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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  

 
Programok a lenti városi könyvtárban 2008. 1. félév 
 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 31-én Őriné dr. Bilkei Irént, a Zala 
Megyei Levéltár főlevéltárosát, történészt hívtuk meg könyvtárunkba. A „Mátyás, a 
legendák királya” című előadás intézményünk és a Honismereti Egyesület közös 
szervezésében várta az érdeklődőket. A kora délutáni órákban a város középiskolás 
diákjai hallgathatták végig a képekkel színesített „történelem órát”. Az esti 
rendezvényre a városkörnyékről és a szomszédos Lendváról is szép számmal érkeztek 
vendégek. 

 
Őriné dr. Bilkei Irén előadást tart Lentiben 

 
Könyvtárunk -csatlakozva a Deák Ferenc Megyei Könyvtár által 2007-ben 

benyújtott NKA pályázathoz- húsz fő képzését vállalta „Elektronikus ügyintézés 
ismereteinek elsajátítása” című tanfolyam keretében. 
 A kurzust általában öt, illetve egy esetben hat fő részvételével tartottuk. A húsz 
órás képzés témái között szerepelt az elektronikus vásárlás és banki ügyintézés, 
Kormányzati Portál használata (Ügyfélkapu, Dr. Info, stb.) adóbevallás, távoktatás, 
nyelvoktatás, levelezés, azonnali üzenetküldés, hatékony keresés a weben, hasznos 
honlapok megismerése.  
 A tanfolyam lehetőséget nyújtott a mozgókönyvtári szolgáltató helyek 
könyvtárosainak számítógépes továbbképzésére is. Közülük három csoportban, 
összesen tizenöten vettek részt az egy-egy hetes oktatáson. A könyvtárosok kérésének 

 68



HÍREK 

megfelelően -a tananyagot kibővítve- megismertettük őket a munkájukban 
hasznosítható könyvtári weboldalakkal is. 
 A tananyag ütemezésénél figyelembe vettük a résztvevők eltérő számítógépes 
előismereteit. Az egyéni igényektől függően alapvető számítástechnikai ismeretek 
átadására is sor került. 
A képzés sikerét és szükségességét bizonyítja, hogy minden csoportban felmerült a 
folytatás igénye. 

 
A mozgókönyvtári szolgáltató helyek munkatársai internet használói tanfolyamon a lenti 

könyvtárban 
 
 

A Magyar Költészet Napján „Köztünk élnek” címmel író-olvasó találkozóra 
hívtunk minden verset szerető embert. Vendégünk volt a Lentiben élő Soós József és a 
közelmúltban Kossuth-díjat kapott, József Attila-díjas rédicsi Utassy József. Verseket 
hallhattunk Tóth Sándorné (a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola tanára) 
tolmácsolásában. A hallgatók által feltett kérdések megválaszolása után Utassy József 
megmutatta a Kossuth-díjat és a Balassi-szablyát is.  

 
Május 20-án a helyi Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola 9. 

osztályos tanulói találkozhattak Molnár Gáborral rendhagyó irodalomóra keretében. Az 
elsőkötetes, Lentiben élő fiatal költőt az élet nagy kérdéseiről, a művészetről, a világról 
faggatták a diákok, a „tanóra” rövid időn belül közvetlen hangulatú beszélgetéssé vált. 

 
Baksa Melinda, Szép Zita 
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