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A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek könyvtárosai számára az idei továbbkép-

zést november 29-én tartottuk a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban, amelyre a 30 
szolgáltatóhely közül 11 településről érkeztek kollégák. A program a terveknek megfe-
lelően a TEXTLIB integrált rendszer működésének bemutatása volt. A foglalkozást –
első ízben - a TIOP-1.2.3-08/1 pályázatból kialakított új oktatási kabinetben tartottuk. A 
TEXTLIB rendszerrel való ismerkedés a jövőben is folytatódik.  
 
 
TEXTLIB kistérségi modul üzembe állítása 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár üzembe állította - az intézmény által használt 
TEXTLIB könyvtári integrált rendszer fejlesztéseként - a kistérségi modult, amelynek 
segítségével közös adatbázisban tudjuk nyilvántartani valamennyi szolgáltatóhely helyi 
állományát. Elkezdődött a települési könyvtárak állományának elektronikus feldolgozá-
sa. A megyei könyvtár munkatársai Pethőhenye szolgáltatóhelyén már befejezték a ret-
rospektív konverziót. Jelenleg a bagodi könyvtár iskolai és községi állományának elekt-
ronikus nyilvántartásba vétele folyik. A községekben lévő, elektronikusan feldolgozott 
könyvek az online katalógusban visszakereshetők. 
A községek az interneten csatlakozni tudnak a megyei könyvtár szerveréhez, így mun-
kaállomásként működhetnek, amelynek feltétele a munkaállomás program beszerzése. 
Intézményünk felhívta a fenntartó önkormányzatok figyelmét a program megvásárlásá-
nak fontosságára, amelyet telepíteni is kell a helyi könyvtáros számára biztosított, széles 
sávú internet kapcsolattal rendelkező számítógépre. A telepítésben a megyei könyvtár 
munkatársai segítséget nyújtanak. 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 
 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
Rendezvények 2010. 2. félévben: 

 
Szeptember 6. : Öröm kör 

 
 -„Lolával az élet” - találkozó felnőtteknek D. Tóth Kriszta íróval, újságíróval, a 
Magyar Televízió szerkesztő műsorvezetőjével az olvasóteremben 

-Ringató – bemutató foglalkozás 0-3 éves korig – Hochrein Judit foglalkozásve-
zetővel 

 -Lolamesék – vetítés gyerekeknek a gyermekkönyvtárban 
 -Játszóház: Békakirály – csipeszfigurák készítése Simonné Kozma Aliz óvó-

nővel. Színes madárvilág papírból – Vöröss Ágnes rajztanárral. 
 
Szeptember 8. : „Megmutatom magam!” – kiállítás megnyitó 
 „Óvodai életünk” - a Mikes Kelemen Óvoda bemutatkozása 
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Szeptember 18. : „Gyermekkuckó sárkányokkal” a  Praktiker Áruház Kéksapkás 
napján (kihelyezett rendezvény) 

 
Szeptember 30.: Népmese napja  

Tündérmesék – felolvasónap óvodák, iskolai osztályok felolvasásával 
 

November 8. Öröm kör 
 
-Kézügyesség-fejlesztés óvodáskorban - Némethyné Bónyai Mónika óvónővel 
-Német ovi - Vöröss Ágnes tanárnővel 
-Ollóvágta – játszóház - Lengyák Istvánnal és Laczó Évával 

 
November 22.:: Ollóvágta játszóház óvodásoknak Lengyák Istvánnal és Laczó Évával 
 
November 23.: Író-olvasó találkozó Bátky András íróval az Olvasótábori Klub és a 

Mesebolt c. drámafoglalkozások  tagjaival a „TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 
sz. „Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban – élethosszig tartó tanulás 
támogatása könyvtári környezetben” című pályázati projekt támogatásával, s 
ugyanezen nap az Öveges József ÁMK-ban.  

 

 
 
November 27.: Mesélő Erdély – mesemondó verseny a városi és városkörnyéki 1-4. 

osztályos gyerekek számára 
 
November 22 - 27. között a leselejtezett könyveinkből kiárusítást tartottunk. 
 
December 6. :Öröm kör 

Játszóház: 
- Karácsonyi ablakdísz – üvegmatrica festéssel - Némethyné Bónyai Mónika 
óvónővel 
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- Karácsonyi krumplinyomda - Góczán Judit könyvtárossal  
Csillagcsengő – a Zabszalma Együttes zenés karácsonyi családi műsora 

 
December 8. „Megmutatom magam!” kiállítássorozat „Képzeletvilág” c. kiállításának 

megnyitója. Bemutatkozott: Schneider Anna, Eötvös József Székhelyiskola 2. c. 
osztályos tanulója. Az alkotásokat Nagyné Péter Ágnes osztályfőnök ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. 

