telekes Falunapi gyermekvígasságok 

61. 2013.06.16. Narda Nyári készülődés: olvasmányok és könyvjelzők 

62. 2013.06.17. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Hogyan használjuk a könyvtárat? Olvasótábori 

foglalkozás 

63. 2013.06.18. Nemesbőd Meseláda 

64. 2013.06.18. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 
Évszakok versben és zenében: olvasótábori 

foglalkozás 

65. 2013.06.19. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 
Vas megye városainak történelme: Kőszeg. 

Olvasótábori helytörténeti foglalkozás 

66. 2013.06.20. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 
Amiről a kőzetek mesélnek: olvasótábori foglalkozás 

67. 2013.06.21. Bajánsenye Így éltek régen Bajánsenyén: helytörténeti előadás 

68. 2013.06.21. Hegyfalu: mikrotérségi 

rendezvény 

Meseláda 

69. 2013.06.21. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Amit a környezetvédelemről megtudhatunk könyvek 

és multimédiás weboldalak segítségével. Olvasótábori 

foglalkozás 

70. 2013.06.21. Szombathely: Berzsenyi 

Dániel Könyvtár 

Községi Könyvtárosok Napja 

71. 2013.06.22. Bögöt Egészséges életmód – ismeretterjesztő előadás 

72. 2013.06.22. Hegyhátsál Szent Iván-napi könyves vígasságok 

73. 2013.06.22. Nick Meseláda 

74. 2013.06.26. Tanakajd Bemutatkozik a Csodaceruza című gyermekfolyóirat 

75. 2013.06.29. Csehimindszent Magyarország szeretlek! – vetélkedő 

76. 2013.06.29. Balogunyom Töltsön egy estét könyvtárában! Könyvtárest könyves 

játékokkal 

77. 2013.06.29. Bozzai Könyvtári Játszóház 

78. 2013.06.29. Bozzai Mesés akadályverseny kicsiknek 

79. 2013.06.29. Lócs Bóbita-tábor: vakációindító Weöres Sándorral 
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80. 2013.07.01. Bérbaltavár Ügyes kezek 

81. 2013.07.01. Lukácsháza Játszóház 

82. 2013.07.01. Nemesládony Falunapi könyv ki mit tud. 

83. 2013.07.03. Narda Rejtvények és könyvek 

84. 2013.07.05. Sorkikápolna Meseláda 

85. 2013.07.08. Szentgotthárd-Rábafüzes: 

térségközpontú rendezvény 

Pom Pom-nap: olvasótábori foglalkozás 

86. 2013.07.09. Szentgotthárd-Rábafüzes: 

térségközpontú rendezvény 

Pillangók és egyéb érdekességek: olvasótábori 

foglalkozás 

87. 2013.07.10. Balogunyom Kreatívan: játékos foglalkozás 

88. 2013.07.10. Szentgotthárd-Rábafüzes: 
térségközpontú rendezvény 

Sző, fon…: olvasótábori foglalkozás 

89. 2013.07.11. Szentgotthárd-Rábafüzes: 
térségközpontú rendezvény 

Ejhaj, gyöngy a nap…: olvasótábori foglalkozás 

90. 2013.07.12. Bajánsenye Így éltek régen Bajánsenyén – helytörténeti előadás 

91. 2013.07.12. Petőmihályfa Origami délután 

92. 2013.07.12. Szentgotthárd-Rábafüzes: 

térségközpontú rendezvény 

Mire jó a műanyag kupak? Olvasótábori foglalkozás 

93. 2013.07.13. Rábahídvég Falunapi vígasságok – egész napos programsorozat: 

Ügyes kezek, Receptkóstoló, zenés műsor, 

bábelőadás 

94. 2013.07.20. Telekes Ügyes kezek 

95. 2013.07.22. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Hulladékból sokfélét: olvasótábori foglalkozás 

96. 2013.07.23. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Pillangók és egyéb érdekességek: olvasótábori 

foglalkozás 

97. 2013.07.24. Lukácsháza Ügyes kezek 

98. 2013.07.24. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Pillangók és egyéb érdekességek: olvasótábori 

foglalkozás 

99. 2013.07.25. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Pillangók és egyéb érdekességek: olvasótábori 

foglalkozás 

100. 2013.07.25. Vasszécseny Könyvtárról és könyvekről táborozóknak 

101. 2013.07.26. Petőmihályfa Rajzdélután délután kicsiknek és nagyoknak 

102. 2013.07.26. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Növényi kincsek: olvasótábori foglalkozás 

