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IGAZGATÓI KINEVEZÉSEK∗ 
 

A Fejér György Városi Könyvtárban a nyugalomba vonuló dr. Müller 
Róbertné helyett Pappné Beke Judit 2005 január 1-től megbízott, május 1-től 
kinevezett igazgató. 
 

1962-ben születtem Nagykanizsán, Keszthelyen élek 1964 óta. Általános és 
gimnáziumi tanulmányaimat itt végeztem, mely idő alatt sokat jártam a 
gyermekkönyvtárba Liza nénihez, Dr. Müller Róbertnéhoz, aki több lett nekem, mint 
hivatását szerető gyermekkönyvtáros. Példát mutatott munkájában a gyermekekhez való 
hozzáállásában. 

Érettségi után, 1980-ban az ő bíztatásával jelentkeztem Bécsi János igazgatónál, 
aki lehetőséget adott nekem arra, hogy a gyermekkönyvtárban dolgozhassak. 
5 szép évet töltöttem itt, közben pedig középfokú könyvtárosi végzettséget szereztem, 
melyet a megyei könyvtár szervezett. 

1985-1987-ig kis kitérőt tettem. Másfél tanévet dolgoztam a keszthelyi 
Zöldmező Utcai Általános Iskolában napközis nevelőként, ahol szeretetet igénylő sérült 
gyermekekkel és szakmailag kitűnő kollégákkal találkoztam. 

1987-1992 között a legszebb emberi élményt, az anyaságot élhettem meg. 
1992 áprilisától a városi könyvtár olvasószolgálatába hívott az igazgató, s én 

örömmel jöttem.1993-95-ben felsőfokú információrendszer-szervező diplomát, 1998-
2001-ben pedig az ELTE TFK-n könyvtárosi oklevelet szereztem. 

2002 óta könyvtári szakfelügyelőként is végzek feladatot, 2004-től a 
Könyvtárpártoló Alapítvány titkára vagyok. 

A 25 éves közalkalmazotti munkaviszony, ezen belül 18 éves könyvtári 
gyakorlat, nyugdíjba készülő kedves igazgatóm, Dr. Müller Róbertné és a jelenlegi 
kollégáim bíztatása indított arra, hogy 2004 decemberében megpályázzam a Fejér 
György Városi Könyvtár intézményvezetői állását. 

2005 január 1-től megbízott, május 1-től kinevezett vezetőként dolgozom a 
könyvtárban. 

Szakmai programomban a könyvtár technikai fejlesztését tekintem kiemelt 
feladatomnak, valamint a munkafolyamatok számítógépesítésének kiszélesítését. 
Erősíteni szeretném az elmúlt években már jelentős változásokon átment szakmai 
összefogást. Pályázati lehetőségek kihasználásával szeretném megvásárolni a Textlib 
rendszer WEB OPAC modulját, valamint egy könyvtári beléptető rendszert. Rendkívül 
fontos lenne a gyermekkönyvtár végleges elhelyezése, összekapcsolása az 
anyakönyvtárral. Nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy –az eddigi gyakorlatot 
folytatva – a könyvtár a jövőben is kihasználja a 80 főt befogadó szép olvasóterem 
lehetőségét és színvonalas irodalmi rendezvények házigazdája legyen. 
 
                                                                                             Pappné Beke Judit 
                                                                                                igazgató 
 
 A zalalövői „Salla” Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú 
Művészeti Iskola élére 2005. júniusától pályázat útján ismét Pintér Antalt 
választották.  
                                                 
∗ Mindkét igazgatónak sok sikert kívánunk. (A szerk.) 
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MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ZALA MEGYEI 
SZERVEZETE 
 

Június 30-án Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban került 
sor az MKE Zala Megyei Szervezetének tisztújító taggyűlésére. A 68 tagból 40-en 
voltak jelen. A tagság elfogadta a vezetőség 2004. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolóját, és sor került a 2005. évi munkaterv megvitatására is. A tavaszi 
háromhelyszínes szakmai nap színvonalas és sikeres volt. Ősszel tovább folytatjuk ezt a 
megyei továbbképzést (októberben Olvasás és megértés témában).  

Július 21-23-ig Gödöllőn lesz a vándorgyűlés, a résztvevők költségeiből 
szervezetünk a tagdíjat befizetett tagoknak a részvételi díjat (4.000,-Ft) téríti. 
Szeptember 11-ére tervezzük a szakmai kirándulást Szombathelyre és Kőszegre. Miután 
a vezetőség mandátuma lejárt, tisztújításra is sor került a taggyűlésen.  

