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Május 5.  Varázslatos karosszék. Könyvjelző készítő játszóház (Ünnepi  
   könyvhét) 
Június 9.  Könyvbarát klub: irodalmi zsákmányaink, avagy kreatív írásóra 
 

          Tóth Rita 
 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS 
 

A JAVK a zalaegerszegi és a pacsai többcélú társulásokkal, valamint az 
önkormányzatokkal kötött „Ellátási szerződések” alapján tudta biztosítani ebben az 
évben is a mozgókönyvtári ellátást a hozzánk tartozó 50 községi könyvtárban. Az év 
folyamán a dokumentum beszerzések és a könyvek kiszállításán kívül soros, tételes 
állományellenőrzést tartottunk Becsvölgyén, Kustánszegen, Zalatárnokon és 
Szentkozmadombján. Állományrendezés- és állománykivonás történt Bocföldén, 
Nagylengyelben, Németfaluban és Zalaboldogfán. Személyi változás miatt átadást-
átvételt bonyolítottunk le Bezeréden és Káváson. Ezzel egyidőben megtörtént az új 
könyvtárosok betanítása is. 
 

 
Állományrendezés Bocföldén 

 
Továbbképzések: 
 

Az „Internet Fiesta” országos rendezvénysorozat keretében két rendezvényünk 
volt a községi könyvtárosoknak, valamint a mozgókönyvtári ellátásban részesülő 
települések olvasóinak. 
-Március 23-án „Elektronikus könyvtár” címmel Kereki Judit tartott előadást az 
anyaintézményben. 
-Március 25-én Pusztaedericsen hallhattuk „Haladunk a korral” (közhasznú információk 
az Interneten) c. előadását Szekeresné Farkas Matild kolleganőnknek. 
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Rendezvények 
 

A 80. Ünnepi Könyvhéten és a 8. Gyermekkönyvnapokon  4 találkozót 
szerveztünk a községekben. 
 Június 2-án Nagykapornakon ”Pannon szószedet”címmel zalai költők 
megzenésített versei hangzottak el. Vendégek voltak Bence Lajos és Tóth Imre költő. Az 
estet vezette Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője. Közreműködött az Énekmondó 
Együttes. 
 

 
Pannon Szószedet című irodalmi est Nagykapornakon 

 
 Június 3-án a Göcsej Kapuja ÁMK-ban, Bakon Mesék a Rénkedves vendéglőből 
címmel Gaál Zsuzsa tartott foglalkozást a gyerekeknek. 
 Június 3-án Bocföldén az Általános Iskolában Jártál-e már Kalamajkafalván? 
Címmel Gaál Zsuzsa tartott játékos foglalkozást a gyerekeknek 
 Június 6-án Nagykutason a Községi könyvtárban Szálinger Balázs Zalai Passió 
című kötetének a bemutatójára került sor. A művet Péntek Imre, a Pannon Tükör 
főszerkesztője mutatta be. Közreműködtek Mester Edit és Kricsár Kamill, a Hevesi 
Sándor művészei, valamint Kelemen Gyula énekmondó. A program egyben a községi 
könyvtár avató ünnepsége is volt. 

A továbbképzéseken és a rendezvényeken több, mint 250 fő vett részt .Az ősz 
folyamán tovább kívánjuk folytatni a továbbképzések és a rendezvények 
szervezését,mert a tapasztalatokból úgy tűnik, hogy nagy sikere van a mozgókönyvtári 
ellátásban résztvevő települések lakosainak körében. 

 
          Pál Éva 
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