103. 2013.07.27. Egervölgy Falunapi kézműveskedés 

104. 2013.07.30. Meszlen Meseláda 

105. 2013.08.01. Vasszécseny Könyvtárról és könyvekről táborozóknak 

106. 2013.08.02. Horvátzsidány Peruska-tábor: horvát anyanyelvi tábor versekkel, 

zenével 

107. 2013.08.03. Olaszfa Ügyes kezek 

108. 2013.08.04. Oszkó Ügyes kezek 

109. 2013.08.07. Balogunyom Kreatívan: játékos foglalkozás 

110. 2013.08.08. Narda Könyvtári készülődés az iskolára 

111. 2013.08.08. Sorkikápolna Meseláda 

112. 2013.08.08. Vasszécseny Könyvtárról és könyvekről táborozóknak 

113. 2013.08.15. Kőszegpaty Weöres Sándor Emléknap  

114. 2013.08.16. Püspökmolnári Nyárbúcsúztató 

115. 2013.08.17. Győrvár Micimackó karácsonya – mesejáték feldolgozás 

116. 2013.08.17. Lócs Falunapi könyves délelőtt 

117. 2013.08.17. Uraiújfalu Vásári komédia kicsiknek és nagyoknak: ismerkedés 

a bábozás titkaival 

118. 2013.08.17. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

A zene világa 

119. 2013.08.19. Rábatöttös Meseláda 
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120. 2013.08.19. Rábatöttös Meseláda 

121. 2013.08.26. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Ismerkedjünk a gyermekkönyvtárral! Olvasótábori 

foglalkozás 

122. 2013.08.27. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Népi eszközök és használatuk: olvasótábori 

foglalkozás 

123. 2013.08.28. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Őrségi tudnivalók – helytörténeti előadás sok 

játékkal: olvasótábori foglalkozás 

124. 2013.08.29. Narda Mire jó még? Csipeszek és más érdekességek 

125. 2013.08.29. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Hangszerek régen és ma: olvasótábori foglalkozás 

126. 2013.08.30. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Hagyományőrzés a világháló segítéségével: 

olvasótábori foglalkozás 

127. 2013.08.31. Rábahídvég Versek zenével – a Tarisznyás együttes műsora 

128. 2013.09.01. Petőmihályfa Makettépítés: az egykori petőmihályfai „vár” 

modelljének elkészítése kutatások alapján 

129. 2013.09.06. Rábahídvég Ügyes kezek 

130. 2013.09.08. Nagytilaj Nagy Gáspár költészete 

131. 2013.09.08. Nagytilaj Az opera és az operett világa 

132. 2013.09.08. Nagytilaj A zene világa 

133. 2013.09.10. Pácsony Mesedélután babakiállítással 

134. 2013.09.11. Balogunyom Kreatívan a könyvtárban 

135. 2013.09.11. Ikervár A rút kiskacsa – mesefeldolgozás 

136. 2013.09.13. Alsóújlak Ügyes kezek: őszi dekoráció 

137. 2013.09.13. Bozsok Szüreti készülődés 

138. 2013.09.13. Nemescsó Ügyes kezek 

139. 2013.09.13. Rábahídvég Ügyes kezek 

140. 2013.09.14. Acsád Meseláda 

141. 2013.09.14. Egervölgy Szüreti mulatságok 

142. 2013.09.16. Rábahídvég Bemutatkozik a Vidék Íze folyóirat 

143. 2013.09.15. Orfalu Ügyes kezek 

144. 2013.09.17. Püspökmolnári Érik a szőlő…szüretre készülődve 

145. 2013.09.17. Vassurány Meseláda 

146. 2013.09.18. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

Szakmai képzés és tréning a programszervezésről a 

térség nem hivatásos kulturális szakembereinek 

147. 2013.09.19. Acsád Szombathelyi elsők – helytörténeti előadás 

148. 2013.09.19. Bozzai Mesedélután – interaktív foglalkozás 

149. 2013.09.19. Gyöngyösfalu Terítéken az egészség – ismeretterjesztő előadás 

150. 2013.09.19. Sorkifalud Meseláda 

151. 2013.09.19. Sorkifalud Meseláda 

152. 2013.09.20. Nemescsó Ügyes kezek 

153. 2013.09.20. Velem Terítéken az egészség – ismeretterjesztő előadás 

154. 2013.09.21. Sárvár: térségközpontú 

rendezvény 

Bütykölő a gyermekkönyvtárban 

155. 2013.09.23. Körmend: térségközpontú 

rendezvény 

Berecz András: Félbevágott pipafüst – mesék 

kicsiknek és nagyoknak 

156. 2013.09.23. Rábahídvég Ügyes kezek 

157. 2013.09.23. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

Berecz András: Félbevágott pipafüst – mesék 

kicsiknek és nagyoknak 

158. 2013.09.24. Bük: mikrotérségi rendezvény Berecz András: Félbevágott pipafüst – mesék 

kicsiknek és nagyoknak 

159. 2013.09.24. Nárai Meseláda 

160. 2013.09.24. Sárvár: térségközpontú 

rendezvény 

Berecz András: Félbevágott pipafüst – mesék 

kicsiknek és nagyoknak 

161. 2013.09.25. Balogunyom Kreatívan a könyvtárban 
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162. 2013.09.25. Ják Meseláda 