Czupi Gyula elnök megnövekedett elfoglaltságára hivatkozva nem kívánja 
tovább ellátni az elnöki teendőket. A tisztújítási közgyűlést megelőzően a Jelölő 
Bizottság összegyűjtötte a tagság jelöltjeit az új vezetőségre. A szavazás 
eredményeképpen a Zala Megyei Szervezet új vezetősége:  
 
Elnök:    Tóth Judit  – Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg  
 
Elnökségi tag:  Kereki Judit – József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg  

Pappné Beke Judit – Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely  
Kocsisné Sipos Rozália – Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 
Zalaegerszeg  

Elnökségi póttag:  Czupi Gyula, Halis György Városi Könyvtár, Nagykanizsa  
 
Tanácsi képviselő:  Kiss Gábor, Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg  
 
Ellenőrző Bizottság elnöke:   Major Árpád  – József Attila Városi Könyvtár,  
                                                     Zalaegerszeg  
Ellenőrző Bizottság tagja:  Kardos Ferenc  – Halis István Városi Könyvtár, 

Nagykanizsa  
Borbélyné Verebélyi Judit – Fejér György Városi 
Könyvtár, Keszthely  

Ellenőző Bizottság póttagja:  Varga Mária – Halis István Városi Könyvtár, 
Nagykanizsa  

 
 
ZALAI GYERMEKKÖNYVTÁROS MŰHELY 

 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár pályázatából került sor a megye 10 

könyvtárában Devecsery László drámapedagógiai foglalkozás sorozatára 2005. 
május 19-29 között a gyermekkönyvnapokon.∗ 

                                                 
∗ A zalakarosi rendezvény fogadtatásáról Horváthné Nagy Elvira számol be a Tudósítások rovatban (A 
szerk.) 
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A drámajáték foglalkozásokra a következő könyvtárakban került sor: 
• Apáczai ÁMK Könyvtára (Zalaegerszeg) 
• Deák Ferenc Megyei Könyvtár (Zalaegerszeg) 
• Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár (Letenye) 
• Fejér György Városi Könyvtár (Keszthely) 
• Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa) 
• József Attila Városi könyvtár (Zalaegerszeg) 
• Általános Iskola (Bak) 
• Általános Iskola (Teskánd) 
• Városi és Iskolai Könyvtár (Zalakaros) 
• Városi Művelődési Ház és Könyvtár (Lenti) 

 
Témák: 

I. Bizalomjátékok; A postakocsi és utasai; Holnap, ha hozzád indulok; Holnap, 
amikor megérkezem hozzád… 

II. Folyamatmese, körmese; együtt mesélünk 
III. Képválasztás – indoklással, megbeszéléssel 
IV. Irodalmi hősök; művek címe / jellemzés, bemutatás, felismerés 
V. Irodalmi apróhirdetés; irodalmi reklám. Játsszd el (Irodalmi művek címe) 

VI. Mondatok között! (Kezdő- és záró mondatok: történetalkotással!) 
VII. Dramatizálás, szerkesztés 

VIII. STOP!  Hotelportás; Piac 
IX. Csak csíkos, pöttyös és kockás van; Én vagyok a kezed… 
X. Sziget-játék (csoportépítés!) 

 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 
 
A Keresztury Irodalmi Kör rendezvényei: 
 

1. Újra itthon… Rátai Katalin estje (február 22.) 
2. 100 éve született József Attila  (április 6.-  Dr. Németh József irodalomtörténész 

előadása) 
3. Márai Sándor, az ember és a szépíró (április 27. -  Prof. Dr. Lőrinczy Huba 

előadása) 
4. „Akit mindenki szeretett”- Beszélgetés Keresztury Dezsőről, költészetről, 

irodalomról (május 10. -  Lator László Kossuth-díjas költő beszélgetőtársa 
Péntek Imre és Pápes Éva volt) 

5. Balajthy Ferenc szerzői estje (május 24.) 
6. Závada Pál Kossuth-díjas író szerzői estje (május 31. -  a szerzővel Kiss Gábor 

beszélgetett). Egyben az Ünnepi Könyvhét rendezvénye is volt. 
 
A 76. ünnepi könyvhét rendezvényei: 
 

1. Beszélgetés Závada Pál Kossuth-díjas íróval pályájáról és új regényéről, A 
fényképész utókoráról (május 31.) 
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2. Kabdebó Tamás Írországban élő József Attila-díjas költő estje (június 2. -  
Péntek Imre és az Énekmondó Együttes közreműködésével) 

3. A Nagyvilág irodalmi folyóirat norvég különszámának és Kovács katáng Ferenc 
Norvégiában élő író, műfordító Soha ne kérj bocsánatot c. verseskötetének 
bemutatója (június 6.) 

 

 
Závada Pál 

 

Kovács katáng Ferenc

Szakmai rendezvény: 
 
Utak, elképzelések, lehetőségek a települések kulturális életében c. szakmai 
konferencia (április 4.)∗ 
 
Előadások: 

• A könyvtári szolgáltatások jogi és gazdasági háttere. Előadó: Horváth 
Sándor Domonkos (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr) 
 

• A Könyvtári Szolgáltató Rendszer kiépítésének lehetőségei kistelepüléses 
környezetben. Előadó: Fehér Miklós (Könyvtári Intézet, Budapest)  

 
• A nagykanizsai többcélú kistérségi társulás könyvtári szolgáltató 

rendszere. Előadó: Czupi Gyula (Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa) 
 

• Könyvtár, teleház, művelődési ház… Kulturális szolgáltatások 
összehangolása egy kisvárosban. Előadó: Pintér Antal („Salla”MKKAMI, 
Zalalövő) 

 
Referátumok: 

• A könyvtár, mint a helyi művelődés központja. Előadó: Jakabfiné Bársony Judit 
(Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, Gelse) 

 
• Könyvtár a város és az iskola szolgálatában. Előadó: Horváthné Nagy 

Elvira (Móra F. Ált. Isk. és Városi Könyvtár, Zalakaros) 
 

                                                 
∗  Néhány előadás szöveges változata a Műhely rovatban található. (A szerk.) 

