
HÍREK 

Lenti Városi Könyvtár, kistérségi könyvtári ellátás  
 
 2008-ban a lenti kistérséghez tartozó önkormányzatok mindegyike igényelte a 
mozgókönyvtári szolgáltatást. 
 A kistérséghez 50 település tartozik, a mozgókönyvtári normatív támogatás 
összegének „lehívásához” szükséges feltételeket az érintettek határidőre teljesítették. A 
kistérség a háromoldalú megállapodás alapján a pénzösszegeket folyamatosan biztosítja 
a szolgáltatást végző városi könyvtár és az önkormányzatok felé. 
 2008-ban Csömödér és Lovászi csatlakozásával a könyvári ellátást 48-ról 50 
községre terjesztettük ki. 
 Könyvbeszerzésre a közbeszerzési eljárás nyertesével, a Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft –vel kötöttünk szerződést és a rendeléseket is megkezdtük május elején.  
 A szolgáltató helyek működési körülményeinek jobbítása érdekében több helyen 
is további fejlesztésekre került sor.  
 Márokföldön a faluházban külön helyiséget kapott a könyvtár. A normatív 
támogatásból multifunkciós számítógépet, televíziót, berendezési tárgyakat vásároltak a 
barátságos, invitáló környezet megteremtése érdekében. A kis lélekszámú, a határ menti 
kapcsolatokra, és a természeti értékeket megőrző turizmusra építő település 
önkormányzata fontosnak tartja az újonnan indított könyvtári szolgáltatás 
körülményeinek biztosítását. 
 

 
Az új márokföldi könyvtárban Stéber Ferencné Csögi Ágnes beszélget Magyar Kálmán 
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 A jövőben ugyancsak az idegenforgalmi turizmusra egyre jobban alapozó 
Szécsisziget községben történt változás a szolgáltató hely elhelyezésében. A könyvtár, a 
Szapáry-Andrássy kastély egyik földszinti termét kapta meg a feladat ellátására. A 
kastély a Kerka-mente Natúrpark információs központja is. 
 2008 tavaszán Lendvajakabfán költöztették át a könyvtárat egy másik 
helyiségbe, a bútorzat egy része elkészült már, és itt helyezik el a beszerzésre kerülő 
számítógépet is. 
 Gáborjánházán a mozgókönyvtári normatívából újították fel a könyvtár 
helyiségét, és a rendelkezésre álló pénzből számítógépet és DVD-lejátszót is vásároltak, 
felkészülvén az új szolgáltatások fogadására és közvetítésére. A helybeni vélemények 
szerint a könyvtár iránti érdeklődés megnövekedése a lakossági igényekhez 
alkalmazkodó beszerzéseknek köszönhető. 
 A megfelelő személyi feltételek biztosítása néhány helyen gondot jelent a 
fenntartóknak, valószínűleg ennek tudható be az év elején bekövetkező személyi 
változások a könyvtárak vezetésében. 
 Személycsere volt 6 helyen: Kányavár, Nemesnép, Pördefölde, Ramocsa, 
Szentgyörgyvölgy, Tormafölde községekben.  
 A városi könyvtár és a szolgáltató helyek közötti kapcsolatrendszer erősítése, az 
elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítása érdekében könyvtárosainknak 
tanfolyamokat szerveztünk március-április hónapban. A 20 órás /1 hetes/ tanfolyamon 3 
csoportban 15 fő vett részt.  
                                                                                          Stéber Ferencné Csögi Ágnes 
 
 
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
Rendezvényei 2008. 1. félévben 
 
 
Január 8.  Wass Albert Emlékév 
   Kiállítás Wass Albert születésének 100. Évfordulója alkalmából 
Január 22.  Magyar Kultúra Napja 
   Kultúrák közötti európai párbeszéd éve 2008.    
   Kiállítás a tótszentmártoni alkotótelepek gyűjteményes munkáiból 
Február  22.  Író-olvasó találkozó 

