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Október 22. Mesedélelőtt a dobronaki könyvtárban 
 
Október 22. Mesedélelőtt a göntérházi könyvtárban 
 
November 13.            Felnőtt olvasókör alakuló ülése könyvajánlóval 
 
November 14. Gyermek olvasókör foglalkozása 
 
November 17-21. „Elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítása” tanfolyam 
 
November 18.  „A titkokat az ujjaimnak mondom el”- Rosta Géza verses-zenés 

műsora az  általános iskolák 4. osztályos gyermekeinek 
 
November 21. de. Őriné dr. Bilkei Irén „Hétköznapi élet a későközépkorban” című 

előadása középiskolás diákoknak 
 
November 21. du. Őriné dr. Bilkei Irén „Hétköznapi élet a későközépkorban” című 

előadása felnőtteknek 
 
November 24-28. „Elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítása” tanfolyam 
 
November 26. de. „Levél a Mikuláshoz”- Neszmélyi Magdolna előadása 

óvodásoknak 
 
November 26.  Neszmélyi Magdolna „Mikor a szirom elhagyja helyét…” című 

előadása 
 
December 5. Gyermek olvasókör 
 
December 11.              „A szeretet versei”- Csider Sándor drámafoglalkozása 
 gyermekeknek 
 
December 12.              „A szeretet versei”- Csider Sándor drámafoglalkozása 
 gyermekeknek 
 
December 17. „Szeretni születtünk”- Csider Sándor előadása 
 
December 20.               Karácsonyi kézműves délelőtt korhatár nélkül 
 
         Német Józsefné 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI, KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS 

 
 A mozgókönyvtári ellátás során a hozzánk tartozó 50 településen 2008-ban 
könyvtáraink négy, esetenként öt alkalommal kaptak könyveket és igényeik szerint 
DVD-ket is. 
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 Az év során 99 alkalommal szállítottunk ki DVD-ket, egy-egy szállításnál átlag 
10, éves szinten összesen 1036 darabot juttattunk ki. 
 Több helyen /pl. Iklódbördőcén, Pákán, Tormaföldén/ nagyon megnőtt az 
érdeklődés az új szolgáltatásunk iránt. Éves szinten 50 - 65 DVD-ből válogathattak az 
itt élők ezekben a községekben.  
 Mivel a folyóiratok is keresettek szolgáltató helyeinken, ezért a 2009. évre 
történő megrendelésük előtt ismét igényfelmérést végeztünk könyvtárosaink 
segítségével, hogy az ott élők milyen kiadványokat olvasnának szívesen. Több helyen 
éltek a változtatás lehetőségével, ugyanis az érdeklődés szélesedésével a látogatók által 
legkeresettebb folyóiratok beszerzését kérték. 2009-ben 51 féle időszaki kiadványt 
rendeltünk meg 204 példányban, melynek előfizetési összege 1 millió 700 ezer forintot 
tesz ki. 
 Könyvtárosaink számítógépes ismereteinek gyarapítása érdekében 2008. 
november 24-től 28-ig újabb tanfolyamot szerveztünk a városi könyvtárban.  Ez volt a 
harmadik tanfolyamunk ez évben, erre négy könyvtáros jelentkezett és végezte el, így 
2008-ban összesen tizenkilencen vettek részt internetes oktatásban. 
 Az év második felében is történtek személyi változások. Márokföldön Tóth 
Hajnal, Nován Csonkáné Gáspár Zsuzsanna  lett az új könyvtáros. Sajnos az előző 
könyvtárosok munkakörülményeinek megváltozása nem tette lehetővé, hogy továbbra is 
vállalni tudják a könyvtárosi teendők ellátását. 
 Jelentősebb fejlesztés Szentpéterföldén volt, ahol felújították a könyvtári 
helyiséget és berendezési tárgyakat /tárgyalóasztalt és székeket, számítógépekhez 
forgószékeket/ vásároltak. 
 2008. júniusában Szentkozmadombján avatták fel a faluházban helyet kapott új 
könyvtárat, melyre 1,7 milliós pályázati és kistérségi támogatás adott lehetőséget. A 
barátságosan kialakított szolgáltató helyen a hagyományos dokumentumok mellett az 
internet hozzáférés is biztosított a használók számára. 
 
       Stéber Ferencné Csögi Ágnes 
 

 
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
Rendezvények  2008. 2. félévben 

 
 
Június 2.    „Biblia Éve” – kiállítás 
 

Június 5.   Ünnepi Könyvhét. Kései énekek – Rada Gyula költői estje 
 

Június 21.   Könyvbarátok kirándulása – Pozsony 
 

Június 26.   Drámatábor. Kézműves foglalkozás – „Gyöngyvilág” 
    

Július 1-től augusztus 5-ig   Ismerkedés kötelező olvasmányokkal (6 alkalommal- kedd    
    délelőttönként )  
 

Július 2-től  augusztus6-ig  Színes ötletek - kézműves foglalkozás minden szerdán 
    

Július 3.   Játszótárs tábor. Kézműves foglalkozás – „Gyöngyvilág” 
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