 92



HHíírreekk  

 

 
A szakmai napon a kollégák a 75 éves Bangó 

Bélát is köszöntötték 

 
Czupi Gyula a nagykanizsai KSZR-ről 

tart előadást 

 
A gyermekkönyvtár rendezvényei: 
 
1. József Attila versmondó verseny. Városkörnyéki döntő (március 21. – 25 versmondó, 
30 résztvevő) 

 
2. Integrált művészeti foglalkozások (januártól májusig 20 foglalkozás, 514            
résztvevő) 
 
3. Multimédiás tanfolyam az MMIK 9. évfolyamosainak (10 foglalkozás, 169 
résztvevő). 
 
4. Barangolás a gyermekirodalomban. Megyei levelezős játék záró rendezvénye. 
 ( május 6. – 50 versenyző, 75 résztvevő). 
 
5. A mese születése. Meseíró és mesemondó kisdiákok versenye. (május 9. – 12 
versenyző, 35 résztvevő). 
 
6. Könyvtárak A Nagy Könyvért gyermekkönyvtári programjai: gyermeknapi játszóház 
és a 7 csillag olvasókör megalakulása (május 28. – 25 résztvevő). 
 
 
Kiadványok: 
 
Megjelent a Gyermekkönyvtári információ című megyei módszertani hírlevél 6-7. 
száma.  
 
Új havi folyóirat indult májusban Olvasó Lurkó címmel, melyben tájékoztatjuk az 
olvasókat a gyermekkönyvtár aktuális eseményeiről. Állandó rovatai: Verselgető, 
Lepetyelő, Kobaktörő, Vendégségben, Újságoló, Az én Nagy Könyvem, Hümmögő. 
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Gyerekek egy csoportja a József Attila 

Szavalóversenyen a DFMK-ban 

 

 
A száz éves tölgyfa című drámafoglalkozás 

résztvevőinek egy csoportja 

 
Jelmezbe öltözött gyerekek és tanáraik a 
Barangolás a gyermekirodalomban záró 

rendezvényen 
 

 
A Hét csillag olvasókör alakuló foglalkozása 

 
 

JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiuma által 
meghirdetett pályázatnak köszönhetően ebben az évben is 12 csoportban mintegy 60 
fővel ismertettük meg az Internet alapjait. Nagyon sikeres ez a tanfolyamunk, idén is 
többen jelentkeztek, mint amennyit fogadni tudtunk. 
 

Szintén egy nyertes pályázat segítségével – Nemzeti Kulturális Alapprogram –
nyolc középiskolai osztály részére tartott előadást a zalaegerszegi önkormányzat egy 
munkatársa „Az Európai Unió múltja és jelene” címmel április hónapban. Az előadáson 
kívül egyéb EU-val kapcsolatos információigényüket internetes keresés során is 
megszerezhetik szakember útmutatásával 10 órában. 
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Gyermekkönyvtári rendezvények: 
 

„Nálatok laknak-e állatok?” címmel rajzpályázatot hirdettünk, amelyre 102 
kisdiák 113 db rajza érkezett be. Állatokról szóló mesét vagy annak egy részletét 
illusztrálták a gyerekek.  A rajzokat Vörös Ágnes rajztanár értékelte. A helyezettek és 
különdíjasok munkáiból és még néhányból kiállítást rendeztünk. 
 

Az eredményhirdetést 2004. november 22-én tartottuk. Vendégünk volt 
Lengyák István nagykanizsai pedagógus és „állatvarázsló”, aki sajátos olló- és 
papírtechnikájával megint elvarázsolta és fellelkesítette a gyerekeket.  

„Állatcsodák” címmel 28. alkalommal, 2004. november 27-én rendeztük meg 
könyvtárunkban a Mesemondó Versenyt. A rendezvényt A kuruzsló c. népmesével,, az 
Öveges József ÁMK 2. b. osztályos tanulóinak műsorával kezdtük meg. Betanító 
pedagógusok: Vonyóné Pass Márta, Gerencsér Mária. 9 városi iskola 36 tanulója és 9 
városkörnyéki iskola 34 tanulója versenyzett egymással a szép mesemondásban. 
Minden évfolyamon közönségszavazat alapján is kiadtunk egy-egy könyvjutalmat. 

2005. januárjában az un. tematikus napok keretében Kutyanapot tartottunk. 
 Az Űrhajós utcai Óvodai nagycsoportosainak műsora után a „Vakkantó” című 
Versmondó Versenyre vártuk a 6-10 éveseket. A verseny izgalmait a játszóházban 
vezethették le, ahol a következő lehetőségek közül választhattak a barkácsolni szerető 
gyerekek: quilling (papírcsíktechnika)- Nagy Ingrid vezetésével, kutyafigurák készítése 
– Góczán Judit vezetésével és origami – Gyurkóné Marton Beáta vezetésével. 
Örömünkre a versmondók társasága a környékbeli óvodásainkkal, iskolásainkkal és 
családtagjaikkal bővült. Kutyás furcsaságok, azaz a kutyás „dizájn center” kiállítás 
megtekintése és a közönségszavazás után délben átadhattuk a legérdekesebb kutyás 
tárgyak tulajdonosainak a jutalmat. 

