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KÖNYVTÁRI INTERNET FIESTA 2009. 
 

 
 
 

Idén is Internet Fiestára hívta a könyvtárakat az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség, 2009. március 23-31. között „Légy otthon az e-világban, hogy boldogulj e 
világban!” – címmel. 

Ebben az évben ünnepelte 10. születésnapját az Internet Fiesta. Célja az volt, 
hogy minél szélesebb körben megismertesse a XXI. századi ügyintézés, tanulás, 
tájékoztatás korszerű formáját, hasznos lehetőségeit. Hozzáférhetővé tegye az internetre 
épülő új szolgáltatásokat, bemutassa az információszerzésre irányuló korszerű 
módszereket. 

Az ez évi Internet Fiestán három fő témakör kapott nagyobb hangsúlyt: 
1. Könyvtárakból az Ügyfélkapun át 
Ez a témakör igen széles, beletartoznak: az okmányirodák szolgáltatásai, adó-és 

járulékbevallások, adóigazolás kérése, foglalkoztatottak bejelentése, nyugdíj e-
ügyintézés, TAJ nyilvántartással kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus felvételi, 
stb… 

2. Virtuális Könyvtár – virtuális szolgáltatások 
Itt bemutatásra kerülhetett: Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), 

Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA), NAVA, OSZK Digitális Könyvtár, Könyvtári 
OPAC-ok, stb… 

3. Könyvtárak az e-tanulásért 
Minden olyan honlap, amely segíthet a tanulásban, kiemelve a következőket: 

Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok, ECDL gyakorló helyek, Online tanfolyamok, 
Továbbtanulási és ösztöndíj adatbázisok, E-tanfolyamok, Nagyinet, Infosuli, stb. 

Természetesen a könyvtárak lehetőséget kaptak arra is, hogy más hasznos 
weboldalakat mutassanak meg az érdeklődőknek, hiszen a világháló rengeteg 
lehetőséget nyújt. A különböző korosztályok számára ki-ki megtalálhatta a számára 
fontosnak tartott témákat. Javasolták a könyvtáraknak, hogy programjaikba vonjanak be 
különböző civil szervezeteket, oktatási intézményeket, annak érdekében, hogy minél 
gazdagabb, színesebb programot tudjanak az érdeklődők felé közvetíteni.  

A kistérségi könyvtárakat is szerették volna minél nagyobb számban bevonni a 
Fiestába. Ennek érdekében a megyei ill. városi könyvtárakat kérték a koordinálásra. 

A könyvtárak programjaikat 2009. március 2-10. között regisztrálhatták, a 
http://fiesta.kjmk.hu weblapra. 

A programok is sokfélék lehettek, különféle típusokba sorolták őket: 
 Kiállítás 
 Internetes játék, vetélkedő 
 Előadás, beszélgetés 
 Internetes szolgáltatások bemutatása, egyéb internetes programok 
Ennek megfelelően a célközönség is meghatározott volt: kölyök, tini, felnőtt, 

nagyi. 
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A honlapon többféle szempont szerint lehetett tájékozódni a könyvtárak 
programjairól: pl.: megyék, intézmények, időpontok, célközönség, rendezvények típusa, 
témaköre.  

A játékot kedvelőknek készültek az online-játékok. Ilyen volt pl.: „Csepptől az 
óceánig”, „Játék a mamának – meglepi a babának”, „Mesélj Európa 2009”. 

Zala megye könyvtárai is csatlakoztak a programhoz. A továbbiakban a József 
Attila Városi Könyvtár rendezvényeit mutatom be: 

 
Internet Fiesta a József Attila Városi Könyvtárban 
 
Könyvtárunk idén is csatlakozott a már 10. éve megrendezésre kerülő 

Könyvtári Internet Fiesta országos programjaihoz. Mi is szerettünk volna segítséget 
nyújtani a mindennapi problémák megoldásában, az internet adta lehetőségek 
megismertetésével, a weblapok használatának gyors elsajátításával. 

Az Internet Fiesta ideje alatt újonnan beiratkozott olvasóinknak a beiratkozási 
díjat elengedtük; továbbá ezen a héten 3 óra ingyenes Internet használatot biztosítottunk 
az új beiratkozók részére.  

Első dolgunk volt, hogy regisztráltuk programjainkat a fiesta honlapjára, 
melyeket egyrészt projektoros vetítéssel oldottunk meg, előadás formájában. Minden 
programismertetőnket eljuttattuk a helyi médiához is. A Stúdió 96.3 Zalaegerszeg új 
rádiója lehetőséget adott az Internet Fiesta programjainak ismertetésére. Egyórás 
délelőtti műsor keretében a hallgatók sok-sok információt hallhattak, ill. meghívást 
kaptak a programjainkra. 

 
Felnőtteknek szóló kínálatunk: 
 
NETMAN „Elektronikus könyvtár”  
 
E program keretében a kistérségi könyvtárosainkat hívtuk meg a könyvtárba. 

Nekik adtunk ötleteket a keresésben, tájékoztatásban, eligazodásban. Próbáltunk 
segíteni másoknak, hogy ők is tudjanak segíteni. Témáink: a Magyar Elektronikus 
Könyvtár, a Elektronikus Periodika Adatbázis, az OSZK Digitális Könyvtár, és a 
Könyvtári OPAC-ok voltak. Előadónak Kereki Juditot kértük fel.  
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NETMAN – „Telezsák” 
 
Mi érdekel az Interneten? Nagyon sok minden, például egy utazás, egy jó zene,  

egy recept, egy horoszkóp: sorolhatnám tovább azokat a témákat, amelyekre ez az 
előadás választ adott. Mindenkinek érdeklődési körére tekintettel lehetett kérni 
információkat, persze nem a teljességre törekedtünk, inkább megmutatni azokat a 
helyeket, amelyek érintették ezeket a témákat. Ez az óra a szórakoztatóbb időtöltést 
hivatott bemutatni. Az előadó Gyurkóné Marton Beáta volt. 

 

 
 
NETMAN – Haladunk a korral- elektronikus ügyintézés 
 
Az emberben gyakran felmerül a kérdés: Hogyan tudnám megoldani otthonról 

az elintézésre váró dolgaim az internet használatával? E kérdésre adtunk választ az 
alábbi témákban: okmányiroda – gépjárműadó, személyigazolvány, lakcímkártya; TAJ 
– nyilvántartással összefüggő szolgáltatások; APEH – magánszemélyek adóbevallása; 
elektronikus felvételi. Ezt a programunkat Pusztaedericsen is megtartottuk. Az előadó 
Szekeresné Farkas Matild volt. 

 
Gyermekeknek szóló programjaink: 
 
NETMAN – Csavargunk az információs szupersztrádán 

 
A 6-10 éves korosztálynak tartottunk foglalkozásokat e címmel. Célunk az volt, 

hogy bővítsük a gyermekek internetes látókörét. Ezek a foglalkozások szintén 
projektoros kivetítéssel valósultak meg. Témáink: Javk.hu – ismerkedés a könyvtár 
honlapjával; könyvkeresés otthon – online katalógusok; olvass a neten! – elektronikus 
könyvtár; szórakozz a világhálón! – mesék, versek, dalok, animációk, képregények, 
rajzfilmek, kifestők. 
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Nagyon hasznosnak bizonyult, hogy megismertettük a honlapunkat a 

gyerekekkel, sokan csak most tudták meg, hogy az otthoni internetről is milyen 
könnyen lehet hosszabbítást kérni, vagy tájékozódni arról, ki milyen és hány darab 
könyvet vitt ki könyvtárunkból. 

Betekintettünk az Országos Széchényi Könyvtár honlapjára. Itt olyan sok 
érdekes dolgot találtunk, hogy akár órákig is elidőzhettünk volna. 

Olvastunk a neten, méghozzá részleteket könyvekből, mint pl. a Pál utcai 
fiúkból. 

Érdekességképpen megnézhettük ezt a művet rovásírással is. Ez egy kuriózum 
volt a gyerekek számára, hiszen még nem láttak olyan művet, amely rovásírással íródott 
volna. 
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Természetesen a gyermekek számára mindig a szórakoztatóbb honlapoknak 
volt a legnagyobb sikere. Sok-sok internetes oldallal ismerkedtünk meg, amelyeken 
meséket olvastunk, vagy hallgattunk, ill. animációkat, rajzfilmeket, képregényeket 
néztünk. 

Természetesen a nagyobbakkal már zenét hallgattunk, ill. klipeket is néztünk. A 
gyermekek körében nagyon népszerű volt ez az óra, annyira, hogy szombaton még 
három osztály visszajött hozzánk a Fiestára. Az előadók: Jagasicsné Bogatin Mária és 
Horváthné Jóna Mária voltak. 

 
A nagyobbakra is gondoltunk: „Virtuális Ász” címmel rajz-és grafikai 

pályázatot hirdettünk 10-14 és 14-18 éves diákok számára. Az alkotások készülhettek 
bármilyen számítógépes rajz-grafikai program segítségével, A/4-es méretben. 

A városban és környékén az informatikus pedagógusoknak írtunk levelet, 
amelyben kértük őket, hogy segítsenek eljuttatni a hírt a gyerekekhez, ill. amennyiben 
lehetséges órai keretek között rajzolják meg a „Virtuális Ász” személyét. 

Március 26-ig e-mailben vártuk a rajzokat. Az eredményhirdetésre 2009. 
március 27-én került sor. A rajzokat Borbás György tanár úr értékelte. Az első helyezést 
Vaspöri Alex munkája érte el. A második helyezettek Németh Kitti, Révész Rebeka, 
Lenner Nikoletta, Lukács Dávid voltak. 

 
 
Az Internet Fiesta egy zárókonferenciával fejeződött be, amely 2009. március 

31-én volt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. 
Ramháb Mária, az Internet Fiesta Programbizottság elnöke arról tartott 

előadást, hogyan és miben fejlődött a Könyvtári Internet Fiesta egy évtized alatt. Szólt a 
résztvevő könyvtárak számának növekedéséről, a programok sokszínűségéről és a 
célközönség szerinti megoszlásról.  

Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető 
igazgatója átadta a díjakat és az emléklapokat a résztvevő könyvtárak képviselőinek. 

Mi is átvettük az emléklapunkat. Íme: 
 

 
 

Horváthné Jóna Mária 
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HASZNÁLÓINK ELÉGEDETTSÉGÉNEK MÉRÉSE 

KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATTAL 
 

 
 

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma 2008-ban pályázatot hirdetett 
könyvtári innovációs projektek megvalósítására, ezen belül a használói elégedettség 
vizsgálatára. Pályázni lehetett kérdőívvel (300 személy megkérdezésével), vagy 
fókuszcsoportokkal történő vizsgálatra, amennyiben az intézményben legalább egy fő 
rendelkezik minőségmenedzsment akkreditált tanfolyami végzettséggel vagy ezirányú 
felsőfokú szakmai ismeretekkel.  

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár megfelelt a feltételeknek, így benyújtotta 
pályázatát, amelyen összesen 589.400 Ft támogatást nyert. Mivel 2004-ben már történt 
kérdőíves felmérés az intézményben, e pályázat keretében is a kérdőíves vizsgálatot 
választottuk, amelynek során 300 személyes látogató megkérdezését, valamint az 
adatok feldolgozását vállaltuk.  

A projekt megvalósítására munkacsoport alakult, meghatároztuk a vizsgálat 
célját, a feladatokat, határidőket, és tisztáztuk a fogalmakat. 

2004-ben keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk, tehát egy meghatározott 
időszakban kérdeztük meg a 14 év feletti beiratkozott olvasókat, egyforma esélyt 
teremtve, hogy a mintába kerüljenek, így a vizsgálat eredményét reprezentatív mintának 
tekintettük.  