 
A „TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 sz. „Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban – 
élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben” című pályázati projekt 
támogatásával a következő programok zajlanak: 

• Az Olvasótábori klub - vendége volt Bátky András. A kiemelt rendezvényen 
kívül havonta jönnek össze foglalkozásra, játszóházi programokra nyári olvasó-
tábor résztvevői, decemberben a karácsonyi készülődésbe még a gyerekekért ér-
kező szülők is bekapcsolódtak. 

 
• A Mesebolt drámafoglalkozásokat Óvári Kalamár Judit, a Landorhegyi Álta-

lános Iskola pedagógusa vezeti. A 13-17 fő részvételével megvalósuló progra-
mokra kéthetente jönnek össze a gyerekek, akik hátrányos helyzetük miatt kerül-
tek be  a csoportba. A mesék, a drámapedagógiai játékok révén problémáik 
megoldásával is foglalkoznak. 

 

 
 

• Az Öröm  kör programjai is a támogatás segítségével valósulnak meg(előadók, 
írók-költők, játszóház vezetők, játszóházi anyagok).  
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• Az Irodalomtörténeti sorozat ősszel indult útjára, melyet középiskolásoknak 
szerveztünk „A mai magyar irodalom” címmel. November 9-én, az erdélyi ma-
gyar irodalomról dr. Fűzfa Balázs a Nyugat-magyarországi Egyetem tanára tar-
tott előadást a Deák Ferenc SZKI diákjainak. December 8-án Garaczi László 
íróval találkozhattak a középiskolások. 

 
Kereki Judit 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 

 
Az 50 könyvtári szolgáltató helyen, amely gondozásunk körébe tartozik, a do-

kumentumok kiszállításán túl (és az egyéb módszertani tevékenységet is beleértve) 
számos rendezvény színhelye volt több település is a segítségünkkel. Tartalmilag igen 
színes volt a skála: szerveztünk többek között költészetnapi ünnepi könyvheti, gyer-
meknapi műsorokat is, de jelen voltunk falunapokon, szüreti felvonulásokon, idősek 
napján, karácsonyi műsorokon is. Tapasztalataink szerint hozzájárultunk ahhoz, hogy a 
településeken élő közösségek jobban összetartsanak, több figyelmet fordítsanak a 
könyvtáruk használatára. Az év folyamán összesen  51 rendezvényt szerveztünk, támo-
gattunk a községi könyvtárakban vagy a könyvtárosok számára. 
 
Május 14. Kustánszeg: Idősek Napja. Közreműködött a Válicka Citerazenekar. 
Május 19. JAVK:  TEXTLIB-es alapismeretek községi könyvtárosoknak. 

Előadó: Dávid Zoltánné 
Május 26. JAVK:  TEXTLIB-es alapismeretek községi könyvtárosok-

nak.Előadó: Dávid Zoltánné. 
Június 1. Bak:  Ünnepi Könyvhét. Közreműködött az Énekmondó Együt-

tes. 
Június 2. Csonkahegyhát:  Ünnepi Könyvhét. Vendégünk: Bosnyák Veronika író. 
Június 2. Becsvölgye:  Ünnepi Könyvhét. Vendégünk: Bosnyák Veronika író. 
Június 6. Nagypáli:  Gyermeknap. Közreműködött: Ecsedi Erzsébet színmű-

vész. 
Június 12. Kispáli:  Gyermeknap. Közreműködött: Ecsedi Erzsébet színmű-

vész. 
Június 19. Gősfa:  Jubileumi műsor a 10 éves Rozmaring Táncegyüttes tisz-

teletére. Közreműködött a  zalaszentmihályi Férfikórus. 
Július 3. Milejszeg:   Falunap. Közreműködtek a  „Baki Asszonyok” 
Augusztus 21. Keménfa:  Falunap. Közreműködött a KISZÖV Táncegyüttes. 
Augusztus 28. Kiskutas:  A művelődési ház avatása. Közreműködött: az EGO Szín-

ház 
Szeptember 11. Bezeréd:  Kistérségi bemutató és vásár. Közreműködött a Gála 

Néptáncegyüttes. 
Szeptember 18.Nagylengyel: Falunap. Főzőverseny, zsürizés. 
Szeptember 25. Csatár:  Szüreti felvonulás. Közreműködött a Bíborka 

Néptáncegyüttes. 
Szeptember 25. Bak:  „20 éves a Pántlika Néptáncegyüttes”. Közreműködött a 

Gyanta Banda. 
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