Természetesen a kutyás könyvek kiállítása sem maradhatott el, hiszen 
gyermekkönyvtári rendezvényről volt szó. Az elkövetkező hónapok során a kiállított 
könyvek fokozatosan „gazdára”, azaz olvasókra is találtak. 

A kutyanapi játszóházban quillingező szülők vetették fel, hogy ezt a programot 
folytatni kellene. Így kerültek megrendezésre a kézműves könyvtári szombatok, havi 
rendszerességgel. Aktuális ünnepekhez kötöttük a játszóházak tematikáját: 
télbúcsúztató, húsvét, anyák napja. A játszóházakat meglehetősen nagy érdeklődés 
kísérte, 3 helyszínen, folyamatos váltással tudtunk csak minden érdeklődőt leültetni. Az 
ügyeskedés mellett a CD-ROM-ok nézegetését is felkínáltuk a megjelent gyerekeknek 
ill. családoknak. E program iránt nem várt érdeklődés mutatkozott, ezért minden péntek 
du. un. CD-ROM Klub keretében jöhetnek az érdeklődők 5-99 évesig.  

2004-ről 2005-re áthúzódó rendezvényeink a levelezős játékok voltak: 
„Bölcs szív, véres kard” c. történelmi sorozatot hirdettünk 3 fős, 6-7. 

osztályos csapatok számára. 
Témái: 

1. „Látjátok feleim…”feladatlap a kor iskoláiról, művelődéséről, 
szórakozásairól. 

2. Vásári vigalmak - dobozszínház készítése. 
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3. Hidán Csaba: Az Árpád-kor fegyverzete és harcművészete – előadás 
fegyver- és korhű ruházat bemutatójával egybekötve., 

4. István, a magyarok legelső királya – szépirodalmi mű olvasása. 
Feladatlap. 

5. Kirándulás Zalavárra – Kőfalvi Csilla a Göcseji Múzeum régésze 
vezetésével. 

A résztvevő csapatok szorgalmasan kutattak a könyvtárakban a feladatlapok 
megoldásakor. Ismét nagy sikere volt Hidán Csaba jelmezes, fegyverbemutatóval 
egybekötött előadásának. 

A kiránduláson, a zalavári ásatások helyszínein már csak az alapok feltárt 
maradványaival találkozhattak a gyerekek. Kőfalvi Csilla érdekes, élvezetes 
előadásában a terület történelmét és a régészek munkáját is megismerhették. Az 
ásatásokon előkerült emlékeket – tárgyak, fegyverek, ékszerek, sírok -- a Göcsej 
Múzeumbeli kiállításon tekinthették meg a gyerekek ismét Kőfalvi Csilla szakszerű 
vezetése mellett. Itt került sor a verseny eredményhirdetésére is. 
 

Móra Ferenc születésének 125. évfordulója alkalmából 3-4. osztályos 3 fős 
csapatok számára  „Kincskereső” címmel levelezős játékot hirdettünk  
 

Témák: 
1. Feladatlap: Móra Ferenc élete és munkássága 
2. Feladatlap: Móra Ferenc művei 
3. Feladatlap: Móra nyelvi világa. 
4. Móra Ferenc verses meséi és játszóház  

A Móráról és Mórától szóló könyvek olvasása mellett könyvtárunkban is 
kutattak, a számítógépes keresést is gyakorolták a játék résztvevői. A játszóházban 
origami és quilling segítségével megalkothatták a verses mesék szereplőit. Lukács 
Sándor zenész megzenésített versekből összeállított műsorával zártuk a játék 
eredményhirdetését. 
 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 
 
Rendezvényeink: 
 
Január 6. Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 

világban?- programsorozat  
 Gyógyítható-e a rákbetegség? 
Január 18. Internet-mert a világ valóban megismerhető! 
 Balaton Régió Európai Információs Pont és a FGYVK közös 

előadása 
Január 19. Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 

világban?- programsorozat 
 Szív és érrendszeri megbetegedések okai és következményei 
 Január 20. Magyar Kultúra Napja 
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 97

 Dr. Szabó Sándor: Akták és aknák c. önéletrajzi kötetének 
bemutatója. Előadó: Tar Ferenc tanár 

 Közreműködők: Festetics György Zeneiskola, Helikon 
Versmondókör 

Február 3. Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 
világban?- programsorozat 

 A tehéntej fogyasztásának egészségügyi kockázatai 
Február 9. Videofilm-vetítés a Gazdaasszony-képző Iskola osztálya 

számára 
Február 17. Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 

világban?- programsorozat 
 Valóban nélkülözhetetlen táplálékunk a hús? 
Február 26. Nők a Balatonért Egyesület ülése 
Február 28.  Szép magyar beszédért alapítvány vers- és prózamondó 

versenye 
Március 3. Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 

világban?- programsorozat 
 Állatbetegségek hatása az emberi egészségre 
Március 7. Szakmai Nap 
 „Utak, elképzelések, lehetőségek a települések kulturális 

életében” 
 DFMK és a FGYVK közös programja 
Március 17. Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 

világban?- programsorozat 
 Húsevés, mint ökológiai katasztrófa – tények és adatok 
Március 21. Megemlékezés Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. 