Most – 5 év eltelte után – nemcsak a vizsgálatban részt vevők körét bővítettük ki 
(a 14 év alattiak körében is elvégeztük a mérést), hanem további könyvtárakat is 
bevontunk, így lehetőség nyílt a kapott eredmények összehasonlítására is. A megyei 
könyvtár mellett 5 városi könyvtár (Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa, 
Zalaegerszeg) vett részt a projektben. 
 A kérdőívet a Deák Ferenc Megyei Könyvtár készítette el, figyelembe véve a 
2004. évi kérdőív szerkezetét. A városi könyvtárak is átvették ezt, és szükség esetén – 
ha a szolgáltatásaik eltértek a megyei könyvtárétól - egy kicsit változtattak rajta.  
 Az alábbiakban a mérések eredményeit közöljük. A könyvtárak nevét a 
szövegben a következőképpen rövidítettük:  
 

- Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg               DFMK,  
- Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely                     FGYVK 
- Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, Letenye               FMHK 
- Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa                   HIVK 
- József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg                  JAVK 
- Városi Könyvtár Lenti                                                    VK Lenti 
 

 A könyvtárak a személyes könyvtárhasználók körében mérték a szolgáltatások 
használatát és az elégedettséget.  
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A kérdőívek kitöltőinek száma

JAVK; 137

FGYVK; 116

FMHK; 77HIVK; 100
VK Lenti; 101

DFMK; 300

 
 
 Az olvasószolgálatos munkatársak a január 20 - február 20 közötti időszakban a 
könyvtárakba betérő olvasókat megkérték arra, hogy töltsék ki a kérdőívet. A kérdőíves 
vizsgálatban összesen 831 fő vett részt, a legtöbben a megyei könyvtárban (302 fő).  
 A kitöltés anonim módon történt, de a válaszadók többsége megadta a nemét, 
életkorát, foglalkozását, lakóhelyét (település neve), illetve, hogy használója-e más 
könyvtárnak is.  
 A kérdőívben feltett kérdések a következők voltak: 

- Általában miért keresi fel személyesen a könyvtárat? 
- A távolról elérhető szolgáltatások közül melyiket használja? 
- Milyen gyakran látogatja a könyvtárat? 
- Használ-e más könyvtárat? 
- Alkalmanként általában hány dokumentumot használ? 
- Általában hány dokumentumot visz magával? 
- Sikerül-e megoldani információs- vagy kölcsönzési igényét? 
- Használja-e az elektronikus katalógust? 
- Igénybe veszi-e a könyvtáros segítségét? 
- Milyen témájú művek tartoznak az érdeklődési körébe? 
- Milyen adatbázisokat ismer, illetve használ? 
- Mennyire elégedett a könyvtárral? 

 A vizsgálat a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban reprezentatívnak tekinthető, 
hiszen a beiratkozott olvasók arányához hasonló megoszlásban vettek részt az olvasók a 
vizsgálatban. Nemük szerint mindössze 3%, lakóhely szerint 1% az eltérés; életkor 
szerint a 14 év alatti beiratkozott olvasók aránya 24%, a vizsgálatban pedig 29% volt 14 
évnél fiatalabb. (A 300 db kérdőívből 100 db-ot a gyermekkönyvtár beiratkozott olvasói 
töltöttek ki.) 
 A József Attila Városi Könyvtárban szintén reprezentatívnak tekinthető a 
vizsgálat, mivel nemek szerint a beiratkozóknak a 60%-a nő, a kitöltők között pedig  
66% volt a nők aránya. Életkor szerint a 14 év alattiak aránya kisebb volt (23%) a 
kitöltők között, mint a beiratkozottak között (35%). A helyi lakosok aránya mindössze 
6%-kal alacsonyabb a kitöltők között, mint a beiratkozottak körében.  
 A többi könyvtárban elsősorban a felnőtt lakosság véleményét kérdezték meg, 
így a beiratkozottak arányához képest nagyobb az arányeltolódás. 
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  JAVK FGYVK Lenti FMHK HIVK DFMK 

 B
ei

ra
tk

oz
ot

t o
lv

as
ó 

K
ér

dő
ív

et
 k

itö
ltő

 

B
ei

ra
tk

oz
ot

t o
lv

as
ó 

K
ér

dő
ív

et
 k

itö
ltő

 

B
ei

ra
tk

oz
ot

t o
lv

as
ó 

K
ér

dő
ív

et
 k

itö
ltő

 

B
ei

ra
tk

oz
ot

t o
lv

as
ó 

K
ér

dő
ív

et
 k

itö
ltő

 

B
ei

ra
tk

oz
ot

t o
lv

as
ó 

K
ér

dő
ív

et
 k

itö
ltő

 

B
ei

ra
tk

oz
ot

t o
lv

as
ó 

K
ér

dő
ív

et
 k

itö
ltő

 

  % % % % % % % % % % % %
Nő 60% 66% 65% 64% 62% 57% 61% 57% 60% 59% 61% 58%
Férfi 40% 34% 35% 36% 38% 43% 39% 43% 40% 41% 39% 42%
      
14 év alatt 35% 23% 16% 1% 25% 4% 23% 7% 24% 1% 24% 29%
15-18 11% 8% 10% 4% 20% 4% 21% 5% 15% 4% 8% 6%
19-25 14% 15% 20% 6% 11% 20% 20% 7% 17% 4% 17% 16%
26-64 35% 52% 48% 67% 39% 67% 32% 75% 40% 84% 41% 45%
65 év felett 5% 2% 6% 22% 5% 5% 4% 6% 4% 7% 9% 4%
      
Helyi lakos 81% 87% 62% 76% 72% 79% 92% 90% 65% 89% 70% 71%

 
 A 831 kitöltő közül összességében 824 fő adta meg a nemét, akiknek többsége 
(60%) nő volt.  
 Az életkorát csak 10 fő nem közölte. A kitöltők átlagéletkora 32 év volt. A 14 év 
alattiak száma 145 fő volt (18%), a 15-18 év közöttiek száma 90 fő (11%). A 
vizsgálatban elsősorban a felnőtt lakosság véleménye mutatkozik meg, hiszen a 
válaszadók 71%-a a 18 évnél idősebbek közül került ki.  
 819 fő adta meg a lakóhelyét, közülük 653 fő azon a településen él, ahol a 
könyvtár működik (82%). 804 fő válaszolt arra a kérdésre, hogy használ-e más 
könyvtárat. Közülük 493 fő csak azt a könyvtárat látogatja, ahol a kérdőívet kitöltötte 
(61%).  
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  A kitöltők között a 14 év alattiak aránya eltérő volt az egyes könyvtárakban. 
Míg a megyei könyvtárban 29%, a JAVK-ban 23%, addig a többi könyvtárban 1-7% 
között volt a megoszlásuk. A 19-25 év közöttiek aránya Lentiben (20%), a 26-65 év 
közöttiek aránya Nagykanizsán (84%), a 65 év felettiek aránya Keszthelyen (22%) volt 
a legmagasabb. 
 
   

A megkérdezettek foglalkozás szerinti megoszlása 

Válasz JAVK FGYVK VK 
Lenti FMHK HIVK DFMK 

Nappali egyetemi, főiskolai hallgató 9% 5% 11% 8% 5% 14%
Esti vagy levelező hallgató 5% 7% 7% 5% 6% 4%
Középiskolai tanuló 12% 9% 18% 15% 17% 7%
Általános iskolai tanuló 18% 1% 14% 16% 1% 28%
Főfoglalkozású alkalmazott 34% 33% 25% 34% 34% 25%
Részmunkaidős alkalmazott 1% 3% 3% 1% 3% 2%
Vállalkozó 7% 3% 2% 6% 2% 5%
Munkanélküli 3% 7% 8% 3% 10% 4%
Nyugdíjas 5% 28% 9% 11% 18% 9%
Háztartásbeli 1% 1% 0% 0% 0% 1%
Gyes-en, Gyed-en van 4% 2% 3% 1% 3% 1%
Egyéb 1% 1% 0% 0% 0% 0%

 
  
 A foglalkozását a kitöltők közül 20 fő nem adta meg. Az adatot szolgáltatók 
közül 766 fő egy foglalkozást, 44 fő 2 foglalkozást (felsőoktatási intézményben 
tanulnak esti vagy levelező tagozaton és mellette dolgoznak, vagy pedig nyugdíjas 
vállalkozók), 1 fő 3 foglalkozást jelölt meg (GYES-en lévő főfoglalkozású alkalmazott 
aki esti tagozaton felsőoktatási intézmény hallgatója). Valamennyi könyvtár adatát 
összesítve a főfoglalkozású alkalmazottak voltak többségben (31%), az általános iskolás 
tanulók aránya átlagosan 17%, a nyugdíjasoké 13%, a közéspiskolásoké 12%, a nappali 
tagozatos hallgatóké 10%. Az egyes könyvtárak adatát vizsgálva azonban ezek az 
arányok kicsit másként alakultak: a nappali tagozaton felsőoktatásban tanulók aránya a 
DFMK-ban volt a legmagasabb (14%), a HIVK-ban és a FGYVK-ban a legalacsonyabb 
(5%); középiskolások aránya a legtöbb könyvtárban 10% felett volt, ugyanakkor a  
DFMK-ban 7%, a FGYVK-ban 9%. A számadatok azt mutatják, hogy Keszthelyen és 
Nagykanizsán csak a felnőtt részlegben végezték el a mérést, hiszen a kitöltőknek 
mindössze az 1%-a volt általános iskolások aránya. Mindenütt a főfoglalkozású 
alkalmazottak voltak a legnagyobb arányban, legalább a kitöltők negyede. 
Munkanélküliek közül Nagykanizsán töltötték ki legtöbben a kérdőívet (10%). A 
nyugdíjasok Keszthelyen voltak legnagyobb arányban (28%) és a zalaegerszegi városi 
könyvtárban a legkevesebben (5%). 
 Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran látogatja a könyvtárat, mindössze 4 fő 
nem válaszolt. Összességében a kitöltők 44%-a havonta, 31%-a hetente jár könyvtárba, 
egy héten többször 18%-uk, ritkábban mint négyhetente 7%-uk keresi fel személyesen a 
könyvtárát. A könyvárhasználat intenzitása a nagykanizsai és a lenti könyvtárban a 
legkiegyenlítettebb, hiszen a hetente többször, a hetente, vagy havonta rendszeres 
látogatók hasonló arányban vannak. A DFMK-ban és az FMHK-ban az olvasóknak a 
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fele havonta keresi fel személyesen a könyvtárát, és viszonylag kevesen fordulnak meg 
hetente többször ezekben az intézményekben. 
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Személyesen igénybevető szolgáltatások népszerűsége a könyvtárakban 

Válasz JAVK FGYVK
VK 

Lenti FMHK HIVK DFMK Összesen

Könyvkölcsönzés 96% 93% 89% 100% 83% 93% 92% 
Információkeresés 42% 33% 50% 56% 37% 41% 42% 
Időszaki kiadvány olvasása  42% 45% 30% 22% 37% 46% 40% 
Internethasználat  28% 24% 45% 40% 40% 33% 34% 
Rendezvények / kiállítások 28% 40% 25% 56% 24% 13% 26% 
Helyben - tanulás / olvasás 19% 22% 24% 1% 17% 32% 23% 
Másológép használat  18% 21% 44% n.a. 22% 18% 20% 
Film kölcsönzés 23% 18% 18% 1% 24% 24% 20% 
Zenei anyag kölcsönzés 12% 20% 13% n.a. 11% 18% 14% 
Számítógéphasználat  11% 9% 24% 12% 18% 13% 14% 
Adatbázis használat 12% 8% 6% n.a. 10% 8% 8% 
Elektronikus dokumentum használat 7% 5% 0% n.a. 9% 4% 4% 
Használóképzés  4% 3% 3% n.a. 1% 3% 3% 
Egyéb  3% 3% 0%  n.a. 0% 0% 1% 

 
 A személyesen igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó kérdésre 3 fő 
kivételével mindenki válaszolt. A könyvtárak legnépszerűbb szolgáltatása ma is a 
könyvkölcsönzés (az összes könyvtár adatainak átlagában 92%). A FMHK-ban 
valamennyi olvasó megjelölte ezt a szolgáltatást, viszont a HIVK-ban csak a kitöltők 
83%-a. Ez a számadat arra enged következtetni, hogy kialakult egy olyan réteg, amely 
már nem kizárólag a könyvkölcsönzés miatt iratkozik be a könyvtárakba, hanem más 
szolgáltatások igénybevételéért. Az információkeresés egyre fontosabbá vált a 
felhasználók számára, hiszen átlagosan a kitöltők 42%-a ezért kereste fel a könyvtárát. 
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 A helyben igénybe vehető könyvtári szolgáltatások közül a legtöbben időszaki 
kiadványokat olvasnak (40%), internetet (34%), vagy másológépet használnak (20%). 
 Az internethasználatot Lentiben, Letenyén és Nagykanizsán jelölték meg 
nagyobb arányban, a másológép használata Lentiben a legnépszerűbb, a kitöltők 44%-a 
igénybe szokta venni. 