163. 2013.09.25. Ják Papírszínház 

164. 2013.09.25. Kőszegpaty Kinyílik a Meseláda: mesedélután az óvodában 

165. 2013.09.25. Meszlen Meseláda 

166. 2013.09.25. Rábatöttös Meseláda 

167. 2013.09.25. Répcelak: mikrotérségi 

rendezvény 

BeleLapozgató: kötelező olvasmányokról másképpen 

168. 2013.09.25. Sorokpolány Meseláda 

169. 2013.09.25. Tanakajd Meseláda 

170. 2013.09.26. Rábahídvég Népdalok eredete és jelene 

171. 2013.09.26. Vámoscsalád Őszi készülődés verssekkel, mesékkel, játékkal 

172. 2013.09.27. Nemescsó Ügyes kezek 

173. 2013.09.27. Rábahídvég Ügyes kezek 

174. 2013.09.27. Velem Környezettudatos életmód – ismeretterjesztő előadás 

175. 2013.09.28. Daraboshegy Mese, mese, mátka – könyvtári foglalkozás kicsiknek 

176. 2013.09.28. Daraboshegy Játékos irodalmi utazás Magyarországon 

177. 2013.09.29. Rábahídvég Amiben a Praktika folyóirat segít… 

178. 2013.09.30.-

2013.10.01. 

Sárvár – térségközpontú 

rendezvény 

Asszertív kommunikációs tréning 

179. 2013.10.03. Porpác Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

180. 2013.10.04. Gasztony Egészségünk gyógyszermentes tükre – 

ismeretterjesztő előadás 

181. 2013.10.04. Jákfa Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

182. 2013.10.04. Nemescsó Ügyes kezek 

183. 2013.10.05. Pácsony Nép ételek készítése 

184. 2013.10.08. Celldömölk: térségközpontú 

rendezvény 

Beszélgetés Veiszer Alindával 

185. 2013.10.08. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Versek kicsiknek és nagyoknak 

186. 2013.10.08. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Versek kicsiknek és nagyoknak 

187. 2013.10.09. Hegyhátsál Csillagok útján – ismeretterjesztő előadás 

188. 2013.10.09. Celldömölk: térségközpontú 

rendezvény 

Író-olvasó találkozó Oravecz Imrével 

189. 2013.10.09. Kőszeg: térségközpontú 

rendezvény 

Csíntekerentő – Bognár Szíliva műsora 

190. 2013.10.09. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 
A megélt táj – interaktív foglalkozás gyerekeknek a 

kultúrák közötti (szlovén-magyar) párbeszédről 

191. 2013.10.10. Pankasz Az ősz: verses foglalkozás 

192. 2013.10.10. Vasszécseny Csíntekerintő – Bognár Szilvia műsora 

193. 2013.10.11. Bajánsenye Én is harcoltam a török ellen – ismeretterjesztő 

előadás 

194. 2013.10.11. Bajánsenye Játékos barangolás Magyarországon – honismeret 

mindenkinek 

195. 2013.10.11. Bajánsenye Az Óperencián is túl – mesedélután 

196. 2013.10.11. Bajánsenye Szél se tudja…: Weöres Sándor emlékműsor 

197. 2013.10.11. Bajánsenye Széltarisznya: a Tarisznyás együttes zenés-verses műsora 

198. 2013.10.11. Csákánydoroszló A magyar népmesegyűjtők – ismeretterjesztő előadás 

199. 2013.10.11. Ivánc Egyszer volt Budán kutyavásár – mesék Mátyás 

királyról  

200. 2013.10.11. Magyarszombatfa Bóbita, Bóbita táncol – Weöres Sándor délután 

201. 2013.10.11. Nemescsó Ügyes kezek 

202. 2013.10.11. Sorkikápolna Meseláda 

203. 2013.10.12. Bő Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 
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204. 2013.10.12. Harasztifalu Őszi délután – ügyes kezek  

205. 2013.10.12. Hegyhátsál A piramisok és a csillagok – ismeretterjesztő előadás 

206. 2013.10.12. Magyarlak Könyves Falunap 

207. 2013.10.12. Nagykölked Weöres Sándor Emlékdélután 

208. 2013.10.12. Magyarlak Könyvtári Falunap 

209. 2013.10.13. Kercaszomor Mert jó játszani: játékos délután kicsiknek és nagyoknak 

210. 2013.10.14 Sárvár: Nádasdy-vár 

Művelődési Központ és 

Könyvtár 

Községi Könyvtárosok Napja 

211. 2013.10.15. Káld Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

212. 2013.10.15. Nyőgér Népi játékok és néptáncok – ismeretterjesztő előadás 

bemutatóval 

213. 2013.10.15. Orfalu Ügyes kezek 

214. 2013.10.15. Rábapaty Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

215. 2013.10.16. Balogunyom Könyvtári este 

216. 2013.10.16. Nyőgér Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

217. 2013.10.16. Répcelak BeleLapozgató: ajánlott olvasmányokról másképpen 

218. 2013.10.16. Rönök Ügyes kezek 

219. 2013.10.16. Sótony Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

220. 2013.10.17. Gérce Játsszunk együtt! – játékos vetélkedő könyvekről, 

könyvtárakról 

221. 2013.10.17. Sitke Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

222. 2013.10.18. Alsóújlak Ügyes kezek 

223. 2013.10.18. Bögöte Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

224. 2013.10.18. Nemescsó Ügyes kezek 

225. 2013.10.18. Simaság Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

226. 2013.10.18. Tormásliget Ügyes kezek 

227. 2013.10.18. Vásárosmiske Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