évfordulójára 
 Kardos József tanár „A komikum Csokonainál” című 

előadása 
Április 4. József Attila Szavalóverseny a város és a városkörnyéki 

általános iskolások részére 
Április 7. Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 

világban?- programsorozat 
  Homloklebeny az agy koronája 
Április 13. Gazdasági Szakközépiskola osztálya, tanítási óra 
Április 13. „Tiszta szívvel” című zenés összeállítás a Költészet Napja, 

József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából 
 Előadó: Kertész Lilla előadóművész 
 Közreműködő: Tóth János István 
Április 21. Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 

világban?- programsorozat 
 Mértékletesség és önuralom, valamint a böjt csodája 
Április 25.   Csendes Katalin: Hangulatcseppek című kötetének 

bemutatója 
 Közreműködnek: Kara Kocsis Gabriella költő, tanár 
                             Tódor Marcell 
                             Villányi Eszter 
                                                                      Mező Dániel  
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Május 5.  Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 
világban?- Programsorozat. A cukorbetegség. 

Május 17. A Nagy Könyv programsorozat 
 Konrád György és Csaplár Vilmos felolvasóestje 
Május 19. Mit tehetünk az életünkért és egészségünkért a mai 

világban?- Programsorozat 
 Szív és érrendszeri betegségek 
Május 28. Nyitott hétvége a könyvtárakban 
 M. Keresztes Zsuzsa festőművész kiállítása 
 Közreműködő: Papp Máté klarinéton 
Május. 27-29. "Könyvtárak Nyitott Hétvégéje"  
Május 27.  "Nagy Könyv”-felolvasóest a TOP 100-ból. Közreműködtek: 

a Rákóczi Szövetség tagjai.  
Május 28.  Keresztes Zsuzsa rongyképész kiállítás megnyitója. A 

kiállítást Pelcz István szerkesztő méltatta. Közreműködött: 
Papp Máté – klarinét. Helyszín: Városi Könyvtár olvasóterme 

 
A gyermekkönyvtár programjai: 
 
Január 7.  Varázslatos karosszék: téli ablakképek készítése 
Február 1.  Cserebere klub 
Február 11.  Varázslatos karosszék: Farsangi teremdíszítés és álarc 

készítése 
Február 11.  Farsangi népi játékok felelevenítése 
Február 15.  Cserebere klub  
Március 1.  Párkányi József területi könyvtárhasználati vetélkedő 
Március 2.  Cserebere klub 
Március 11.  Varázslatos karosszék: Húsvéti hagyományok továbbélése 
Március 11.  Húsvéti üvegmatrica festése tojásdíszítéshez 
Március 18.  Gyermekkönyvtárunk dekorálása a tavasz jegyében 
Április 1.  Gyermekkönyvek napja: Emlékezés Andersenre, könyvajánló 
Április 1.  Varázslatos karosszék: Könyvjelző készítése 
Április 4.  József Attila megyei versmondó verseny területi fordulója 
Április 11.  Egész napos versfelolvasó nap a költészet ünnepén 
Április 20.  Cserebere klub 
Április 29.  Varázslatos karosszék: Anyák napi ajándék készítése 
Május 9.  Darvasi László író-olvasó találkozója A Nagy Könyv 

jegyében 
Május 27.  Devecsery László drámapedagógiai foglalkozása (Könyvtárak 

nyitott hétvégéje) 
Május 28. Gyöngyékszer készítés.  
Június 3.  Varázslatos karosszék: Gyöngyfűzés, nyári divatékszerek 
Június 14. Felolvasó délelőtt: Cséby Géza író felolvasása A Nagy Könyv 

TOP 100 gyermekkönyveiből 
 
 
 



HHíírreekk  

 99

HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR, NAGYKANIZSA 
 
Február 21.  

Helyismereti kiadványok digitalizálása a határon túli magyarság 
szolgálatában (Konferencia) Hogyan hasznosul a történelmi Vasra, Zalára, Somogyra, 
Baranyára vonatkozó írott művelődéstörténeti értékek digitalizálása, hogyan segíti e 
digitalizálási munka a történelmi változások folytán határon kívülre került magyarságot 
története megismerésében? 