A könyvtári rendezvények és kiállítások látogatását az egyes könyvtárakban 
eltérő arányban jelölték meg. Letenyén a kitöltők 50%-a látogatója a helyi 
rendezvényeknek és kiállításoknak. A könyvtárban folyamatosan láthatók kiállítások és 
rendszeresen szerveznek kulturális programokat. Sokan látogatják a könyvtár 
rendezvényeit Keszthelyen is (40%), ugyanakkor a megyei könyvár kérdőíves 
vizsgálatában résztvevőknek csak a 13%-a jelölte ezt meg.   
 A hangzó anyagok kölcsönzése átlagosan a felhasználók 15%-át érdekli, a 
filmek kölcsönzése ennél picit népszerűbb, 18%-os arányú. Zenei kölcsönzést a kitöltők 
közül a FGYVK-ban jelölték meg a legtöbben (20%), filmek kölcsönzését pedig a 
DFMK-ban és a HIVK-ban (24%).  
 A letenyei könyvtárban nem mértek több személyesen és távolról igénybe 
vehető szolgáltatástípust, ezeket a táblázatban jelöltük (n.a.). 

 
 

A távolról elérhető szolgáltatások használata 

Válasz DFMK JAVK FGYVK VK 
Lenti 

FMHK 
Letenye HIVK  Összesen

Telefonos ügyintézés 40% 34% 38% 36% 21% 36% 36%
Skype szolgáltatás 3% 0% 0% 1% n.a. 4% 2%
Információszolgáltatás e-
mail-ben 8% 2% 9% 18% 10% 10% 9%

Olvasói hírlevél 7% 0% 0% 0% n.a. 0% 2%
Honlap szolgáltatásai 20% 19% 14% 18% n.a. 31% 18%
Online katalógus 41% 20% 19% 7% n.a. 34% 26%
Olvasói állapot 
lekérdezése (kölcsönzés 
állapota) 

18% 12% 0% 0% n.a. 0% 8%

Egyiket sem veszem 
igénybe 28% 43% 45% 45% 73% 29% 40%

 
 A távolról elérhető könyvtári szolgáltatások használatára vonatkozó kérdést 15 
fő nem töltötte ki. A válaszadók 60%-a igénybe veszi e szolgáltatások valamilyen 
formáját. Közülük még mindig a telefonos érdeklődést veszik többen igénybe (36%), de 
a honlap szolgáltatásait és az online katalógus használatát is sokan megjelölték.  
Ugyanakkor a távhasználatot egyáltalán nem igénylők aránya is magas (40%), ezért 
megvizsgáltuk, mely felhasználócsoportok tartoznak ide: arányosan minden életkorú 
akadt közöttük.  
 A legtöbben Nagykanizsán jelölték meg a honlap szolgáltatásainak használatát 
(31%), a megyei könyvtárban a online katalógus használatát (41%), Lentiben az 
információszolgáltatást e-mail-ben (18%). Olvasói hírlevél szolgáltatást csak a DFMK 
olvasói vesznek igénybe, az olvasói állapot lekérdezésére a DFMK és a JAVK  
honlapján van lehetőség.  
 A személyes használat során a válaszadók átlagosan 4 dokumentumot 
használnak, illetve kölcsönöznek ki. Erre a kérdésre elég sok kitöltő nem válaszolt, 119 
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fő nem jelölte meg, hogy hány db. dokumentumot használ és 91 fő nem írta be, hogy 
hány dokumentumot visz magával. Előfordulhat, hogy a könyvtári dokumentum 
fogalmát nem ismerték ezek az olvasók, azért nem feleltek a kérdésre. 
 A „Sikerült-e információs és kölcsönzési igényeit megoldani?” kérdésre 
összesen 25 fő nem adott választ. A kitöltők a nagy része meg tudja oldani az 
információs, vagy kölcsönzési igényét. A JAVK-ban, a FGYVK-ban és a FMHK-ban 
senki nem jelölte meg azt, hogy sikertelen volt a könyvtár felkeresése. Lentiben (20%) 
és Nagykanizsán (18%) jelölték meg legtöbben, hogy csak részben sikerült megoldani 
információs és kölcsönzési igényüket. Csak néhány kitöltő (18 fő) jelezte, hogy nem 
sikerült információs igényüket megoldani, köztük 11 általános iskolás, 3 középiskolás. 
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Összességében a válaszadók egyharmada rendszeresen, egyharmada néha 
használja a könyvtárak elektronikus katalógusát. Erre a kérdésre összességében 111 fő 
nem válaszolt, köztük a  letenyei könyvtár valamennyi kérdőívét kitöltő olvasója, hiszen 
náluk még nincs elektronikus katalógus. Lentiben még nem fejeződött be a retrospektív 
konverzió, ez az oka, hogy az olvasók nagy része még a megszokott 
cédulakatalógusokat használja.  
 Még mindig szüksége van a felhasználóknak a könyvtárosok segítségére. 
Keszthelyen a válaszadók 82%-a minden alkalommal igénybe szokta ezt venni. Az 
olvasók nagy része a megyei könyvtárban és a nagykanizsai városi könyvtárban már 
megtanulta önállóan megkeresni a szükséges irodalmat. Ezt bizonyítja, hogy a DFMK-
ban a kitöltők 53%-a néha, 4%-a soha nem veszi igénybe a könyvtáros segítségét, a 
HIVK-ban 43% néha kér, 3% soha nem kér segítséget. Erre a kérdésre mindössze 15 fő 
nem válaszolt. 
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 A közkönyvtárakra jellemző, hogy az olvasók általában a szépirodalmi művek 
iránt érdeklődnek. E vizsgálatban is ez derült ki, hiszen a kitöltők 64%-a a 
szépirodalmat, 50%-a a szórakoztató irodalmat jelölte meg legfőbb érdeklődési körének. 
Még a megyei könyvtárban is így volt, ahol a válaszadók egyharmad része 14 év alatti; 
61% jelölte meg a szépirodalmat, 51% a szórakoztató irodalmat. Ezt a tényt az 
állományfejlesztésnél is figyelembe kell venni.  

A szakirodalmi művek közül a kérdőív a főbb szakterületekre kérdezett rá, a 
kitöltőknek ezek közül lehetett több válaszlehetőséget is bejelölni, vagy egyéb kedvenc 
szakterületet felsorolni. A válaszok alapján elmondható, hogy a történelem, a 
pszichológia, a földrajz, a film, az irodalom és a zene a legnépszerűbb szakterületek. 

 A keszthelyi könyvtárban a történelmet a válaszadóknak több mint a fele (53%) 
megjelölte, de kiemelkedik a többi könyvtár közül a földrajz, utazás (37%) és az 
irodalomtudomány iránti érdeklődés is. A nagykanizsai könyvtárban a 
természetgyógyászat iránt (30%), a zalaegerszegi városi könyvtárban a mese (42%) és 
ismeretterjesztő gyermekirodalom (23%) iránt, a megyei könyvtárban a  nyelvek (29%) 
iránt nagyobb az érdeklődés, mint másutt.  

A pszichológia, a pedagógia, a képzőművészet, az informatika, a biológia iránti 
érdeklődés hasonló az egyes könyvtárakban. Viszonylag kevesen jelölték meg a vallást, 
az orvostudományt, a kertészkedést, pénzügyi, gazdasági szakterületeket.   
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Kérjük jelölje, hogy milyen témájú művek tartoznak az Ön érdeklődési körébe? 

Válasz JAVK FGYVK VK 
Lenti FMHK HIVK DFMK Összes 

 könyvtár
Szépirodalom 65% 78% 61% 70% 58% 61% 64%
Szórakoztató irodalom  60% 57% 44% 56% 35% 51% 50%
Történelem 36% 53% 32% 43% 32% 39% 40%
Pszichológia 24% 28% 31% 21% 27% 21% 24%
Film 22% 21% 33% 17% 22% 32% 26%
Földrajz, utazás 20% 37% 25% 26% 18% 24% 25%
Zene 21% 24% 31% 12% 19% 30% 25%
Irodalom 23% 34% 31% 21% 18% 20% 24%
Mesék, ifjúsági irodalom 42% 18% 20% 22% 20% 20% 24%
Nyelvek 15% 23% 19% 9% 21% 29% 22%
Biológia (növények, állatok) 22% 16% 21% 19% 17% 20% 20%
Sport 17% 21% 23% 17% 13% 23% 20%
Képzőművészet 18% 22% 17% 19% 14% 16% 17%
Természetgyógyászat 12% 22% 17% 12% 30% 13% 18%
Pedagógia 19% 22% 15% 13% 19% 13% 16%
Informatika 15% 13% 18% 13% 15% 18% 16%
Ismeretterjesztő könyvek 23% 9% 10% 21% 13% 15% 15%
Vallás 9% 16% 15% 10% 15% 10% 12%
Orvostudomány 8% 15% 16% 9% 13% 12% 12%
Mezőgazdaság, 
kertészkedés 7% 11% 10% 16% 12% 12% 11%

Pénz, gazdaság, üzlet 4% 9% 11% 5% 14% 16% 11%
  
 
 A Complex Jogtár kivételével csak néhány éve jelentek meg a könyvtárakban 
azok az adatbázisok (NAVA, EBSCO), amelyek ismertségére, illetve használatára 
voltunk kíváncsiak a kérdőíves vizsgálat során. Ezek a szolgáltatások nem érik el más 
hagyományos könyvtári szolgáltatások (kölcsönzés, helyben olvasás) használatának 
mértékét, de azért nem ismeretlenek az olvasók előtt. Azonban annak ellenére, hogy 
sokoldalú, ingyenes szolgáltatások, és a könyvtárosok is segítenek a használatukban, 
még nem túl népszerűek, aminek oka lehet, hogy számítógép használati ismereteket 
igényelnek, vagy nem eléggé reklámozzák őket a könyvtárakban. A jövőben fontos 
lenne a népszerűségük emelkedése érdekében az olvasókkal megismertetni 
szolgáltatásaikat akár a használóképzés során is. 

A Complex Jogtárat  az olvasóknak több, mint a 30%-a ismeri, de csak kevesen 
használják, legtöbben Nagykanizsán (9%). 