Vértes Judit: A tanító öröksége – kötetbemutató est  
Március 17.  „Ez a húsvét olyan ünnep, fák, virágok megzsendülnek” 
   Kézműves foglalkozás óvodásoknak   
Március 21.  „Hol a tojás, piros tojás? Kosárkámba várom!” 
   Kézműves foglalkozás általános iskolásoknak 
Március 21. „Társadalomtudományi Hetek 2008” –  

„Reneszánsz év 2008”„A reneszánsz és Mátyás király”     
 Dr. Ferenczy Sándor előadása  

Április 4.  József Attila körzeti versmondó verseny 
Április 11.  Költészet Napja  

Tükörcserepek - zalai és muravidéki kortárs költők  megzenésített  
 versei 
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Április 17.  Magyar Nyelv Hete 
   Játékos nyelvi vetélkedő 4. Osztályosoknak 
Április 24.  Föld Napja 

1 éves A Mura-Menti Tájvédelmi Körzet –  
Lelkes András előadása az általános iskola felső tagozatosainak   

Május 1.  „Régi szép babáim” 
   Kiállítás az olvasók babáiból 
   „Szív adja szívnek szívesen” 

Anyák napi ajándékkészítő foglalkozás 
Május 9.  „Sánta lábú vadkacsa lakodalma” 
   Találkozó Kanizsa József író-költővel 
Május 9.  „Csendvarázs” 
   Kiállítás Koncz Eta Krúdy-díjas festőművész alkotásaiból 
Május 23.  Gyermeknap 
   Kézműves foglalkozás óvodásoknak  
 
Januártól június közepéig kedd esténként „Lelki-ismeret” címmel beszélgetős esték a 
könyvtárban. 
 
        Molnárné Pfeiffer Edit 
 
 

 
Babakiállítás a letenyei könyvtárban 
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VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 
 
Móra könyvtári levelezős játék  
 
 2008. februárjában immár ötödik alkalommal hirdettük meg a könyvtári 
levelezős játékunkat a megye iskoláinak. Az idei évben is Móra Ferenc életéről, 
munkásságáról szóltak a feladatlap első részének kérdései. A második részben Móra 
Csilicsali Csalavári Csalavér című meseregényéből adtak számot a pályázók. A 
harmadik feladatrészben fogalmazást kellett írni, melyben meg kellett változtatni a mese 
befejezését a Csalavér jó útra tér címnek megfelelően. 4-8.osztályosig két korcsoportban 
egyénenként lehetett jelentkezni a játékra. Március 28-ig a megye 7 iskolájából 22 
pályamunka érkezett. Április 2-ára hívtuk meg közülük a korcsoportjában legjobb 
munkákat beküldőket. Intézményünk igazgatónője, Benkőné Gulyás Edit adta át 
számukra a jutalmakat az intézmény Móra-napi ünnepélyén. 
 
Költészetnapi programok  
 
 2008. április 8-án iskolai szavaló és - versíróversenyt hirdettünk a könyvtárban. 
31 kisdiák vállalkozott arra, hogy ezen a napon verset szavaljon és 11-en adták be az 
általuk megírt költeményt. A zsűri tagja Benkőné Gulyás Edit, Bakonyi Rita és Horváth 
Zita pedagógusok voltak.  A gyerekek a helyezéseket a költészet napi megemlékezésen, 
április 11-én tudták meg, illetve a jutalmakat is ekkor vehették át iskola aulájában. Itt a 
legszebben szavalókat az iskola minden tanulója hallhatta. A tanév folyamán 
meghirdetett könyvbarát vetélkedő értékelésére is sor került. 
 2008. április 14-én a költészet napi programok zárásaként vendégünk volt Figura 
Ede. Délelőtt 10 órától az óvodásoknak, 11 és 12 órától az alsó tagozatosoknak adta elő 
megzenésített versekből készült műsorát. Délután 14 órától a felső tagozatosoknak 
Romhányi József  költeményeiből énekelt gitárkísérettel. 
A könyvtárunkban már többször is járt előadó ismét nagy sikert aratott és vidám 
hangulatot teremtett a diákok körében. 
 
        Horváthné Nagy Elvira 
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