228. 2013.10.18. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

Színjátszásról és irodalomról gyerekeknek 

229. 2013.10.19. Hegyhátsál Csillagmesék – ismeretterjesztő előadás 

230. 2013.10.19. Nemesládony A hónap könyve: könyvajánló midenkinek 

231. 2013.10.20. Ölbő Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 
232. 2013.10.20. Simaság Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

233. 2013.10.21. Meggyeskovácsi Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 
234. 2013.10.22. Gérce Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 
235. 2013.10.22. Pecöl Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 
236. 2013.10.24. Meggyeskovácsi Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 
237. 2013.10.24. Meggyeskovácsi Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 
238. 2013.10.24. Ostffyasszonyfa Legkedvesebb mesekönyvem: foglalkozás 

óvodásoknak 

239. 2013.10.24. Szakonyfalu Ügyes kezek 

240. 2013.10.25. Bejcgyertyános Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 
241. 2013.10.25. Csénye Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 
242. 2013.10.25. Vasszentmihály Egészségünk gyógyszer- és vegyszermentes tükre – 

ismeretterjesztő előadás 

243. 2013.10.26. Bajánsenye Kiszolgáltatva – kitelepítettek története 

244. 2013.10.26. Bajánsenye Rába-vidéki szlovének a magyar Gulágon 

245. 2013.10.26. Balogunyom Kreatívan a könyvtárban 

246. 2013.10.26. Egervölgy Idősek napja 

247. 2013.10.28. Bögöt Momó, a könyvmanó: új forduló (I. feladat) 

248. 2013.10.28. Bögöte Az éltető létről – ismeretterjesztő előadás 

249. 2013.10.29. Hosszúpereszteg Mesekuckó 
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250. 2013.10.30. Apátistvánfalva Ügyes kezek 

251. 2013.10.31. Gérce A rátóti csikótojás – mesedélután 

252. 2013.11.02. Pósfa Ügyes kezek 

253. 2013.11.03. Káld Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

254. 2013.11.03. Oszkó Ügyes kezek 

255. 2013.11.04. Alsószölnök Ügyes kezek 

256. 2013.11.04. Hegyhátszentpéter Szakma előadás programszervezésről 

257. 2013.11.04. Ostffyasszonyfa Ismerkedés a könyvtárral 

258. 2013.11.04. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Ismerkedés a városi könyvtárral: könyvtárhasználati 

foglalkozás 

259. 2013.11.06. Oszkó Állatok a mesében és a versekben 

260. 2013.11.06. Rábapaty A nő egészsége – ismeretterjesztő előadás 

261. 2013.11.06. Répcelak BeleLapozgató: kötelező irodalom másképpen 

262. 2013.11.07. Gérce Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

263. 2013.11.08. Balogunyom Meseláda 

264. 2013.11.08. Csehimindszent Ügyes kezek 

265. 2013.11.08. Egyházasrádóc Magyarok a Holdon – ismeretterjesztő előadás 

266. 2013.11.08. Felsőszölnök Ügyes kezek 

267. 2013.11.08. Hosszúpereszteg A nő egészsége – ismeretterjesztő előadás 

268. 2013.11.08. Kám Ügyes kezek 

269. 2013.11.09. Bozsok Kinyílik a Meseház: Sebestyén István mesemondó 

előadása 

270. 2013.11.10. Acsád Fekete hattyú-fehér hattyú: Gazdag Erzsi és Weöres 

Sándor barátsága – ismeretterjesztő előadás 

271. 2013.11.10. Kenéz Zenés-verses délután a Nádiverebek együttessel 

272. 2013.11.11. Alsóújlak Márton napi népszokások 

273. 2013.11.11. Csákánydoroszló Tarisznyások 

274. 2013.11.11. Csepreg: térségközpontú 

előadás 

Író-olvasó találkozó Fábián Jankával 

275. 2013.11.11. Hegyhátszentjakab Mesedélután – óvodai program 

276. 2013.11.11. Káld Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

277. 2013.11.11. Körmend: térségközpontú 

előadás 

Író-olvasó találkozó Fábián Jankával 

278. 2013.11.11. Meggyeskovácsi A Szent Márton Nap népszokásai – ismeretterjesztő 

előadás 

279. 2013.11.11. Nyőgér Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

280. 2013.11.11. Sé Fekete hattyú-fehér hattyú: Gazdag Erzsi és Weöres 

Sándor barátsága – ismeretterjesztő előadás 

281. 2013.11.11. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Ismerkedés a városi könyvtárral: könyvtárhasználati 