A NAVA csak könyvtárakban és iskolákban elérhető ingyenes szolgáltatás. Az 
adatbázis egyenlőre kevésbé elterjedt, a JAVK-ban és a FMHK-ban nem vehető még 
igénybe ez a szolgáltatás. A legtöbb olvasó Nagykanizsán (26%) és Keszthelyen (25%) 
jelölte meg, mint számára ismert adatbázist, de ezt sem nagyon használják még a 
könyvtárakban. 
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COMPLEX JOGTÁR ismerete és használata
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Az EBSCO  adatbázis idegen nyelv ismeretet igényel, elsősorban tudományos és 

oktatási céllal használható. A mérésben résztvevő könyvtárak közül csak két 
könyvtárban érhető el, a megyei könyvtárban és a nagykanizsai városi könyvtárban. A 
HIVK-ban a megkérdezettek 18%-a hallott róla, de csak 2% használja, a DFMK-ban 
11% hallott róla, és 1% ismeri.  
 Egyéb adatbázisok használatát a keszthelyi városi könyvtárban és a megyei 
könyvtárban jelöltek meg az olvasók, többek között a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és 
az OSZK adatbázisait, a Magyar Elektronikus Könyvtárat, a Digitális Irodalmi 
Akadémiát.   
 Kíváncsiak voltunk a felhasználók elégedettségére, ezért megkértük őket, hogy a 
könyvtár épületével, a belső terekkel, a nyitva tartással és a különböző  
szolgáltatásokkal kapcsolatban jelöljék meg, hogy nagyon elégedettek, elégedettek, 
közepesen elégedettek, elégedetlenek, vagy nagyon elégedetlenek. Az értékelés során 
ezeket a besorolásokat osztályzatoknak tekintettük, így ha valaki azt jelölte meg, hogy 
nagyon elégedett, akkor ötös osztályzatot kapott, ha elégedett akkor négyest, és így 
tovább. A kérdőíveket kitöltő olvasók valamennyi könyvtárban többnyire elégedettek 
voltak. Azonban voltak olyan területek is, ahol rosszabb jegyek is születtek. A táblázat 
könyvtáranként az osztályzatok átlagát mutatja. Legjobb osztályzatokat a letenyei 
olvasók adtak a helyi könyvtárról, de a keszthelyi, és a zalaegerszegi városi könyvtár is 
alig maradt le tőle.   
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 Erre a kérdéscsoportra sem válaszolt valamennyi kérdőívet kitöltő olvasó, 
kérdésenként eltérően 20-30 fő volt, aki üresen hagyta a mezőt.  
 

Mennyire elégedett a könyvtárral? 

Válasz JAVK FGYVK VK Lenti FMHK HIVK DFMK Összes 
könyvtár

Könyvtárosok segítőkészsége 4,9 4,9 4,8 4,9 4,5 4,6 4,7
Tájékoztató és tudakozószolgálat 4,6 4,6 4,5 4,6 4,2 4,3 4,5
Várakozási idő a szolgáltatás igénybe vételére 4,4 4,5 4,5 4,8 4,8 4,2 4,4
Gyerekek kiszolgálása 4,6 4,3 4,5 4,7 4,2 4,3 4,4
A könyvtár belső állapota 4,3 4,5 3,8 4,8 4,5 3,7 4,2
Akadálymentes, könnyű közlekedés a terekben 4,3 4,4 4,3 4,5 4,5 3,9 4,2
Könyvtári rendezvények 4,4 4,4 4,3 4,7 4,0 3,9 4,1
Ülőhelyek és asztalok száma és minősége 4 4,3 3,9 4,8 4,7 3,8 4,1
A könyvtári terek elrendezése, beosztása 4,3 4,3 4,2 4,7 3,9 3,9 4,1
Jelek és eligazító táblák 4,3 4,3 4,2 4,5 4,0 3,9 4,1
Helyismereti gyűjtemény 4,2 4,3 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1
Nyitva tartási idő 4,3 4,2 4,2 4,5 3,9 3,9 4,1
A könyvtár kiadványai 4,2 4,1 n.a. n.a. 3,7 3,9 4,0
Akadálymentes, könnyű bejutás a könyvtárba 4,1 4,3 4,3 4,1 4,5 3,6 4,0
Könyvtári honlap 4,2 4,1 4,2 4,1 4,0 3,9 4,0
Folyóiratok példányszáma és minősége 4 4,2 4,0 4,3 4,1 3,9 4,0
Elektronikus katalógus használhatósága 4,2 4,1 4,1 n.a. 4,1 3,9 4,0
A könyvtár külső állapota 4,1 4,3 3,3 4,3 4,5 3,6 3,9
Számítógépek 3,9 4,1 3,8 4,2 3,7 3,7 3,9
Zenei gyűjtemény 4 4,1 4,1 3,7 4,1 3,8 3,9
Saját adatbázisok n.a. n.a. n.a. n.a. 3,8 3,9 3,9
Könyvek példányszáma és minősége 3,9 4 4,1 4,4 4,0 3,6 3,8

Összességében véleménye a könyvtár egészéről 4,5 4,5 4,3 4,6 4,2 4,0 4,3

 
  A megyei könyvtárral szemben láthatóan nagyobbak az olvasói elvárások, 
hiszen a kitöltők szigorúbban osztályoztak. A legtöbb kérdésre az osztályzatok átlaga 
nem érte el a négyes osztályzatot. A DFMK a legrégebb óta rendelkezik saját honlappal, 
és elektronikus katalógussal, a leggazdagabb az állománya, a használók elvárásai 
azonban szükségessé teszik a fejlesztéseket, az állományalakításnak is az olvasói 
elvárásokhoz kell igazodni. 

Az osztályzatok jól mutatják, hogy melyek azok a könyvtárak, amelyeket a 
közelmúltban építettek, vagy felújítottak. A megyei könyvtár és a lenti városi könyvtár 
épületének szükséges felújítása egyenlőre nem oldódott meg, így gyengébb 
osztályzatokat kaptak. A tetszetősebb épület, az akadálymentesség, a szép belső terek, a 
megfelelő számú ülőhely, a korszerű számítógépek  fontos szempontok egy könyvtár 
megítélésében.  

Mind a felnőtt, mind a gyermek olvasószolgálatok munkájával elégedettek a 
felhasználók. Átlagosan a könyvtárosok segítőkészségét értékelték legjobbnak az 
olvasók, a JAVK-ban, a FGYVK-ban és a FMHK-ban 4,9 átlaggal.  
 A kérdőívek kitöltői észrevételeket is tehettek a könyvtárral kapcsolatban, de ezt 
csak kevesen tették meg, a többség üresen hagyta a mezőt. (A letenyei könyvtárban 
senki nem tett reflexiót.) Mégis érdemes odafigyelni azokra a hibákra, igényekre, vagy 
ötletekre, amelyeket az olvasók felvetettek. Számos olvasó több megjegyzést is tett.  
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 Az olvasók észrevételei DFMK JAVK FGYVK Lenti 
VK HIVK 

A könyvtári állomány fejlesztése 
Beszerzett új könyvek számának növelése  19 15   2 1 
Zenei és film gyűjtemény bővítése 3 1 3     
Folyóirat állomány bővítése 2   1     
Külföldi folyóiratok megőrzése 1         
Elavult könyvek selejtezése         1 
A könyvek állagának javítása 1 2       
"Olvasói adó" (10-20 Ft) bevezetése, amelyből könyveket lehetne     1     
Lektűr irodalom külön állományrészbe helyezése     1     
Katalógus fejlesztése 
TEXTLIB adatbázis fejlesztése 2         
Online katalógus legyen elérhető a honlapon   2   1   
Cédulakatalógus igénye   1       
Épületfelújítás, területrendezés 
A könyvtár felújítása 3     6   
Akadálymentes bejutás a könyvtárba 2         
A könyvtár előtti tér rendbetétele     1     
Tábla jelezze a könyvtár helyét a városban     1     
Könyvtári bútorok  
Korszerű, kényelmes bútorzat beszerzése 6   2 1   
Polcok zsúfoltsága         1 
Technikai eszközök 
Számítógépek számának, minőségének javítása 13 8   5   
Technikai felszerelések javítása 4         
Internet oktatáshoz megfelelő gépek (hardver, szoftver) biztosítása         1 
Játékprogramok használatának korlátozása       1   
Szolgáltatás fejlesztése 
Beiratkozási díj emelése 1         
Hírlevél szolgáltatás bevezetése   1       
Gyorsabb kiszolgálás az internet szolgáltatás igénybevételénél         1 
A kölcsönző értesítése, ha a nála lévő könyvre várakozik valaki 1     
Olvasótermi könyvek hétvégi (vagy 1 heti) kölcsönzése   1     1 
Könyvtári programok szervezése 
Könyvtári programok számának növelése 6     1 1 
Ingyenes számítógép használói tanfolyamok nyugdíjasok számára       1   
A könyvtári rendezvények propagandájának fejlesztése         1 
Programokhoz kapcsolódó könyvajánlók készítése   1       
Nyitva tartás 
Nyitva tartási idő emelése 5   1   1 
Nyári zárás alatt nem lehet hozzáférni a dokumentumokhoz         1 
Egyéb 
Általános elégedettség kifejezése 4   5 7 4 
A könyvtár anyagi helyzetének javítása     3     
Ruhatáros alkalmazása       1   
Szabad bejárás a Kispest utca felől   9       
Halk zeneszó a könyvtárban       1   
Zajhatás csökkentése     1   3 
Kedvesség hiánya         1 
Tisztaság hiánya 1     
Ital automata igénye 3     

 
 
 Többen az általános elégedettségüket fejezték ki észrevételükkel, dicsérve a 
könyvtárosok munkáját.  Áttekintve az olvasói véleményeket, megállapítható, hogy 
vannak olyan problémák, amelyek több könyvtárban is felmerültek, és vannak egyediek, 
amelyek csak egy könyvtárra jellemzőek. Általános igény például a 
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dokumentumállomány fejlesztése, a megfelelő számú számítógép, kényelmes bútorok 
beszerzése, vagy a nyitva tartás emelése. Az alábbi táblázatban csoportosítva mutatjuk 
be a sokszínű olvasói igényeket, megjelölve, hogy hányan vetették fel a problémát az 
adott könyvtárból.  
 A megyei könyvtárból a 302 kitöltő közül 59 tett észrevételt. Legtöbben a 
beszerzett új könyvek számát növelnék (19 fő), egyaránt megemlítve a szépirodalmat és 
a szakirodalmat is, de olyan olvasó is akadt, aki a képregényeket hiányolja. 
Megjegyezték azt is, hogy késve válnak hozzáférhetővé az új könyvek.  A könyvek 
mellett emelni kellene a folyóirat-kínálatot. Volt, aki a külföldi lapokat is megőrzésre 
javasolja. Kevésnek tartják továbbá a CD-k és a DVD-k számát is. Többen 
elégedetlenek a számítógépek számával (13 fő), és állapotával, hiányolják a korszerű 
technikai eszközöket (plazma TV). Néhányan megjegyezték, hogy a könyvtárépületet 
fel kellene újítani (falak, nyílászárók, mozgásérzékelő ajtó), illetve akadálymentesítését 
is meg kellene oldani. Felhívták a válaszadók a figyelmet a könyvtári bútorzat (tároló és 
ülőbútorok) korszerűsítésére is. Egy olvasó kifogásolta, hogy az alsó két polcon lévő 
könyvekhez nehéz hozzáférni. A nyitva tartás emelésére is igény lenne, javaslatot tettek 
a hétfői hosszabb nyitva tartásra és a vasárnapi nyitva tartásra is. A könyvtári 
programok számának emelését is szívesen vennék az olvasók, irodalmi és aktuális 
témákról szóló ismeretterjesztő előadásokra is szükség lenne. Hárman is hiányolták az 
ital automata biztosítását. Olyan kitöltő is akadt, aki a beiratkozási díjat emelné.  
 A zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárban az olvasók szintén több új 
könyv beszerzését és a számítógéppark fejlesztését fogadnák legszívesebben. Többen 
igénylik a szabad bejárást a Kispest utca felől mindenki számára, ahonnan jelenleg csak 
a mozgáskorlátozottak vehetik igénybe a szolgáltatást. Felvetették a használók, hogy az 
online katalógus nem mindig elérhető, a DVD-k és VHS kazetták katalógusa, valamint 
a programokhoz kapcsolódó könyvajánló  hiányzik a honlapon. Olyan olvasó is volt, aki 
a cédulakatalógust hiányolja. Szívesen fogadnák a zenei részleg fejlesztését és a hírlevél 
szolgáltatás bevezetését is. 
 A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban mindössze 17 fő töltötte ki ezt a 
kérdést, de figyelemreméltó megjegyzéseket tettek, hiszen felvetették, hogy fontos 
lenne, hogy a könyvtár előtti teret tegye rendbe a város, és a könyvtár helyét mutató 
útbaigazító táblákat helyezzenek ki. Volt olyan olvasó, aki az olvasóteremben  
zajhatásokra panaszkodott, mások az olvasói térbe több ülőhelyet biztosítanának. 
Egyesek a könyvtár anyagi helyzetének javítását, a zenei és film részlet fejlesztését, a 
folyóiratok számának emelését javasolták. Érdekes felvetés a 10-20 Ft-os „olvasói adó”, 
amelyből könyveket lehetne vásárolni. 
 A lenti könyvtárban a legjellemzőbb gondokra az olvasók is rávilágítottak: az 
épület felújításra szorul, zsúfolt a kiválasztó tér, a számítógépeket le kellene cserélni, 
több új könyvet kellene beszerezni. Egy-egy felhasználó felvetette kényelmes bútorzat 
beszerzését, a könyvtári programok számának emelését, ingyenes számítógép-használó 
tanfolyamok indítását nyugdíjasoknak, ruhatáros alkalmazását, és kellemes halk zeneszó 
igényét a könyvtárban. 
 Nagykanizsán a Halis István Városi Könyvtárban kevesen (19 fő) fogalmazták 
meg észrevételeiket. A válaszadók leginkább a zajhatásokat említették, amely egyrészt a 
nyitott terű kupolás épület adottságaiból, másrész a gyermek korosztály zajosabb 
viselkedéséből adódnak. A nyitva tartásra vonatkozóan a nyári szünetet és a keddi zárva 
tartást kifogásolták. Az állománnyal és kölcsönzéssel kapcsolatban említették a 
szépirodalmi rész zsúfoltságát, az elavult könyvek leselejtezésének szükségességét, a 
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segédkönyvtári könyvek 1 hétre való kölcsönzését.  Felmerült a rendezvények 
számának emelése és népszerűsítése, a gyorsabb kiszolgálás igénye, valamint hogy a 
tanfolyamokhoz használt gépek megfelelőek legyenek. 
 