A konferencia előadói, előadásainak témái és vendégei: 
• Pallósiné dr. Toldi Márta (Berzsenyi Dániel Könyvtár) A Berzsenyi Dániel 

Könyvtár digitalizálási koncepciója.  
• Papp József (Területi és Tanulmányi Könyvtár, Muraszombat) 
• Kiss Gábor (Deák Ferenc Megyei Könyvtár): Helyismereti tartalmak a Deák 

Ferenc megyei Könyvtár honlapján: a Zalai Életrajzi Lexikon és a Nádas 
bibliográfia 

• Czupi Gyula (Halis István Városi Könyvtár): Egy hosszú távú digitalizálási 
program: a Zalai Közlöny 

• Bence Lajos (Magyar Nemzeti Tájékoztatási Intézet, Lendva): A Népújság 
digitalizálása  

• Zágorecz Csuka Judit (könyvtáros, Kapca): Helyismereti digitalizálás a kutató 
szemével1 

• Kalányos Katalin (Csorba Győző Könyvtár): Baranya megyei digitalizálási 
helyzetkép 
A rendezvényt a ”Dunántúli Helyismereti irodalom a XXI. században” című 

szemléző könyvkiállítás megnyitása zárta.  
 
Március 10.  

Arany János szavalóverseny a Rozgonyi iskola és a Halis István Városi 
Könyvtár szervezésében. 

 
Április 11.  

„József Attila minden formában” című kiállítás megnyitója. A kiállítás 
internetes változata megtekinthető a könyvtár honlapján:  
(http://www.kanizsa.hu/konyvtar/).  
 
Április 26. 

Sajtótájékoztató a Nagy Könyv 100-as listájának kijövetele alkalmából. A 
Nagy Könyv Top 100-ba tartozó könyvek közül mindegyik megtalálható 
könyvtárunkban. A könyvek külön polcrészt kaptak a bejárat közelében, így könnyen 
megtalálhatóak. A könyvekbe címkék kerültek, amelyek felhívják az olvasó figyelmét a 
Nagy Könyv programra. 

                                                 
1 Az előadás szöveges változata a Műhely rovatban olvasható (Szerk.) 

http://www.kanizsa.hu/konyvtar/
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Május 30. 

Berentés Tamás: Nyolc év a szögesdrótok ölelésében címü könyvének 
bemutatója. A művet bemutatta: Rózsás János író, a könyv lektora. Közreműködött: 
Horváth István Radnóti díjas versmondó 
 
Június 1. 

Az Ünnepi Könyvhét előestéjén találkozás Károlyi Attilával a Nagykanizsa 
elöljárói c. könyv szerzőjével. Házigazda: Czupi Gyula. 
 
Június 2.  

Kardos Ferenc és Zagorecz Csuka Judit Kettőshangzat című közös kötetének 
bemutatója. Házigazda: Czupi Gyula 
 Kanizsai Antológia No. 1. bemutatója. Házigazda: Sajni József az OKISB 
elnöke. 
Június 6.  

Polgár József: Nők, férfiak, kutyák című kötetének bemutató. 
 

Június 20-24. 
Nagy Könyv Olvasótábor – Nagykanizsa.  

 
 
APÁCZAI ÁMK KÖNYVTÁRA, ZALAEGERSZEG 
 

 
Az Apáczai ÁMK Könyvtára a Nagy Könyv akció keretén belül 2 pályázati 

felhívással fordult az ÁMK diákjai felé, melynek ünnepélyes eredményhirdetésére, a 
díjkiosztásra 2005. május 5-én került sor. 

Az egyikben könyvajánlókat kértünk a kedvenc olvasmányélményükről, hogy a 
társaik is kedvet kapjanak az olvasáshoz. Számos nagyon színvonalas könyvismertetést 
kaptunk, melyben ifjúsági- és felnőtteknek szóló regények, s még egy ismeretterjesztő 
mű is szerepelt. A kiírásunk szerint minden pályázati munkát jutalmaztunk. 

A másik felhívásunkban az ÁMK TOP LISTÁJÁNAK az elkészítéséhez kértük 
a diákok szavazatait a kedvenc könyvükről. 174 szavazatot kaptunk, ami nagyon szép 
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szám. Nem csak regényekről, hanem versekről, drámákról és szakkönyvekről is dobtak 
be cédulát a szavazóládába. Az ismeretterjesztő könyvek céduláinak zömét egy ember 
dobta be, ő úgy látszik, nagyon nyerni szeretett volna. Volt néhány értékelhetetlen 
szavazat, egypáran nem vették komolyan a felhívásunkat. A bedobott 17 forintot is 
megköszönte a könyvtár! 
 
Az ÁMK TOP LISTA legtöbb szavazatot kapott könyvei: 
 

1. Harry Potter (22 szavazat) 
2. A Pál utcai fiúk (14 szavazat) 
3. Egri csillagok (9 szavazat) 

 
A továbbiakban is előfordul egy-két kötelező olvasmány, de sok más felnőtt 

regény címét is felírták a gyerekek. Szerepel pl. az Indul a bakterház, a Sorstalanság, 
Stephen King több műve. Ifjúsági regények is találhatóak: pl. Verne Gyula művei, s a 
Micimackó is szerepel a kedvencek között. Nagyon változatos, s az olvasást tekintve 
reménytkeltő az ÁMK tanulóinak TOP LISTÁJA, melyet megnézhetnek a könyvtár 
melletti hirdetőn, s az iskola faliújságjain. Arra biztattuk a diákokat, hogy 
csemegézzenek erről a listáról is, hátha nekik is tetszik, ami megragadta a társaikat. 