foglalkozás 

282. 2013.11.12. Répcelak: térségközpontú 

rendezvény 

Író-olvasó találkozó Fábián Jankával 

283. 2013.11.12. Sárvár: térségközpontú 

rendezvény 

Író-olvasó találkozó Fábián Jankával 

284. 2013.11.13. Alsószölnök Ügyes kezek 

285. 2013.11.13. Horvátzsidány Baba-mama játszóház 

285. 2013.11.13. Sárvár Író-olvasó találkozó Bauer Péterrel 

286. 2013.11.14. Felsőmarác Balogh János életútja – helytörténeti előadás 

287. 2013.11.14. Porpác Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

288. 2013.11.14. Tömörd Ügyes kezek 

289. 2013.11.15. Bozsok Bemutatjuk: Végh Gyula – a bozsoki kastély 

tulajdonosa – helytörténeti előadás 

290. 2013.11.15. 

 
Csehimindszent Kerékpárral Amerikában – élménybeszámoló 

ismeretterjesztő előadás 
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291. 2013.11.15. Megyehíd Veled is megtörténhet – ismeretterjesztő előadás az 

újraélesztésről 

292. 2013.11.15. Nemescsó Mikulás napi készülődés 

293. 2013.11.15. Szentgotthárd Ügyes kezek 

294. 2013.11.15. Oszkó Ételben az egészség – könyvbemutató és ételkóstoló 

295. 2013.11.15. Oszkó Szent Márton és az újkor – ismeretterjesztő előadás 

296. 2013.11.15. Oszkó Ügyes kezek 

297. 2013.11.15. Velemér Helyi értékek – helytörténeti előadás 

298. 2013.11.16. Döbörhegy Nemcsak a húszéveseké a világ 

299. 2013.11.16. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Irodalmi foglalkozás 

300. 2013.11.17. Csipkerek Télnyitó – Marton napi népszokások 

301. 2013.11.18. Csákánydoroszló Bemutatjuk a 4. osztályos ifjúsági irodalomat 

302. 2013.11.18. Csénye Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

303. 2013.11.18. Hegyhátszentpéter Szakma előadás programszervezésről 

304. 2013.11.18. Simaság Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

305. 2013.11.18. Sótony Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

306. 2013.11.19. Felsőszölnök Ügyes kezek 

307. 2013.11.19. Ölbő Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

308. 2013.11.20. Bögöte Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 
309. 2013.11.20. Felsőmarác Idősek Napja – irodalmi est 

310. 2013.11.20. Jákfa Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 
311. 2013.11.20. Meggyeskovácsi Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 
312. 2013.11.20. Pecöl Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 
313. 2013.11.20. Peresznye Író-olvasó találkó Bősze Évával 

314. 2013.11.20. Rábapáty Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 
315. 2013.11.20. Vásárosmiske Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

316. 2013.11.21. Bajánsenye Magyar népi motívumok 

317. 2013.11.21. Egervölgy Naprendszertúra – ismeretterjesztő előadás 

318. 2013.11.21. Szakonyfalu Ügyes kezek 

319. 2013.11.21. Szentpéterfa Meseláda 

320. 2013.11.22. Csehi Mikulásváró 

321. 2013.11.22. Bögöt Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

322. 2013.11.22. Felsőszölnök Ügyes kezek 

323. 2013.11.22. Felsőszölnök Ügyes kezek 
324. 2013.11.22. Pinkamindszent Ügyes kezek  
325. 2013.11.22. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Ismerjük meg a városi könyvtárat: könyvtárhasználati 

foglalkozás 
326. 2013.11.22. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Ügyes kezek 

327. 2013.11.23. Felsőmarác Egészséges életmód – ismeretterjesztő előadás 

328. 2013.11.23. Győrvár A gyümölcsök fagyvédelme – ismeretterjesztő 

előadás 

329. 2013.11.23. Körmend Községi Könyvtárosok Napja 

330. 2013.11.23. Kőszegszerdahely Ünnepi asztal – készülődés az ünnepekre 

331. 2013.11.23. Magyarszecsőd Advent – kézműves foglalkozás 

332. 2013.11.23. Rátót Karácsonyi készülődés  

333. 2013.11.23. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Ünnepek: irodalmi foglalkozás 

334. 2013.11.23. Vasasszonyfa Ismerkedjünk a könyvtárral 

335. 2013.11.23. Velem Advent az irodalomban 1. 