Összegzés: 
 
 A kérdőíves vizsgálat hasznos volt, hiszen a kitöltők válaszai megerősítenek 
bennünket abban, hogy a könyvtárak jó úton járnak, a felhasználók elégedettek a 
könyvtárosokkal és a szolgáltatásokkal. Visszajelzést kaptunk arról, hogy melyek a 
könyvtárak népszerű szolgáltatásai, illetve, hogy a jövőben milyen fejlesztéseket 
fogadnának szívesen. A felhasználók elvárásai összhangban vannak a könyvtári 
rendszer fejlesztési céljaival. A megvalósításhoz támogatást nyújtanak a saját forrás 
mellett a különböző pályázatok is. 
 A könyvtárak legnépszerűbb szolgáltatása ugyan még mindig a 
könyvkölcsönzés, de sokan az információkeresés, a kurrens időszaki kiadványok 
helyben olvasása és az internetezés lehetőségének kihasználása miatt keresik fel 
személyesen a könyvtárakat. Egyre népszerűbbek a különböző könyvtári programok 
(irodalmi rendezvények, ismeretterjesztő előadások, használóképzések stb.) is.  
 A könyvtárak kulcsszerepet töltenek be az oktatás és élethosszig tartó tanulás 
segítésében. A közoktatásban (általános és középiskolás) résztvevők számára különféle 
tanulást és az olvasáskultúra fejlesztését segítő programokat szerveznek számukra. 
Fontosnak tartják az iskolákkal és a közgyűjteményekkel való partnerkapcsolatok 
szorosabbra fűzését.  
 Az iskolás korosztály mellett a felnőttek informális képzése is egyre inkább 
előtérbe kerül, mindegyik könyvtár gondot fordít arra, hogy megismertesse a felnőtt 
lakossággal az ismeretszerzés lehetőségeit, a közhasznú információhoz jutást és az 
elektronikus ügyintézést.  
 Keresni kell a forrásokat ahhoz, hogy a mai kornak megfelelő korszerű 
környezetben várják a könyvtárak a használóikat, és rendelkezésre álljanak a megfelelő 
technikai feltételek és egy gazdag dokumentumkínálat is.  
 Egyre többen igénylik a könyvtárak távolról elérhető szolgáltatásait, 
kihasználják az internet adta lehetőségeket az információszerzésben és a tanulásban. 
Ezért a kor elvárásainak megfelelően a felhasználóbarát felületű könyvtári portálok 
kialakítása alapvető fontosságú. Informatív, interaktív és naprakész információkhoz, 
való hozzájutáshoz egyenlő esélyű hozzáférést kell biztosítani mindenki számára a 
lakóhelytől és településtípustól függetlenül. A távhasználók számának növekedése miatt 
egyre fontosabbá válik, hogy távoli eléréssel minél sokszínűbb szolgáltatással álljanak a 
használók rendelkezésére a könyvtárak. 
  A kérdőíves méréseket a jövőben is folytatnunk kell, illetve további 
kérdéscsoportokkal is érdemes lenne bővíteni. 
 
 
       Sebestyénné Horváth Margit 
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KÖNYVTÁRISKOLA FIATALOKNAK 
 

A Halis István Városi Könyvtár részprojektje a TÁMOP-5.2.5/08/1/B kódszámú, 
“Jövőnk az Ifjúság”- gyermekek és fiatalok integrációs programjai  

Nagykanizsán című projektben 
 

Az erdei iskola mintájára könyvtári iskolát szervezünk olyan fiatalok számára, 
akik így elsajátíthatják mindazt a könyvtári ismeretet, ami ma a friss, jól alkalmazható 
tudás megszerzéséhez alapvetően szükséges, ami nélkül nem tanulhatnak, képezhetik 
önmaguk tovább eredményesen. A könyvtáriskola heti rendszerességű program, melyen 
hetente egy-egy témakörhöz kapcsolódóan mutatunk be minden formát és eljárást - a 
könyvtől az internetes tartalomig, az értő olvasástól az önálló ismeretszerzés internetes 
technológiájáig.  

Olyan szociális/társadalmi akadályokkal küzdő fiatalokat (15-20 éveseseket) 
célozunk meg, akik részben a szociális hátrányok miatt, részben pedig – mert valamely 
roma közösséghez tartozóként különbözik kulturális környezetük az őket körülvevő 
többségi társadalmétól – a kulturális különbségekből adódó nehézségeik miatt is 
hátrányokkal élik mindennapjaikat. 

Tanfolyamonként 80 óra oktatást tervezünk. Az első csoportból a legjobban 
haladók a második csoportba az oktatást segítő önkéntesként kapcsolódhatnak be, 
hiszen célunk, hogy az általunk képzett fiatalok segítsék kortársaikat. 

 

 
 

A projekt tematikája a következő: 
 
1. alkalom: Keresem, ami érdekel – az interneten, a könyvtárban. A fiatalok 

által keresett témák felkutatása, tématérképek készítése közösen. 
2. alkalom: Városom a könyvtárban – az interneten és a polcokon. 

Nagykanizsára és környékére vonatkozó ismeretek. 
3. alkalom: Hírek a könyvtárban. A hagyományos és elektronikus sajtó. 
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4. alkalom: Dolgoznék, tanulnék, de hol? Munkalehetőségeket, képzési, 
továbbtanulási lehetőségeket keresünk a könyvtárban. 

5. alkalom: Szakmám és hobbim – minden formában. Barangolás a könyvtár 
szakrészében és az ehhez kacsolódó internetes tartalmakban 

6. alkalom: A könyvtár is lehet a dolgozószobám. A könyvtári időtöltés minden 
formájáról. 

7. alkalom: Ha problémám van – itt segítettek, hogy megértsem. Segítő 
szolgáltatásaink és a könyvtár által elérhető segítő szolgáltatások. 

8. alkalom: Olvasni, hallgatni valami szépet. Könyvek és hangoskönyvek között. 
Barangolás a könyvtár szépirodalmi gyűjteményében és digitális 
könyvtárában. 

9. alkalom: Vannak jó zenék, filmek, értelmes játékok, okos segítségek, de hol? 
Saját gyűjteményünktől a Nava Pont szolgáltatásáig. 

10. alkalom: Mi volt jó és mire volna még szükségem a könyvtárban. Az 
oktatás tapasztalatainak megbeszélése és a további kapcsolattartás formáinak 
kialakítása. 

Az oktatás anyaga honlaptartalomként jön létre és érhető el. A 
könyvtáriskoláról „Kalauz” készül hagyományos és internetes formában is. A papír 
alapú formát részben a hallgatók terjesztik majd saját közösségeikben. 

A pályázat rövid leírása ennyi, hogy kedves olvasóinknak legyen ismerete, 
mibe is fogtunk mi a Halis István Városi Könyvtárban. 

Ezek után engedtessék meg nekem, hogy most írjak a tapasztalataimról, miután 
az első tíz alkalom végére értünk. 

Be kell vallanom, hogy mi négyen vegyes érzelmekkel vágtunk bele ebbe a 
“kalandba”. Talán egyedül koordinátorunk, Kardos Ferenc volt az, aki fenntartások 
nélkül, teljes mellszélességgel állt a projekt mellé. 

Mi hárman (Buzicsné Szabó Eszter, Perényi Ildikó és e sorok írója) kicsit félve, 
fenntartásokkal és előítéletekkel telve, de bátran, hogy majd levetkőzzük ezeket a 
skrupulusokat, hagytuk magunkat vezetni. 

Tudni kell, hogy ezeket a fiatal felnőtteket az intézményükben külön osztályba 
gyűjtötték egybe, mondván, ők kezelhetetlenek. (A magatartásukat és a tanulási 
moráljukat illetően is.) Lehet, hogy az új környezetnek köszönhetően, de nekünk csak 
ritkán volt problémánk velük. 

Kis csoportokba választottuk őket szét, és úgy oldottuk meg velük a 
feladatokat. Ritkán fordult elő, hogy bárki is megtagadta volna a feladat teljesítését. 
Néha morogva, zúgolódva, de mindig végrehajtották a kapott penzumot. Igyekeztünk 
mindig dicsérni őket, a munka után pedig szabad teret adtunk a saját kívánságoknak. 
Érdekes egyéniségű fiatalokkal találkoztam, akik nem mindig hátrányos környezetből 
jönnek, csak valamilyen számomra ismeretlen ok miatt itt kötöttek ki. 

Szinte mindegyikük szívesen vállalkozott a pszichológussal való beszélgetésre 
is. 

Az órák zárásaként gasztronómiai utazásra indultunk egy étterembe. 
Voltak köztük többen, akik saját bevallásuk szerint még sosem ettek ilyen 

helyen. Ízelítőként a menüsor: 
Előétel: pármai sonka sárgadinnyével 
Leves :  burgonyakrémleves medvehagymával ízesítve 
Főétel:  roston sült halfilé fetasajttal, aszalt paradicsommal, zöld köret, 

krumplipüré 
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Desszert: csoki hab meggyel és öntettel, mentával díszítve 
 
Mindenki megevett mindent kivétel nélkül, pedig azt mondták, hogy csak a 

hagyományos magyar konyhát szeretik. Jó volt látni a lelkesedésüket, ahogy jól 
nevelten viselkedtek az étteremben, csak néha-néha feledkezve meg magukról. 
Kellemes hangulatban, jókat beszélgetve telt el az idő, amibe még egy kis 
könyvbemutató is belefért receptekkel spékelve, aláfestésként pedig a kivetítőn a 
Szindbád című film ment. 

Az érdeklődők a http://konyvtariskola.nagykar.hu/ webcímen figyelemmel 
kísérhetik a projekt alakulását. 

 
A http://jovonkazifjusag.nagykar.hu/ címen Jövőnk az ifjúság - gyermekek és 

fiatalok integrációs programjai Nagykanizsán címmel fogja össze és mutatja be a 
résztvevő intézmények programjait. 

Ősszel folytatódik a projekt, remélem ugyanilyen jó tapasztalatokkal, lelkesen s 
akár még problémásabb célcsoportot megtalálva, akiknek szintén a javát szolgálva 
érünk el eredményeket. 