Megkértük Horváth Petrát, hogy olvassa fel az általa írt könyvajánlót, majd a 
könyvtárvezető átadta a jutalmakat. 
 

VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 
 
Móra-napok levelezős játék  
 

A levelezős játékot még 2004-ben indítottuk azzal a szándékkal, hogy iskolánk 
névadójának, Móra Ferencnek ezzel is méltó emléket állítsunk. Célunk az volt, hogy a 
megyében élő felső tagozatos diákoknak olyan játékos, érdekes feladatokat, 
rejtvényeket állítsunk össze Móra Ferenc életéről, munkásságáról és műveiről, amelyek 
könyvtárhasználatra, könyvtári búvárkodásra, kutatásra ösztönzik őket. 

A tavalyi sikeres próbálkozás után egyértelmű volt számunkra, hogy a mai 
gyerekeket is érdeklik a Móra történetek, szívesen olvassák az ő lelket gyönyörködtető 
írásait. Így az idei évben is nagy lelkesedéssel hirdettük meg ezt a könyvtári levelezős 
versenyt, melyben Móra életének és Rab ember fiai című regényének ismeretéből 
adhattak számot a feladatlapot visszaküldők. Az utolsó feladatban a versenyzők 
fantáziájára bíztuk a regényben szereplő Kővár kialakulásának történetét, s azt kértük 
készítsenek róla eredetmondát. Érdeklődve olvastuk a kitalált történeteket, melyek 
közül számos olyan jól sikerült, hogy elhatároztuk, készíttetünk belőle egy kiadványt, 
mely illusztrációinak elkészítéséhez felkérjük iskolánk kézműves szakkörének tagjait.  
Összesen 51 tanuló küldött be pályázatot, a megye 16 iskolájából. 

A legügyesebb pályamunkák készítőit meghívtuk az ünnepélyes 
eredményhirdetésre, mely 2005. március 23-án 9 órakor kezdődött. Számukra oklevelet 
készítettünk és könyvjutalmat adtunk. 

A helyezettek: 
5-6. osztály: 

1.Móricz Tanara 6.o.  Miháld 
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2.Horváth Bálint 6.o. Újudvar 
3.Rátfai Réka 5.o.  Nagykanizsa Batthyány Gimn. és Eü. SZKI 

 
7-8.osztály: 

1. Dömötör Szabina 8.o. Pacsa 
2. Tóth Katalin  8.o. Nagykanizsa Hevesi Ált. Isk. 
3. Antal Zsolt 7.o. Nagyrécse 
3. Körmendi Franciska 8.o. Murakeresztúr 

 

 
 
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
Január 16.    „Filléres emlékeim” - kiállítás régi szalvétákból 
 
Január 21. Magyar Kultúra Napja. - L. Kiss Endre festőművész 

kiállítása 
 
Február 23 - március 5. „Pannon sorok, tájak, emberek” – Keresztury Dezső 

emlékkiállítás 
Március 1 - április 15. József Attila Centenárium. „A mindenséggel mérd magad” 

József Attila életútja – kiállítás 
Március 5 – május 23.  „Erdélyi képek”. Kusztura Sándor székelyudvarhelyi 

festőművész kiállítása 
Március 15 – április 23. Nagy Könyv Programsorozat. 5 héten keresztül 5x5 

feladvány a kábeltelevízióban, ill. a könyvtárban 
elhelyezett tablón 

Március 17.  Helytörténeti vetélkedő az Andrássy Gyula Általános 
Iskola felső tagozatosainak 
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Március 18.    „Patchwork” húsvéti hangulatban – kiállítás 
Március 24.  „Varázserejű hímes tojás” – patchwork kézműves 

foglalkozás 
Április 1.  Költészet Napja 2005.  „József Attila” körzeti 

versmondó verseny 
Április 13. – május 23. „Szép mese az én életem, gazdag és boldog mese”. 

Andersen születésének 200. évfordulója alkalmából 
rajzpályázat - kiállítás 

Április 14.  A Magyar Nyelv Hete. „Anyanyelvünk játékai” – 
vetélkedő felsőtagozatosoknak 

Április 18.  „A Föld Napján”. Lelkes András természetvédelmi 
felügyelő előadása 

Április 21.  „A természet kincsestára” - kézműves foglalkozás 
természetes anyagokból 

Május 1.  Filatéliai és numizmatikai találkozó és börze. Vendég: a 
Nagykanizsai Éremgyűjtő Kör. Európai Anzix. - Dr. 
Ferenczy Sándor képeslapgyűjteményéből. 
Aszfaltrajzverseny. 

Május 8.    Európa nap.  - Kézműves foglalkozás 
Május 13. József Attila Centenárium. „Tudod, hogy nincs bocsánat”. 

Földes  László „Hobo” előadói estje. 
Május 26. „Csak csíkos, pöttyös és kockás!” – találkozó  Devecsery 

Lászlóval 
Május 28. „Régi, szép könyvem” c. kiállítás. (a TOP 100-ba került 

könyvek régebbi kiadásaiból.) 
 