336. 2013.11.24. Csehimindszent Adventi készülődés 

337. 2013.11.24. Győrvár A gyümölcstől a pálinkáig 



Vas megye   KSZR beszámoló 2013 

29 

 

338. 2013.11.24. Mikosszéplak Adventi készülődés 

339. 2013.11.25. Bejcgyertyános Momó, a könyvmanó: új forduló (II. feladat) 

340. 2013.11.25. Celldömölk Községi Könyvtárosok Napja 

341. 2013.11.25. Oszkó Az Őrségi Nemzeti Park 

342. 2013.11.25. Szentgotthárd: térségközpontú 

rendezvény 

Ismerjük meg a városi könyvtárat: könyvtárhasználati 

foglalkozás 

343. 2013.11.26. Cák Mesedélután Bősze Évával 

344. 2013.11.26. Chernelházadamonya Gyöngycsillag: készülődés Karácsonyra 

345. 2013.11.26. Szentgotthárd Községi Könyvtárosok Napja 

346. 2013.11.26. Velem Advent az irodalomban 2. 

347. 2013.11.26. Viszák Játszani jó! Nagy játék nap 

348. 2013.11.27. Nemescsó Karácsonyi üdvözlet 

349. 2013.11.27. Rönök Ügyes kezek 

350. 2013.11.27. Vasszécseny Adventi készülődés 

351. 2013.11.28. Ostffyasszonyfa Mikulásvárás 

352. 2013.11.28. Győrvár Nemzeti Parkjainkról 

353. 2013.11.28. Rádóckölked Árutermelői ismeretek – ismeretterjesztő előadás 

354. 2013.11.29. Csehi Karácsonyváró 

355. 2013.11.29. Bejcgyertyános Karácsonyváró 

356. 2013.11.29. Gyanógeregye Adventi készülődés 

357. 2013.11.29. Halogy  Évszakoló 

358. 2013.11.29. Katafa Adalékok Katafa múltjából 1. – helytörténeti előadás 

359. 2013.11.29. Katafa Adalékok Katafa múltjából 2. – helytörténeti előadás 

360. 2013.11.29. Kőszegpaty Adventi készülődés 

361. 2013.11.29. Nemescsó Mikulás napi készülődés 

362. 2013.11.29. Pinkamindszent Adventi készülődés 

363. 2013.11.29. Püspökmolnári Téli ünnepkör: verses ráhangolódás 

364. 2013.11.29. Sorokpolány Ügyes kezek 

365. 2013.11.29. Vát Meseláda 

366. 2013.11.29. Vát Meseláda 

367. 2013.11.30. Egervölgy Mikulásra várva 

368. 2013.11.30. Kám Adventi készülődés 

369. 2013.11.30. Nagytilaj Adventi készülődés 

370. 2013.11.30. Tormásliget Ügyes kezek 

371. 2013.11.30. Felsőmarác Adventi készülődés 

372. 2013.11.30. Kemenesmihályfa Adventi készülődés 

373. 2013.11.30. Kercaszomor Adventi készülődés 

374. 2013.11.30. Kőszegszerdahely Karácsonyra várva 

375. 2013.11.30. Pácsony Kerékpárral Amerikában – ismeretterjesztő előadás 

376. 2013.11.30. Pósfa Ügyes kezek 

377. 2013.11.30. Sárvár: térségközpontú 

rendezvény 

Rád vár a Vár! Nagy játékdélután 

378. 2013.11.30. Vasalja Háromkirályok – karácsonyi készülődés 

379. 2013.11.30. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

Kerékpárral Amerikában – ismeretterjesztő előadás 

380. 2013.11.30. Sárfimizdó Versek dalok – gyerektől időseknek 

381. 2013.12.01. Andrásfa Advent – Karácsonyváró 

382. 2013.12.01. Csehimindszent Egészséges életmódra nevelés könyvbemutatóval 

383. 2013.12.01. Csehimindszent Ügyes kezek 

384. 2013.12.01. Csipkerek Karácsonyváró 

385. 2013.12.01. Gór Betlehem – ismeretterjesztő előadás 

386. 2013.12.01. Győrvár Adventi készülődés 
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387. 2013.12.01. Csehimindszent Egészséges életmódra nevelés könyvvbemutatóval 

