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 Az év során 99 alkalommal szállítottunk ki DVD-ket, egy-egy szállításnál átlag 
10, éves szinten összesen 1036 darabot juttattunk ki. 
 Több helyen /pl. Iklódbördőcén, Pákán, Tormaföldén/ nagyon megnőtt az 
érdeklődés az új szolgáltatásunk iránt. Éves szinten 50 - 65 DVD-ből válogathattak az 
itt élők ezekben a községekben.  
 Mivel a folyóiratok is keresettek szolgáltató helyeinken, ezért a 2009. évre 
történő megrendelésük előtt ismét igényfelmérést végeztünk könyvtárosaink 
segítségével, hogy az ott élők milyen kiadványokat olvasnának szívesen. Több helyen 
éltek a változtatás lehetőségével, ugyanis az érdeklődés szélesedésével a látogatók által 
legkeresettebb folyóiratok beszerzését kérték. 2009-ben 51 féle időszaki kiadványt 
rendeltünk meg 204 példányban, melynek előfizetési összege 1 millió 700 ezer forintot 
tesz ki. 
 Könyvtárosaink számítógépes ismereteinek gyarapítása érdekében 2008. 
november 24-től 28-ig újabb tanfolyamot szerveztünk a városi könyvtárban.  Ez volt a 
harmadik tanfolyamunk ez évben, erre négy könyvtáros jelentkezett és végezte el, így 
2008-ban összesen tizenkilencen vettek részt internetes oktatásban. 
 Az év második felében is történtek személyi változások. Márokföldön Tóth 
Hajnal, Nován Csonkáné Gáspár Zsuzsanna  lett az új könyvtáros. Sajnos az előző 
könyvtárosok munkakörülményeinek megváltozása nem tette lehetővé, hogy továbbra is 
vállalni tudják a könyvtárosi teendők ellátását. 
 Jelentősebb fejlesztés Szentpéterföldén volt, ahol felújították a könyvtári 
helyiséget és berendezési tárgyakat /tárgyalóasztalt és székeket, számítógépekhez 
forgószékeket/ vásároltak. 
 2008. júniusában Szentkozmadombján avatták fel a faluházban helyet kapott új 
könyvtárat, melyre 1,7 milliós pályázati és kistérségi támogatás adott lehetőséget. A 
barátságosan kialakított szolgáltató helyen a hagyományos dokumentumok mellett az 
internet hozzáférés is biztosított a használók számára. 
 
       Stéber Ferencné Csögi Ágnes 
 

 
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
Rendezvények  2008. 2. félévben 

 
 
Június 2.    „Biblia Éve” – kiállítás 
 

Június 5.   Ünnepi Könyvhét. Kései énekek – Rada Gyula költői estje 
 

Június 21.   Könyvbarátok kirándulása – Pozsony 
 

Június 26.   Drámatábor. Kézműves foglalkozás – „Gyöngyvilág” 
    

Július 1-től augusztus 5-ig   Ismerkedés kötelező olvasmányokkal (6 alkalommal- kedd    
    délelőttönként )  
 

Július 2-től  augusztus6-ig  Színes ötletek - kézműves foglalkozás minden szerdán 
    

Július 3.   Játszótárs tábor. Kézműves foglalkozás – „Gyöngyvilág” 
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Augusztus 14.  Kiállítás megnyitók: 
– Ludvig Nemzetközi Művésztelep  
– Letenyei szentháromság templom régi orgonájának 

alkatrészei 
„Virágzó Magyarország – Letenye c. film vetítése 

  

Augusztus 23.  Könyvbarátok kirándulás. Zirc, Komárom, Tata,    
   Tihany 
       

Szeptember 8.  „Puccini Év 2008” – kiállítás 
   

Szeptember 29. „Zala varázsa” – kiállítás Mészáros T. László fotóiból 
 

Szeptember 29. „Népmese Napja”. Nagyapó mesefája – nyugdíjasok   
   meséltek az általános  iskolásoknak 
 

Szeptember 30. 
    

„Népmese Napja”óvodások mese délelőttje 

Október 7-12  Országos Könyvtári Napok 
 

Október 7.  „Lázadó Ifjúság” – kiállítás 
 

Október 8.  Kustár Zsuzsa iparművész kiállítás megnyitója. 
  

Október 10.  „Hol van megírva?” – sorsunk a csillagokban vagy a saját   
   kezünkben? Vendégünk: Vatali Hajnalka 
 

Október 12.  Könyves Vasárnap. Nyitott könyvtári délután filmvetítéssel,  
   kézműves játszóházzal 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Október 16.  A magyar jelképrendszer a népmesékben. Rendhagyó rajzóra. 
 

Október 21.  A magyar jelképrendszer a népmesékben. Rendhagyó rajzóra. 
     
November 7.   Magyar Tudomány Napja. „A hold felfedezése” – holdexpedíciók 
   jelentősége. Előadó: Bánfalvi Péter a TIT Zala Megyei Szerveze- 
   tének elnöke 

 71



HÍREK 

    
      

November 14.  „Folton-folt” A Kanizsa Folt, valamint a Magyar Foltvarró Céh  
   gyűjteményes  kiállításának megnyitója 
 

November 20.  „A globális felmelegedés és helyi hatásai” Dr. Anda Angéla, a  
   Pannon Egyetemen Georgikon Kar tanszékvezető egyetemi tanára 

A rendezvény támogatója a Külügyminisztérium EU Tájékozató 
Szolgálata. 

   

November 21.  „Ha szól a szív”. Rózsás Sándorné kötetbemutató estje 
    
 

November 24-30. Tök Jó Könyvek – könyvkiállítás tiniknek 
 
 

November 27.  „Levél a Mikuláshoz”- Mikulás-váró zenés  műsor gyerekeknek  
  Vendég: Neszmélyi Magdolna színművész (alsó tagozatosok és  
  óvodás nagycsoport) 

  

November 27.  Fogyasztóvédelem  az Európai Unióban  és Magyarországon. 
   Előadó: Dr. Vértényi Jenő, az Országos Fogyasztóvédelmi  
   Egyesület Zala Megyei Szervezetének elnöke. A rendezvény  
   támogatója a Külügyminisztérium EU Tájékozató Szolgálata. 

 

December 12.   Álmok Útján. Bokros Tiborné Kamarás Klára kötetbemutatója és  
Tímár Zoltán Op-Art  Alkotó  kiállításának megnyitója. 

 

December 12.  Karácsonyi Hangulatban. Szalvétatechnikával készült képek  
   kiállítása  
   

December 16.  „Gyertyafény, Szép Remény…” Ünnepváró kézműves foglal- 
   kozás óvodásoknak 
    

December 19.  „Téli Világ, De Jó Világ”. Ünnepváró kézműves foglalkozás  
   általános iskolásoknak 
 

 
 

 
„SALLA” MŰVEDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
 
 
Egészségpolitika és népegészségügy az Európai Unióban 
 
 2008. szeptember 18-án Dr. Czimbalmos Ágnes tartott előadást a zalalövői 
művelődési központ nyugdíjas klubjában. A gyermekorvos pszichológus orvosként 
kezdte pályafutását, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetemen szerzett európai uniós és külügyi szakértő szakoklevelet. Tagja a Team 
Europe Hungary szakértői csoportnak, szakterülete az egészségpolitika és 
népegészségügy.  
 Az előadás keretében elsőként röviden az EU-alapokról, intézményrendszerről 
beszélt a szakértő, majd elmondta, hogy az Európai Unió kezdetben nem foglalkozott 
egészségügyi kérdésekkel. Az orvosi ellátás, a háziorvosok és kórházak működése 
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