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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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Pál Éva, Major Árpád és Horváth Jánosné az október 6-i rendezvényen 

 

 
A nagykapornaki irodalmi est fellépői 

 
 2008. október 14-én  író-olvasó találkozóra került sor Baranyi Ferenc Kossuth-
díjas költővel Nagykapornakon. 
 2008. október 16-án „A mozgókönyvtári rendszer új lehetőségei a 
mikrotérségben” címmel rendezett információs napon, Bakon  Pál Éva előadást tartott a 
József Attila Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásairól. 
 2008. november 18-án Kanizsa József költővel  találkozhattak az érdeklődők 
Becsvölgyén és Gellénházán. 
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A Gellénházán tartott író-olvasó találkozó közönsége 

 
 2008. november 22-én Kiskutason irodalmi estet szerveztünk Ferencz Győzővel, 
a Pannon Tükör munkatársával.  
 2008. november 27-én Kiskutason Nógrádi Gábor író volt a vendégünk. 
  

 
Nógrádi Gábor író és Pál Éva könyvtáros  
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 20 órás továbbképző tanfolyamot tartottunk 8 fő részére a Kiskutasi Kulturális 
Menedékházban "Alapfokú ismeretek számítógépen" címmel. A tanfolyamot mindenki 
sikeresen elvégezte, amelyet "Tanúsítvány" kiosztásával igazoltunk.  
  2008. 2. félévben ünnepélyes könyvtárátadásra kerül sor Gellénházán, 
Keménfán, Szentkozmadombján és Zalatárnokon. 
 Számos pályázaton szerepeltek sikeresen a községi könyvtáraink: Az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium "Fókuszban a közművelődés" pályázatán Keménfa 130 00 Ft, 
Bezeréd 400 000 Ft, Pusztaederics 1000 000 Ft támogatást kapott. 
  
          Pál Éva 
 

 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 
 
Rendezvények- 2008. II. félév 

Szeptember 8. 
Horváth J. Ferenc: Jó széllel című verseskötetének bemutatója és festménykiállításának 
megnyitója. A kötetet méltatta: Cséby Géza – ny. igazgató, költő. A kiállítást 
megnyitotta: Pelcz István – szerkesztő. 
 
Szeptember 22. 
Kardos Gy. József: Ahonnan jöttem: Pálfalvi Nándor élete és munkássága c. kötet 
bemutatója. A kötetet bemutatta a szerző. Vendég: Pálfalvi Nándor író. Közreműködött: 
Bodnár Sándor – oboa 
 
Szeptember 29. 
A Csík Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár közös 
rendezvénye: Olimpiai beszámoló Pekingből. Előadó: Dr. Nádasy Miklós elnök. A 
Dobópápa című film vetítése – rendező: Sós Ági. Vendégek: olimpikonok és edzőik. 
 
Október 6. 
A „Reneszánsz Éve 2008” jegyében indított vetélkedő döntője. 
 
Október 12. 
KÖNYVES VASÁRNAP – RENESZÁNSZ ÉV. 20 fellépő csoport, 20 kézműves, és 
könyvtárak bemutatkozása, civil szervezetek szereplése. 
 
November 3. 
F. Wolf Ágnes Napfogyatkozás. Küzdelem a szörnyű kórral c. kötet bemutatója. A 
szerzővel Lackner László író, szerkesztő beszélgetett. Közreműködött: Pulai Viktória- 
balettművész, Bodnár Sándor – oboa, Gróf Katalin – zongora. 
 
November 10. 
Író – olvasó találkozó Petőcz Andrással. 
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