388. 2013.12.01. Nagykölked Adventi készülődés 

389. 2013.12.01. Nemesládony Adventi készülődés 

390. 2013.12.01. Olaszfa Adventi készülődés 

391. 2013.12.01. Oszkó Adventi készülődés 

392. 2013.12.01. Püspökmolnári Olvasmányélményeim 

393. 2013.12.01. Répceszentgyörgy Teadélután verssel, zenével 

394. 2013.12.02. Csehimindszent Ügyes kezek 

395. 2013.12.02. Alsószölnök Ügyes kezek 

396. 2013.12.02. Bögöte Ősi magyar női titkok – ismeretterjesztő előadás 

397. 2013.12.02. Körmend Karácsonyi ünnepkör 

398. 2013.12.02. Rábagyarmat Mikulásváró 

399. 2013.12.02. Szemenye Az internethasználat szabályairól 

400. 2013.12.03. Felsőcsatár Háromnyelvű kötetbemutató 

401. 2013.12.03. Hegyhátszentpéter Szakma előadás programszervezésről 

402. 2013.12.03. Katafa Évszakoló 

403. 2013.12.03. Tömörd Kézműves foglalkozás 

404. 2013.12.03. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

A Hegyhát története 

405. 2013.12.04. Felsőszölnök Ügyes kezek 

406. 2013.12.04. Ikervár Meseláda 

407. 2013.12.04. Nádasd: mikrotérségi 

rendezvény 

Nádasd településszerkezete – helyismereti előadás 

408. 2013.12.04. Rábahídvég A három kismalac - meseszínház 

409. 2013.12.04. Répcelak: térségközpontú 

rendezvény 

Magyar szólások és közmondások 

410. 2013.12.04. Szentpéterfa Az ünnep azé, aki várja – ismeretterjesztő előadás 

411. 2013.12.04. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

Ügyes kezek 

412. 2013.12.04. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

Vasvár története 

413. 2013.12.05. Halogy  Hull a pelyhes fehér hó – Mikulásváró 

414. 2013.12.05. Körmend: térségközpontú 

rendezvény 
Hungarikum – ismeretterjesztő előadás 

415. 2013.12.05. Lócs Mikulás-est 

416. 2013.12.05. Magyarlak Karácsonyi készülődés 

417. 2013.12.05. Magyarszecsőd Mikulásra várva 

418. 2013.12.05. Szakonyfalu Ügyes kezek 

419. 2013.12.05. Szőce-Rimány Adventi játszóház 

420. 2013.12.05. Tanakajd Meseláda 

421. 2013.12.06. Balogunyom Ügyes kezek 

422. 2013.12.06. Felsőjánosfa Ügyes kezek 

423. 2013.12.06. Harasztifalu Télapóvárás 

424. 2013.12.06. Kondorfa Mikulás ünnepség 

425. 2013.12.06. Nagymizdó Mikulás-est 

426. 2013.12.06. Nemescsó Mikulás-est 

427. 2013.12.06. Sorokpolány Ügyes kezek 

428. 2013.12.06. Tokorcs Decemberi ünnepeink 

429. 2013.12.06. Vasszécseny Mikulásvárás 

430. 2013.12.06. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

A Domonkos rend Vasváron 

431. 2013.12.06. Viszák Veteránok – ismeretterjesztő előadás 

432. 2013.12.07. Döröske Adventi meghittség 
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433. 2013.12.07. Felsőjánosfa Mikulásváró 

434. 2013.12.07. Halastó Hull a pelyhes…- Mikulásra várva 

435. 2013.12.07. Kemenesmihályfa Mikulásváró teadélután 

436. 2013.12.07. Kőszegszerdahely Karácsonyi készülődés 

437. 2013.12.07. Mersevát Mikulásraváró 

438. 2013.12.07. Oszkó Karácsonyi készülődés 

439. 2013.12.07. Pankasz Tél szele…- Mikulásra várva 

440. 2013.12.07. Pinkamindszent Idősek Napja – irodalmi est 

441. 2013.12.07. Pinkamindszent Mikulásvárás 

442. 2013.12.07. Szarvaskend Téli történetek 

443. 2013.12.07. Vasalja Karácsonyi foglalkozás 

444. 2013.12.07. Vasasszonyfa Ismerkedjünk a könyvtárral 

445. 2013.12.08. Nemesládony Mikulástól Karácsonyig 

446. 2013.12.08. Rábahidvég Ügyes kezek 

447. 2013.12.08. Sitke Az ünnep, azé, aki várja – ismeretterjesztő előadás 

448. 2013.12.09. Bajánsenye Mondókák kicsiknek és nagyobbacskáknak 

449. 2013.12.09. Csákánydoroszló Karácsonyi ünnepkör 1. 

450. 2013.12.09. Csákánydoroszló Karácsonyi ünnepkör 2. 

451. 2013.12.09. Csehimindszent Táj, kultúra és emlékezet a Hegyhát és a Farkas-erdő 