 
         Gál Erzsébet 
 

 

http://konyvtariskola.nagykar.hu/
http://jovonkazifjusag.nagykar.hu/
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AZ OLVASÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE A GYAKORLATBAN 
 

Május 13-án a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely és a Zala Megyei 
Önkormányzat Pedagógiai Intézete dr. Kovács Lajos Szakkönyvtára szervezésében 
továbbképzésen vettünk részt: könyvtáros tanárok, gyermekkönyvtárosok és magyar 
szakos pedagógusok. A továbbképzés címe: Az olvasáskultúra fejlesztése a 
gyakorlatban.  

Az első meghívott előadó Adoryán Emese könyvtárostanár volt Budapestről. Ő 
a Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó 
munkatársa. Előadásának a következő címet adta: „Szeresd a könyvet!” Az előadó 
inkább irányított beszélgetést folytatott arról, hogyan tudjuk rávenni a 21. századi 
gyerekeket az olvasásra. 

Miért fontos az olvasás? A tanulás alapja a jó olvasási készség. Ez szükséges a 
nyomtatott és elektronikus ismeretszerzéshez egyaránt. Sokszor használjuk a következő 
jelmondatot: „Boldog, aki olvas, aki jól olvas, boldogul”. Ez egyaránt utal a 
szépirodalom élményt adó szerepére és a tudás megszerzésének alapjára. 

Az előadó mindazokat a módszereket és eszközöket összegyűjtötte, melyek 
alkalmasak a gyerekek olvasáskultúrájának fejlesztésére, és amelyeket a legtöbb iskolai 
és gyermekkönyvtárban használunk is. 

„Ötletbörze” címszó alatt számtalan lehetőséget villantott fel, amelyekkel 
rávehetjük a tanulókat az olvasásra. Szerinte is fontos, hogy mit és mennyit olvasunk. 
Vannak aktuális sikerkönyvek, velük megszerettethetjük a könyveket, a szépirodalmat. 
Kiemelte a vetélkedők, versenyek szerepét.  

Külön hangsúlyozta a REKLÁM fontosságát. Több lehetőség is adódik az 
olvasás népszerűsítésére: könyvtárhasználati órák, rendkívüli könyvtári órák, olvasási 
vetélkedők. 

A „Könyvtárhasználati órák” célja és módszere egyben, hogy érdekes, játékos 
legyen! Erre több lehetőségünk is van: beszélgetés a gyerekekkel, kézműves 
foglalkozás, diavetítés, játék. Fontos szempont a kölcsönzés, ahol egy osztály együtt 
van, egymásnak is ajánlhatnak könyveket. 

Rendhagyó könyvtári órákat is tarthatunk, ahol szintén a játék, a játékosság 
jusson főszerephez. Például: „Tündérboszorkány a könyvtárban”. (Bosnyák Viktória: 
Tündérboszorkány című könyve).  Ehhez a témához jól illeszkedik pl. a bábfestés, 
korongdíszítés, kézműveskedés, ahol a „boszorkányos” dolgok születnek. Nagyon 
fontos a társasjáték, ami csoportmunkában történjen! (Készíthető saját kezűleg is.) 

Kiemelkedő szerepe lehet a vetélkedőknek, versenyeknek. Ezek általában 
aktuális eseményekhez kötődhetnek (pl. „A reneszánsz éve”).  

Jó ötlet a sikerkönyvek feldolgozása. Minden hónapnak legyen könyvhöz 
kapcsolódó kérdése! (Pl. a Harry Potter vetélkedő náluk így zajlott le: feladatlap, 
villámkérdések, kvíz, saját vélemény alkotása. Hét állomáson kellett feladatlapokat 
megoldani.) 

Másik olvasásnépszerűsítő akciójuk a „Szeresd a könyvet!” elnevezésű 
könyvbarát kör. Ez külön működik felső tagozatos diákok számára, külön a gimnazisták 
részére. A könyvbarát körön feltérképezik a gyerekek olvasási szokásait, majd 
könyveket ajánlanak elolvasásra. Kéthetente tartják az összejöveteleket. Érdekessége, 
hogy diákok vezetik. Meglepő, hogy a tanulók mennyire jól tudnak érvelni. Ők ajánlják 
a könyveket! 
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Adoryán Emese kiemelte a REKLÁM fontosságát. Hogy hol reklámozhatjuk az 
olvasnivalót? Plakátokon, a faliújságon, a tanári naptárban, személyesen az 
osztályfőnöki órán, az iskola honlapján, illetve a könyvtár blogján. 

Felhívta a figyelmet a blogok szerepére. Az egyik ilyen blog a www. 
freeblog.hu, amely ingyenesen használható. Több dolog is szól mellette: egyszerű, 
közérthető; sablondarabokból építkezik; linkeket lehet hozzáadni; egyszerű keresést 
biztosít. 

Könyvtáruk blogjának linklistáján találunk könyves blogot is. Szerepel rajta a 
hét idézete, illetve a hét könyve.  

Másik jelentős blog a „Könyvtarostanar.klog.hu”. Itt továbbképzésekről 
tájékozódhatunk, állásajánlatok szerepelnek, de találhatunk könyvajánlókat is. 

Az előadó kiemelte még a Magyar Olvasástársaság blogját, amely a 
www.hunra.hu weboldalon található. Ennek elérhetősége: http://könyves.blog.hu. 
Bepillantást enged az OSZK gyermekirodalmi adatbázisába. 

A Csodaceruza című folyóirathoz kapcsolódik a www.gyerekkonyvklub.hu. 
Az előadás záró részeként csoportmunkában dolgoztunk az egybegyűlt 

kollégákkal. A téma, amelyre négy fős csoportokban választ kerestünk: az 
olvasáskultúra fejlesztésének nehézségei. Sok-sok érdemi válasz született, de a 
többségük ugyanazt a problémát emelte ki: a képi kultúra túlsúlya (tv, internet); a 
felolvasás szerepe, fontossága; szövegértési problémák; magas  könyvárak; a 
társadalmi, családi minta hiánya. 

Következő témánk a kötelező olvasmány választhatóságát érintette. Ekkor vita 
alakult ki a hallgatóság körében. Néhány pedagóguskolléga hevesen tiltakozott a 
klasszikus kötelező olvasmányok (pl. Egri csillagok, A kőszívű ember fiai) rövidített, 
átdolgozott kiadásai ellen (pl. Nógrádi Gergely átdolgozásai „Klasszikusok 
újramesélve” címmel). 

Adoryán Emese szerint lehet a következőképpen is kötelező olvasmányt 
választani: 

-5. osztály: Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány 
-6. osztály: Nógrádi Gábor művei 
-7. osztály: Golding: A legyek ura 
-8. osztály: Harry Potter... 
Az alsó tagozatosoknak Békés Pál, illetve Böszörményi Gyula meseregényeit 

ajánlotta. A kötelező olvasmányok kapcsán szólt az előadó a személyes kapcsolat 
fontosságáról, illetve a sok beszélgetésről, ami közelebb hozhatja ezeket a műveket a 
diákokhoz.  

Az előadás befejező részében a Tervekről beszélt Adoryán Emese. Itt az 
alábbiakról szólt: a kollégák bevonása a könyvtári életbe; diákok és tanárok olvasási 
szokásainak felmérése; a kötelező olvasmányok népszerűsítése, vetélkedők szervezése; 
A „MI KÖNYVÜNK” akció (iskolai szinten) a „NAGY KÖNYV” mintájára; 
olvasásnépszerűsítő program (könyvbarát kör); a jutalmazás fontossága. 

Előadása után minden részvevő úgy érezhette, hogy sok-sok hasznos ötletet 
kapott, amit a gyakorlatba is át lehet ültetni minden különösebb nehézség nélkül.  

A továbbképzés második részében Matusné Gáll Éva, a zalaegerszegi Apáczai 
ÁMK könyvtárosa tartott előadást „A mese útja” címmel.  

A mese útja olyan országos olvasóvá nevelő program, melyhez önkéntes alapon 
csatlakoznak a gyermekek olvasásáért felelősséget érző szervezetek, intézmények. A cél 
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az, hogy szakmai támogatást nyújtsunk mindazoknak, akik gyermekekkel foglalkozva 
szövegértési nehézségekkel és az olvasókedv csökkenésével találkoznak.  

A mese útja tizenhárom „mesehónapon” át kanyarog, 2009 áprilisától 2010 
áprilisáig. Minden hónap főszereplője más-más mesehős, így azután egymást követi a 
Vándorok hava, Boszorkány hava, Erdő hava, Királykisasszonyok hava, Sárkány hava, 
Óriások hava, Tündérek hava, Varázsló hava, A legkisebb fiú hava, Medvék hava, 
Manók hava, Ördögök hava, Óperencia hava. 

Havonta más főszervező tartja a nyitórendezvényt és készíti el a honlapon 
megjelenítendő tartalmakat. A legfontosabb szempont, hogy minden módszer közelebb 
hozza a gyerekeket, fiatalokat az olvasás megszerettetéséhez. 

A honlap (www.meseutja.hu) révén tartjuk a kapcsolatot és osztjuk meg 
egymással az információkat. A honlap legfőbb célja, hogy létrejöjjön egy olyan 
megoldáscsomag, mely minden résztvevő számára elérhető és jól használható a 
mindennapi gyakorlatban. 

A mese útjához hasonló nagyszabású, olvasásnépszerűsítő program még nem 
valósult meg Magyarországon. 

A tizenhárom hónapos program szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az 
olvasás az internet világában épp olyan fontos, mint bármikor korábban. Megfelelő 
olvasási készségek híján nem lehet továbbtanulni, érvényesülni. 

A mesék révén a gyerekek megismerkednek közös múltunk fontos részével, a 
magyar népmesék világával, melyeknek üzenete ma is eleven. A mesék bölcsessége 
kortalan, a közös mesehallgatás közösségteremtő erő. Bízunk benne, hogy A mese útja 
sok családot is elvezet intézményeinkbe, hiszen megigézheti a kamaszokat és a 
felnőtteket is. 

Matusné Gáll Éva a zalaegerszegi rendezvénysorozatról beszélt. Az Apáczai 
ÁMK mint fő szervező intézmény, szorosan együttműködve a Zalai 
Gyermekkönyvtáros Műhellyel, 2010 februárjában a Boszorkány hava címmel 
kapcsolódik be az országos rendezvénysorozatba. Ennek mottója a következő: 
„Boszorkányok márpedig vannak”. Az előadó kiemelte az olvasmányok sorából 
Mosonyi Alíz Frásznéni című könyvét. 

A www. meseutja.hu országos honlap sok segítséget nyújt a rendezvények 
lebonyolításához. Ötlettár is szerepel benne!  

Zala megye 2010 februárjában a Boszorkány hava elnevezésű 
programsorozattal várja az érdeklődőket. Addig még sok a teendő... 

Az előadó ismertette a legfontosabb részfeladatokat, amelyekhez bármely 
intézmény csatlakozhat. Ezek között szerepel: bibliográfia készítése (boszorkányos 
versek, mesék); varázsmondókák gyűjtése; havi irodalmi kvíz; boszorkányos ajándékok 
készítése. 

A programhoz csatlakozni kívánó intézmények 2009. szeptember 10-ig 
jelezhetik részvételi szándékukat az alábbi e-mail címre: konyvtar@ apaczaizeg.hu. 
Minden jó ötletet, programtervet vár az Apáczai ÁMK! 

A továbbképzés végén mindenki elégedetten nyugtázta, hogy érdemes volt 
eljönni a rendezvényre, hiszen számos ötletet kaptunk, amellyel fejleszthetjük a 
gyerekek olvasáskultúráját. Az olvasásra fordított idő mindig megtérül, legyen szó 
élménygazdag szépirodalmi művekről, akár hasznos ismeretterjesztő könyvekről! 