 
LENTI ELLÁTÓRENDSZER 
 

Az év elején a 2004. évi könyvtári statisztikai jelentések elkészítésének segítése 
után beszámoltunk a fenntartóknak az ellátórendszer elmúlt évi munkájáról.  
Elszámoltunk a könyvbeszerzési összegeik felhasználásáról.  

Tájékoztatatást adtunk arról, hogy 2005-től az állománygyarapításra vonatkozó 
könyvtári szolgáltatásainkat ezután az önkormányzatokkal évente megkötött írásos 
megállapodás formájában történő megrendelés alapján végezhetjük. Az adminisztrációs 
munkák miatt a befizetési határidő is tolódott, remélhetőleg a községek mindegyike 
teljesíteni fogja a könyvbefizetési kötelezettségét. 
 2005. április 4-én  Zalaegerszegen a DFMK, a zalaegerszegi József Attila Városi 
Könyvtár és a lenti Városi Művelődési Központ és Könyvtár közös szervezésű szakmai 
konferenciáján térségünkből a nagyobb könyvtáraink könyvtárosai mellett  
érdeklődésüket bizonyítva a fenntartók is képviseltették magukat.  

Az önkormányzatok részéről megnyilvánuló tenni akarást tükrözi a pályázati 
lehetőségek széles körben keresése és a pályázatokkal való élés kihasználása. Ennek 
köszönhetően Páka község, végre több évi sikertelen próbálkozás után a Nyugat-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 10,5 millió forintot nyert a művelődési ház 
külső-belső felújítására. Ezáltal a művelődési házban az eMagyarország Pontnak is 
helyet adó könyvtár működési feltételei is kedvezőbbé válnak. Másik sikeres pályázat a 
csömödéri önkormányzaté, ahol szintén ez ad lehetőséget a kor színvonalának 
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megfelelő könyvtári körülmények biztosítására. 2004-ben az Európai Unió és az 
Oktatási Minisztérium által kiírt alaphoz nyújtottak be pályázatot. 

A 2006 szeptember végéig szóló pályázat, „A XXI. Század iskolája” nevű 
projekt megvalósítása során 2005-ben az iskolájuknál elkezdődik egy 300 
négyzetméteres új épületrész kialakítása, amelyben az információs bázis mellett 
könyvtár kialakítását is tervezik. A községi könyvtár új helyre költöztetése után az 
iskolai könyvtárral való összevonásra is sor kerül.   

A szakfelügyeleti vizsgálatok javaslatainak megfelelően két községben is történt 
előbbrelépés a személyi feltételek alakulásában. 

Szécsisziget községben Péntek Katalin, Tormaföldén Krisztánovics Klaudia látja 
el 6 órás közalkalmazotti munkaviszonyban a könyvtári és a teleházi feladatokat. 

 Személyi változás miatt átadó leltár volt májusban a kisszigeti könyvtárban, 
ahol a teleházszerű működtetés mellett a könyvtári feladatok ellátásával Böröcz 
Rolandot bízták meg.  

„A Nagy Könyv” programhoz több könyvtárunk csatlakozott, elsősorban a 
nagyobb nyitva-tartási idővel rendelkezők / Csesztreg, Csömödér, Gutorfölde, Lovászi, 
Nova, Páka, Resznek, Rédics, Tornyiszentmiklós , Zalabaksa /. 

A könyvtárosok szívesen vállalják a projekthez kapcsolódó feladatokat, amelyek 
színesítik, élénkebbé teszik a szerény anyagi lehetőségek között működő községi 
könyvtárak tevékenységét.  
 
 
ZALAEGERSZEGI ELLÁTÓRENDSZER 
 

A 2004-es évhez képest változtattunk az önkormányzatok befizetésén, amely a 
megállapodásunk módosítása értelmében 100 Ft-ról 120 Ft-ra emelkedett. A községek 
90 %-a utalta a könyvbeszerzésre, ill. a költségek részbeni térítéséhez az összegeket. 
Területünkről 23 ellátós és 8 önállóan szerzeményező könyvtár nyújthatta be pályázatát 
az NKÖM-hez, állománygyarapítási összegük támogatására. A pályázati dokumentációt 
minden önkormányzatnak időben eljuttattuk és segítettünk a megírásában. Személyi 
változás miatt 4 könyvtárban történt átadás-átvétel: Kemendollár, Nagykapornak, 
Ozmánbük, Vaspör.  

Állományrendezésre és állománykivonásra  6 könyvtárban került sor: 
Kemendollár, Kustánszeg, Nemeshetés, Pálfiszeg, Salomvár, Vaspör. Ezeket a 
munkálatokat a szakfelügyeleti vizsgálatok javaslatai alapján, új könyvtári bútorok 
beszerzése, ill. költöztetés miatt végeztük el.  

Új könyvek kiszállítása és a csereállomány továbbvitele 1 alkalommal történt az 
év folyamán, most zajlik a második könyvbővítés előkészítése. Ebben az évben 10 
községi könyvtárban kerül sor szakfelügyeleti vizsgálatra, amelynek előkészítése 
megtörtént, ezzel is segítve a szakfelügyelők munkáját. A Nagy Könyv országos 
olvasási kampány eredményességét számos községi könyvtárunk szavazatai segítették 
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