vidékén 

452. 2013.12.09. Kisrákos Karácsonyi mese 

453. 2013.12.09. Rábagyarmat Karácsonyi készülődés 

454. 2013.12.09. Vasszécseny Szombathelyi elsők – ismeretterjesztő előadás 

455. 2013.12.10. Felsőszölnök Ügyes kezek 

456. 2013.12.10. Pankasz Karácsonyi történetek 

457. 2013.12.10. Pankasz Menjünk mi is Betlehembe 

458. 2013.12.10. Rábagyarmat Karácsonyi készülődés 

459. 2013.12.10. Vasvár: térségközpontú 

rendezvény 

Ügyes kezek 

460. 2013.12.11. Felsőszölnök Kézműves foglalkozás 

461. 2013.12.11. Horvátzsidány Baba-mama játszóház 

462. 2013.12.11. Rönök Ügyes kezek 

463. 2013.12.11. Sárvár: térségközpontú 

rendezvény 

Az ünnep küszöbén 

464. 2013.12.12. Halastó Téli rege 

465. 2013.12.12. Jákfa Öltözzek ünneplőbe… 

466. 2013.12.12. Szentpéterfa Meseláda 

467. 2013.12.13. Alsószölnök Karácsonyi készülődés 

468. 2013.12.13. Ivánc Karácsonyváró 

469. 2013.12.13. Körmend Hungarikum – ismeretterjesztő előadás 

470. 2013.12.13. Sárvár: térségközpontú 

rendezvény 

Kortyolás a Vasi Hegyhátról: Momo zárórendezdvény 

471. 2013.12.13. Sorkikápolna Meseláda 

472. 2013.12.13. Szentgotthárd Ügyes kezek 

473. 2013.12.13. Szőce-Rimány Karácsony a versekben 

474. 2013.12.14. Kemenesmihályfa Karácsonyfa díszítő  

475. 2013.12.14. Kercaszomor Mesék karácsonyról 

476. 2013.12.14. Halogy  Kiskarácsony… 

477. 2013.12.14. Hegyhátsál Karácsonyváró 

478. 2013.12.14. Szarvaskend Meghitt pillanatok 

479. 2013.12.14. Vasalja Karácsonyi foglalkozás 

480. 2013.12.14. Apátistvánfalva Karácsonyi készülődés 
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481. 2013.12.14. Rátót Karácsonyi készülődés 

482. 2013.12.15. Alsóújlak Kerékpárral Amerikában – ismeretterjesztő előadás 

483. 2013.12.16. Alsószölnök Ügyes kezek 

484. 2013.12.16. Csákánydoroszló Bemutatkozik a könyvtár 1. 

485. 2013.12.16. Csákánydoroszló Bemutatkozik a könyvtár 2. 

486. 2013.12.16. Kemenesszentmárton Karácsonyi ünnepkör 

487. 2013.12.16. Kisrákos Karácsonyi díszek 

488. 2013.12.16. Sárvár – térségközpontú rendezvény Községi könyvtárosok év végi találkozója 

489. 2013.12.17. Gór Karácsonyi készülődés 

490. 2013.12.18. Nádasd: körzeti általános iskola A karácsonyi ünnepkör 

491. 2013.12.19. Bajánsenye Kiskarácsony… 

492. 2013.12.19. Bajánsenye Karácsonyi mese 

493. 2013.12.19. Bajánsenye Tél a versekben 

494. 2013.12.19. Hosszúpereszteg Karácsonyváró 

495. 2013.12.20. Kondorfa Advent-kert 

496. 2013.12.21. Csánig Karácsony 

497. 2013.12.21. Daraboshegy Karácsonyi játszóház 

498. 2013.12.21. Harasztifalu Karácsonyváró 

499. 2013.12.21. Hegyhátsál Karácsonyváró 

500. 2013.12.21. Horvátzsidány Ügyes kezek 

501. 2013.12.21. Vámoscsalád Várakozás 

502. 2013.12.22. Katafa Pásztorok, pásztorok…: Karácsony küszöbén 

503. 2013.12.22. Velemér Karácsony fényei 

504. 2013.12.23. Körmend: térségközpontú rendezvény Széltarisznya: a Tarisznyás együttes zenés-verses műsora 
 

Alapfokú könyvtárosi tanfolyam 
 

1.. 2013. november 13.-2013.december 14. Szombathely 
 

Digitális kompetencia fejlesztése 
 

1. 2013.05.07.-2013.05.09. Vasvár: térségközpontú tanfolyam 

2. 2013.05.13.-2013.05.17. Hegyhátsál 

3. 2013.05.14.-2013.05.22. Vasvár: térségközpontú tanfolyam 

4. 2013.05.21.-2013.06.18. Meszlen 

5. 2013.05.23.-2013.06.20. Meszlen 

6. 2013.07.08.-2013.07.17. Csempeszkopács 

7. 2013.07.26.-2013.08.03. Balogunyom 

8. 2013.08.05.-2013.08.14. Balogunyom 

9. 2013.08.05.-2013.08.08. Kőszegszerdahely 

10. 2013.09.10.-2013.10.08. Tanakajd 

11. 2013.09.12.-2013.10.10. Tanakajd 

12. 2013.09.23.-2013.09.27. Sárvár: térségközpontú tanfolyam 

13. 2013.09.24.-2013.10.04. Nick 

14. 2013.10.04.-2013.10.26. Gyanógeregye 

15. 2013.10.05.-2013.10.26 Szentgotthárd: térségközpontú tanfolyam 

16. 2013.10.18.-2013.11.15. Sé 

17. 2013.10.14.-2013.10.18. Sárvár: térségközpontú tanfolyam 

18. 2013.10.15.-2013-11.15. Celldömölk: térségközpontú tanfolyam 

19. 2013.12.01.-2013.12.15. Perenye 

20. 2013.11.05.,07.,12.,14.,19. Pácsony 

21. 2013.11.15.-2013.11.28. Csepreg: térségközpontú tanfolyam 

22. 2013.12.01.2013.12.11. Kemenesmihályfa 
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