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 November 5–6-án könyvtárunk adott helyet a XI. Közgyűjteményi Szakmai 
Napoknak. A tartalmas és érdekes előadásokat élvezettel hallgató közönség 
elégedettségének adott hangot. 
 December 10-én a Források a Muravidék történetéhez I–II. c. szöveggyűjtemény 
bemutatójára került sor, melynek során a kötet szerzői válaszoltak a hallgatók 
kérdéseire. 
        Kocsisné Sipos Rozália 
 

 
A nagy háború írásban és képben” nevet viselő vándorkiállítás augusztus 28. és szeptember 10. 

között Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban is sok érdeklődőt vonzott. 

 
 

 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS  
 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a községi önkormányzatokkal, illetve a 
zalaegerszegi, zalaszentgróti és pacsai többcélú társulásokkal kötött Ellátási szerződések 
alapján biztosította a mozgókönyvtári szolgáltatást a nyilvános könyvtárat nem 
működtető 30 község - Alibánfa, Alsónemesapáti, Bagod, Csöde, Gyűrűs, Kemendollár, 
Kisbucsa, Nemesapáti, Nemeshetés, Petőhenye, Pókaszepetk, Pusztaszentlászló, 
Vöckönd, Zalaistvánd, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Almásháza, Batyk, Dötk, Pakod, 
Zalabér, Zalavég, Búcsúszentlászló, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Nemesrádó, 
Pölöske, Szentpéterúr,  Zalaigrice, Zalaszentmihály – számára. 

A mozgókönyvtári normatív támogatásból az év folyamán 5354 db 
dokumentumot leltároztunk be, illetve 51 féle (285 példány) időszaki kiadványt 
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fizettünk elő a kistérségek települései számára. A dokumentum-beszerzésre fordított 
összeg összesen 9 627 767 Ft volt. A beleltározott dokumentumok könyvtárunk online 
katalógusában az interneten keresztül visszakereshetők: http://katalogus.dfmk.hu:8080/ . 

A községi szolgáltató helyekre az év folyamán 6 alkalommal szállítottunk új 
könyveket, a nem hagyományos dokumentumok cseréje ennél gyakoribb volt.  

A községi szolgáltató helyeken 2230 fő regisztrált használót tartottak nyilván 
2008-ban, a személyes könyvtárhasználatok száma 43 381 alkalom volt; 35538 db 
dokumentumot kölcsönöztek és 18316 dokumentumot használtak helyben.  

Intézményünk honlapján folyamatosan frissítettük a mozgókönyvtári ellátás 
weboldalát. Elérhetősége: http://www.dfmk.hu/mozgokonyvtar/index.htm 

 A  Zalai könyvtári levelező 2008. évi 1. számban már hírt adtunk arról, hogy 
áprilisától hírlevelet jelentettünk meg, továbbképzést szerveztünk a könyvtári 
szolgáltató helyek könyvtárosai számára, internet használói tanfolyamot tartottunk 
Kemendolláron, és  Pölöskén, valamint több rendezvényt is szerveztünk.  Az év 
második felében is folytattuk ezeket a munkákat, így Pakodon tartottunk internet 
használói tanfolyamot, a hírlevélnek pedig összesen 4 száma jelent meg.  

"Mátyás király alakja a magyar irodalomban" címmel a zalaszentiváni általános 
iskolásoknak november 21-én 9 órától Kiss Gábor tartott előadást.  

Kézműves foglalkozás keretében karácsonyi díszek készítésére került sor 
Pethőhenyén, Zalaszentlőrincen, Batykon és  Alsónemesapátiban. A foglalkozásokat 
Zsirainé Kulcsár Mária vezette.  
 Közösségi Ház és könyvtáravató ünnepségre került sor Nemesapátiban. 
2008. október 23-án. Az ünnepség keretében átadták a Lukács Istvánról elnevezett új 
könyvtárszobát is. Az avatóünnepség részeként Pintér Györgyike vezetésével kézműves 
foglalkozásra került sor (erről részletesen is olvashatnak a Tudósítások rovatban Gáspár 
Zoltánné polgármester tollából). 

 December 12-én Zalaszentmihályon került sor az első kistérségi szavalóverseny 
megrendezésére, ahol a zsűri munkájában vettünk rész. Reméljük folytatódik a 
hagyomány és a következő években is megrendezésre kerül ez a program. 

 
                Sebestyénné Horváth Margit 

 
 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS  
 
 Számos rendezvényt, író -olvasó találkozót szerveztünk a területünkhöz tartozó 
könyvtári szolgáltató helyeken az Ünnepi Könyvhéten, a Zalai Gyermekkönyvheteken, 
illetve egyéb alkalmakkor. Programjainkon közel 600 fő vett részt. 
 2008. október 6. "Sokszínűség és modernizácó" címmel szakmai napot 
tartottunk, ahol vendégeink között tisztelhettük a községek elöljáróit és könyvtárosait is. 
Itt került sor a "Olvasóinkért-díj" átadására is, amelyet 2008-ban Horváth Jánosné 
lickóvadamosi könyvtárosunk vehetett át. 
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