 
       Fejesné Szabó Piroska 
 

 28

http://www.meseutja.hu/


MMŰŰHHEELLYY  

 29

 
 
 

 
A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely tavaszi továbbképzésén a résztvevők Adoryán Emese és 

Matusné Gáll Éva előadását hallgatják 



TUDÓSÍTÁSOK 

JÓZSEF ATTILA VERSMONDÓ VERSENY 
 
 

 Jubileumi rendezvé-
nyeket tartottunk az idén. 40 
évvel ezelőtt indította útjára az 
akkori József Attila Városi 
Könyvtár és a József Attila 
Általános Iskola a 10-14 éves 
korosztály számára a szavaló-
versenyt a névadó születés-
napja alkalmából. Az ünnepi 
megnyitót Nyakasné Túri 
Klára tartotta, emlékezve a 
kezdetekre. A verseny elindító-
it, Nyakasné Túri Klárát és 
Janzsó Évát virágcsokorral 
köszöntötte a szervező 
könyvtár vezetője. 

 Ebben az évben a zsűri két tagja is egykori versmondó volt. H. Horváth Gyula 
előadóművész, aki a Zalaegerszegi Városi Televízió híradójából sokaknak ismerős le-
het, éppen ezen a versenyen indult el előadóművészi pályáján. 
 A városi verseny 20 évvel ezelőtt szélesedett megyeivé, Major Árpád, a könyv-
tár akkori igazgatója kezdeményezésére, bevonva a megye városi könyvtárait a városi és 
városkörnyéki fordulók lebonyolításába – így minden évben más helyszínen került sor a 
József Attila Megyei Versmondó Versenyre. Ebben az évben a keszthelyi Fejér György 
Városi Könyvtárban, 2009. április 04-én, a húsvét miatt kissé korai időpontban. 
 A megyei verseny méltó megrendezéséhez évről évre támogatást kaptunk a Zala 
Megyei Önkormányzattól és a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítványtól is. Köszöne-
tet mondunk Keszthely város polgármesterének a felajánlott díjakért. 

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár igazgatója, Pappné Beke Judit kö-
szöntötte házigazdaként a verseny résztvevőit, a közönséget, a zsűri tagjait, a JAVK 
képviselőit. 

Majd Bereczki Szilárd előadóművész mondott el néhány József Attila-verset és 
énekelt magyar népdalokat a 20. alkalom tiszteletére. 

Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a verseny résztvevőit és nyitotta meg a 
rendezvényt. 
 A zsüri tagjai voltak: Kardos Gy. József nyugalmazott tanár, a zsűri elnöke; 
Karáth Anita költő, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára; Bécs Péterné, a 
Zala Megyei Közgyűlés Hivatala Oktatási és Kulturális Osztálya munkatársa. 
 
A színvonalas versengésen az alábbi eredmények születtek. 
 
Az 5-6. osztályosok közül 

1. helyezett : Vörös Zoárd (Zalaegerszeg, Eötvös Iskola) 
2. helyezett: Tamása Róza (Lenti, Arany J. Ált. Iskola) 
3. helyezett: Kovács Réka (Zalaegerszeg, Zrínyi Gimn.) 
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A 7-8. osztályosok közül 
1. helyezett: Nyéki Péter (Zalaszentgrót, Zrínyi-Csány Isk.) 
2. helyezett: Varga Döníz (Nagykanizsa, Templom téri Isk.) 
3. helyezett: Stefánovics Sára (Keszthely, Csány-Szendrey ÁMK Székhelyisk.) 
 

 Különdíjban részesült a muravidéki csapat, akik versmondásukkal sajátos hangu-
latot teremtettek. 
 

 
 

 A területi versenyt Zalaegerszeg csapata nyerte, így a vándorserleg egy évig a 
városban marad. A helyi szokások szerint egy-egy hónapot tölt egy-egy csapattag isko-
lájában, majd a könyvtárban kerül kiállításra. 
 Több éve már, hogy a verseny legjobbjai meghívást kapnak a Magyar Versmon-
dók Egyesülete által szervezett „Regösök húrján…” elnevezésű vers- és prózamondó 
verseny dunántúli döntőjére. Mindkét korcsoportból az 1-3. helyezettek 2009. május 16-
án Veszprémben, a Városi Művelődési Központban képviselték Zala megyét. A hat 
versenyzőből négyen jutottak a döntőbe: Vörös Zoárd az 5-6. osztályból és mindhárman 
a 7-8. osztályosok közül. Zoárd nem ért el helyezést, a 7-8. osztályosok közt a zsűri nem 
adott ki első helyet, 2. Varga Döniz, megosztott 3. helyezett Roósz Péter lett. Az orszá-
gos gálát 2009 őszén Pápán rendezik meg. 
 Mindannyiuknak gratulálunk és büszkék vagyunk a teljesítményükre! A könyv-
tárosok munkáját a versenyek szervezésében ezúton is köszönjük. Külön köszönet a 
megyei verseny keszthelyi házigazdáinak a figyelmes, körültekintő és segítőkész köz-
reműködésért. 
 

        Nitsch Erzsébet 
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HOGYAN FELELJÜNK MEG A MEGVÁLTOZOTT  
FELHASZNÁLÓI IGÉNYEKNEK?  

 
III. TEXTLIB konferencia 

Jászberény, 2008. október 28-29. 

 Harmadik alkalommal gyűltek össze Jászberényben a TextLibes szakemberek és 
a könyvtárosok azzal a céllal, hogy megvitassák, hogyan segítheti a TextLib Integrált 
Könyvtári Rendszer a használók/használni vágyók mindennapi munkáját. A konferenci-
án a könyvtárosok megfogalmazhatták a rendszerrel kapcsolatos elvárásaikat, a program 
fejlesztői pedig megválaszolták a szimpózium résztvevőinek kérdéseit. 

Az előadások témáját úgy válogatták össze, hogy azok egyrészt képet adjanak az 
aktuális könyvtárszakmai napi problémákról, és gyakorlati alkalmazások bemutatásával 
segítsék a TextLib közösséget.  

Elsőként Szabóné Mikla Éva, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár infor-
matikusa és igazgatóhelyettese mutatta be, hogyan készítették elő a kistérségi rendsze-
rük kialakítását. 2007. évi adatokból kiindulva bemutatta, hogy milyen szerteágazó a 
kistérségi ellátás, és milyen változások jöhetnek létre akár egy év alatt is. A keszthelyi 
könyvtár 3 kistérségnek nyújt mozgókönyvtári ellátást. Az első lépésben egy szakmai 
tanácskozást hívtak össze, melyben felmérték azon könyvtárak igényeit az új, kistérségi 
Textlib programmal kapcsolatban, amelyek szolgáltatást biztosítanak. Ezután az 
InfoKerrel karöltve, a felmerülő problémákat együtt átgondolva kezdték el a TextLib 
legújabb modulját, mely a kistérségi könyvtári ellátás bonyolult munkafolyamatait lesz 
hivatott ellátni. Szabóné Mikla Éva a keszthelyi könyvtár gyakorlati előkészületeiről is 
szót ejtett. 
 

 
Előadó: Szabóné Mikla Éva  
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A konferencia résztvevői 

 
Kantó Erika és Kis Noémi, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár nyilván-

tartó könyvtárosai a Textlib állománygyarapítási moduljának használatáról tartottak 
előadást. A prezentációban felvázolták a könyvtár helyzetét és állományát, valamint az 
állománybavétel lehetőségeit. Szóltak arról is, hogy a különböző dokumentumtípusok-
nak külön leltárkönyvet célszerű-e létrehozni, és milyen buktatókkal találkozhatunk egy 
számlafelvitel, ill. a többkötetes könyvek bevitele estén. Mindez azért volt fontos, mert 
meglehetősen kevesen használják még az elektronikus állománybavételt. 

Pappné Német Erika, szintén a tatabányai megyei könyvtár tájékoztató könyvtáro-
sa megmutatta, hogyan kell árnyaltan keresni a TextLib különböző tartalmi feltárást 
szolgáló eszközeivel, különös tekintettel a betöltött Köztauruszra. 

Számomra a legérdekesebb előadást Volekné Temesi Zsuzsanna, a várpalotai 
Krúdy Gyula Városi Könyvtár tájékoztató könyvtárosa tartotta. Egy nagyon részletes és 
alapos előadást hallhatunk a gépi állományellenőrzés folyamatairól, buktatóiról, gyakor-
latáról, az állományellenőrzés jogi hátterétől kezdve a Textlib újabb verzióiban megje-
lenő fejlesztésekről és javításokról. Az állományellenőrzés ütemtervéről, a technikai 
előkészületekről ugyanúgy szót ejtett, mint a leltározás gépi indításának feltételeiről. 
Beszélt a leltározás folyamán előforduló hibaüzenetekről, valamint a hiánylisták nyom-
tatásáról, az utómunkálatok rövidítésének lehetőségeiről és a leltárzárásról. Az előadás 
végén más Textlibes könyvtárak állományellenőrzési tapasztalatairól is képet kaptunk. 
Sok könyvtár még a gépi leltározás előtt, vagy éppen a kellős közepén áll (pl. a JAVK 
is), így számunkra mindenképp hasznos volt Zsuzsa prezentációja. 

A nap utolsó előadója Líborné Putnoki Edit, az orosházi Justh Zsigmond Városi 
Könyvtár könyvtárosa volt, aki provokatív előadásával nemcsak azt mutatta meg, ho-
gyan kell bátornak lenni, de bemutatta a talán legaktuálisabb szakmai kérdések orosházi 
kivitelezésével kapcsolatos tapasztalatait, úgy, mint TIOP 1.2.3 és TÁMOP 3.2.4. 

Az este jó hangulatban telt el, melynek során kisebb csoportokban vitattuk meg a 
problémáinkat a Textlibbel kapcsolatban. 
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A konferencia másnapján került sor az InfoKeresek előadásaira. 
Elsőként Thék György elmondta, hogy a TIOP 1.2.3 pályázattal kapcsolatos fej-

lesztéseket hogyan képzelik. Emellett szó volt a MOKKA-ba importált HunMarc rekor-
dokról, melyet az InfoKer által készített kis online programmal le lehet ellenőrizni, hogy 
mennyiben felelnek meg a HunMarc szabványnak. A program szerint a MOKKA adat-
bázisban jelenleg 2 millió hiba van.  

Másodikként Gräff Zoltán nyűgözte le a közönséget a TextLib webkatalógusának 
hihetetlen fejlődéséről, számos új funkciójáról szólva, melyek sokban kimerítik a web 
2.0-ás elvárásokat. 

Végezetül Téglás György bemutatta működés közben a TextLib kistérségi rend-
szerét. Beszélt a rendszer rendeltetéséről, a térségi ellátás típusairól, a tulajdon és a bir-
toklás problémáiról és a könyvtár használók köréről. Ezután bemutatta, hogy hol és 
hányan léphetnek be a rendszerbe, nekik milyen jogosultságuk lehet és milyen feladato-
kat kellene ellátniuk. Szót ejtett az olvasók kezeléséről, hogy minden ellátóhelyen be-
iratkozzon-e, hány olvasójegye legyen. Felmerült a dokumentum keresésének lehetősé-
ge, milyen hatókörben (csak saját könyvtár vagy a teljes adatbázis állományában) lehes-
sen keresni. Végezetül a rendszer használatba vételéről, az új kistérségi modulra való 
áttérésről kaptunk információkat. Ez azért is fontos, mert csak teljes verzióváltással, az 
adatbázis újraépítésével lehet ezt megoldani a programban bekövetkezett jelentős adat-
szerkezet változás miatt. A prezentáció végén a program készültségi fokáról, valamint a 
még eldöntendő kérdésekről beszélt az előadó. 

A konferencia végén az idő rövidsége miatt már csak pár kérdésre maradt lehető-
ség, de így is nagyon hasznosnak bizonyult az ott eltöltött két nap. Új ismerősökre tet-
tem szert, de ennél is fontosabb volt, hogy olyan problémákról tudtunk beszélni, ame-
lyek a mindennapi munkánkban felmerültek. 
 
 

Gyurkóné Marton Beáta 
 

 
Előadó: Téglás György 

http://textlib.hu/hmchk.htm
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TAVASZODIK 
 

Író-olvasó találkozó Nemesbükön 
 

 
 

2009. március 4-én, egy hétköznapi estén kis falunk könyvtárának „nagy nevű” 
vendége volt: Schäffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró, a 60 éves Nők Lapja munkatár-
sa. 

Már hetek óta izgatottan vártuk ezt a találkozót. Picike a könyvtárunk, ezért a 
kultúrház emeleti kis termében tartottuk meg a találkozót. 

Manapság író-olvasó találkozót szervezni nem könnyű feladat, hiszen a köny-
vek egyre nehezebben veszik fel a versenyt a korszerű technikákkal. A mi találkozónk 
rácáfolt erre: még a szomszédos településekről is érkeztek látogatók, közel 60 fős kö-
zönség fogadta az írónőt. 

A találkozó megnyitása előtt sokat gondolkodtam vendégünk bemutatásán, 
olyan izgatott voltam, hogy alig találtam a szavakat. „ A látogatók nyilván nem az én 
hosszú beszédemre vágytak, hanem az írásai által megkedvelt írónőt szeretnék szemé-
lyesen megismerni” mondtam és átadtam a szót. 

Kedves kis történetek elmesélése következett, melyek egy érzékeny, embersze-
rető, odafigyelő, nyitott személyiséget rajzoltak elénk. E történekek tanulsága: Tudni 
kell olykor megállni egy percre, odafigyelni egymásra, nyitottnak lenni azokra a kis 
történésekre, amelyek nap mint nap zajlanak körülöttünk. Az írónő történeteiben igye-
kezett velünk is megismertetni a mindennapok csodáját, örömét és bánatát. 

Ezen az estén egy pillanatra megállt az idő és semmi más nem számított csak 
az élmény, melyben együtt volt részünk. Ez az este úgy hiszem, bevésődött a szívekbe 
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és a lelkekbe, és ezért örök hálával tartozunk Schäffer Erzsébetnek. Csodás egyéniségét, 
kisugárzását, mosolyát, törékeny alkatát és üzeneteit soha nem fogjuk elfelejteni.  

Jóleső érzés volt látni, hogy élet költözött az öreg kultúrházunk falai közé, 
öröm volt látni, hogy milyen sokan jöttek el, és jól érezték magukat ezen az estén. Úgy 
éreztem, hogy ezért az estéért érdemes volt tenni és dolgozni. Ez az este mindenkié volt: 
közösségi élmény, melynek reméljük lesz még folytatása. Schäffer Erzsébet megígérte, 
hogy visszajön még hozzánk. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk kedves kis 
történeteit, élményeinek egy kis töredékét. A jelenlévő hölgyeket és mindenekelőtt 
Schäffer Erzsébetet hálánk jeléül és a közelgő nőnap alkalmából Nyúl Dénes képviselő 
úr egy szál rózsával köszöntötte. Az este éjszakába nyúló kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Ezúton szeretném megköszönni a hévízi könyvtár – Takácsné Nagy Ilona – se-
gítségét, hogy lehetővé tette számunkra ezt a találkozót. 

Köszönöm ezen kívül a nemesbükieknek, barátnőmnek, a szomszéd települé-
sekről érkezetteknek, akik aktívan észtvettek az előkészületekben, hiszen nélkülük nem 
lett volna ilyen sikeres ez az este. 

 
        Baumgartner Irén  
 

 
A nemesbüki irodalmi est közönsége 
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KOLONTÓL –ZALÁIG, AVAGY MIT TUDSZ ZALA MEGYÉRŐL?  
 

Történelmi vetélkedő középiskolásoknak 
 

A Mátyás királyhoz és a reneszánsz évhez kapcsolódó verseny után könyvtá-
runk újabb kutatást és nyomozást igénylő vetélkedő sorozattal lepte meg olvasóit, ezút-
tal  a Zala megyei középiskolásokat. A Zala Megyei Önkormányzat, a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár, a Zala Megyei Levéltár és a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága a 
„ZALA MEGYE 1000 ÉVES” rendezvénysorozat keretében „KOLONTÓL ZALÁIG” 
címmel történelmi játékra hívta a 9-12. osztályosokat. A játékra 26 csapat nevezett, 
négy város (Keszthely, Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg) 11 középiskolájából. 

A vetélkedő apropóját az adta, hogy egy 1009-ben kelt, Szent István király ál-
tal kibocsátott oklevél említi először Zala megyét, Kolon (Colon) néven. Erre emlékez-
ve került meghirdetésre a vetélkedő, melynek témája megyénk ezeréves története, ha-
gyományai, természeti értékei.  

A vetélkedőre 3–5 fős csapatok jelentkezését várták a szervezők. A 3 fordulós 
feladatsorból  kettőt írásban kellett teljesíteni. Két forduló eredményeit értékelve, a leg-
jobb 12 csapat részvételével rendezték meg a döntőt, 2009. április 22-én Zalaegersze-
gen.  

A levelezős játék feladatai érdekesek és izgalmasak voltak. Az első fordulóra a 
csapatoknak iskolájuk történetét kellett bemutatni powerpoint – formában, illetve egy 
frappáns csapatlogót kellett kitalálniuk. 

A második fordulóban feladatlapot töltöttek ki, melyben nemcsak történelmi, 
de földrajzi, nyelvtani és nem utolsó sorban irodalmi műveltségükre is szükség volt. A 
változatos feladatlap megoldásával képet kaphattak a középkori Zala megye területi 
elhelyezkedéséről, a lakosság mindennapi életéről. Megismerkedhettek a legjelentősebb 
műemlékekkel és  természeti értékekkel. Mondaírással, alaprajzkészítéssel a diákok 
még inkább elmélyedhettek Zala megye történelmében.  

A harmadik forduló interaktív jellegű vetélkedő volt. A legjobb tizenkét csapat 
versenghetett a győztes helyekért. A meghívott csapatoknak rövid műsorral kellett ké-
szülniük, melynek alapját az általuk megírt monda adta. Receptfelismerés, kirakó, rek-
lámszlogenek kitalálása tartozott még a gyerekek feladatai közé. Vidám, oldott hangu-
latban telt a vetélkedő, a résztvevők és a szervezők egyaránt jól érezték magukat. Ám 
minden szónak egy a vége, elérkezett az eredményhirdetés ideje. A megyéről a legtöb-
bet a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola tanulói tudnak, hiszen az első két 
helyezést ennek az intézménynek a diákjai, míg a harmadik helyezést a lenti Gönczi 
Gimnázium tanulói szerezték meg. A vetélkedőről senki sem távozott üres kézzel, és a 
hangulatot fokozta egy tartalmas kirándulás közelgése, amely a nyerteseknek járt. A 
túra bővelkedett látnivalókban, és a „fáradalmakat” a kehidai gyógyfürdőben pihenhet-
ték ki a résztvevők. Köszönjük a játékot, az élményt, reméljük legközelebb is velünk 
játszotok! 

 
 
         Tóth Renáta 
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A „Kolontól Zaláig”történelmi vetélkedő győztesei kiránduláson vehettek részt, 
Ellátogattak Zalavárra, Keszthelyre és Kehidára. 
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VENDÉGÜNK VOLT… 
 

A Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár Gyermek-
könyvtárába látogatott május 
26-án író-olvasó találkozóra  
Turbuly Lilla írónő, költő. 
Két osztály (egy harmadikos 
és egy negyedikes) tanulói 
várták a szerzőt érdeklődés-
sel, szeretettel. 

Turbuly Lilla Gutor-
földén született, ott járt álta-
lános iskolába. Középiskolai 
tanulmányait a zalaegerszegi 
Zrínyi Miklós Gimnáziumban 
végezte. Utána Budapesten az 
Eötvös Lóránd Tudomány-

egyetem jogi karán szerzett diplomát. Emellett még a bölcsészkaron a magyar szakot is 
elvégezte. Óraadó tanárként dolgozott a Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Szavaiból az 
derült ki, hogy nagyon szeretett tanítani. A jogi pályán is tevékenykedett jó ideig, ám 
elmondása szerint ezt túl száraznak érezte.  

Az irodalmi életbe a Csodaceruza című folyóirat révén lépett be. Felkérték a 
folyóirat szerkesztői, hogy írjon kritikákat az egyes kortárs gyermekkönyvekről. Eköz-
ben ő maga is kedvet kapott az íráshoz. Szépirodalmi tevékenységét két felnőtteknek 
szóló regénye jelzi. Az Eltévedt hold 2006-ban jelent meg, az Üveghold pedig 2007-
ben. Mindkét mű színvonalas, igényes szépirodalom, ezt saját olvasási élményem alap-
ján mondhatom. 

Az írónő lelkét a gyermekversek is „megkapták”. Nagy kedvvel olvasta például 
az Ami a szívedet nyomja című svéd gyermekverskötetet. Ez kortárs svéd szerzők mo-
dern, nem rímes költeményeit tartalmazza. 2008-ban aztán meglepte olvasóközönségét 
egy saját gyermekverskötettel, amelynek címe: Titkosírás. A kis verseskönyvben 24 
költemény található. Ezek főszereplője Pepe, a hatéves kisfiú. Mint kiderült a beszélge-
tés során, az írónő saját unokaöccséről mintázta a főhőst. A cím kicsit bonyolultabb, a 
borítón lévő fakuló vignettán ugyanis kis „t”-vel van írva, és igazából két „s”-sel is, 
csak a másodikat áthúzta valaki, szóval sírás is van benne, de csak kicsi, az is inkább a 
titkos-szemérmes fajtából.  

„Turbuly Lilla tolla alól szépen sorjázik a trilla, nem is trilla, csak afféle gye-
rekbeszéd. Úgy érezni, akár írhattam volna én is, hiszen emlékszem, így volt tényleg, 
megtörtént, szóról szóra, csak nem Vandának hívták a lányt a szomszédban. 

Mégis: mégsem írhattam volna én ezt a könyvet, mert ez a Lilla könyve; ő 
bukkan fel benne hetvenhét alakban, varrónőnél, szánkón, játszótéren, s ő bukik alá a 
patakban. Igazi könyv attól a tizenhárom rajztól válik belőle, amelyeket Lakner Zsuzsa 
álmodott a szavak közé, s amelyek egy szempillantás alatt visszaröpítenek a múltba, 
mindenkit a sajátjába, előkutatva legalább tucatnyi tikos írást, amelyeket senki más nem 
írhatna meg, csak mi magunk.” (Zsubori Ervin). Ez az apró kötet az Artemisztől friss, 
üde, és hosszan elkísér, de érezni benne a „múlt ásványait és esszenciáit” is. 

Miért megy a főhős Pepe piócát fogni a patakba?  Mi az a kakaófelhő? Milyen 
egy nyári zivatar? Miért lusta a cica? Hogy lehetséges, hogy Vanda mellett másik lány-
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ba is bele lehet szeretni? Miért csak Pepe tud unatkozni? Mi történt a temetőben a déd-
mama sírjánál? Milyen kétségek gyötrik a hatéves kisfiút, amikor megtudja, hogy kis-
testvére születik? Hogyan érzi magát egy szülinapos gyerek? Megannyi kérdés, ame-
lyekre a rímtelen versikékből választ kap az olvasó. A Titkosírás korra és nemre való 
tekintet nélkül mindenkinek melegen ajánlható! 

Az író-olvasó találkozó gyermekközönsége élvezte a kötetlen beszélgetést. Ki-
derült, hogy bizony őket is foglalkoztatják az élet furcsaságai, vagy akár hétköznapinak 
mondható dolgai. Igaz, hogy ők már idősebbek a főhősnél, de bármelyikük lehetne az a 
bizonyos kisfiú, akit úgy hívnak, hogy: Pepe. 

       Fejesné Szabó Piroska 
 

Vendégünk volt még... 

 
 

 
Le a csajokkal! / Le a pasikkal, azaz a Szerelemről másképp című író-olvasó találkozó  

Sohonyai Edittel 2009. április 16-án a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 
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GYERMEKRENDEZVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

 
 

A Virágok napja volt január 24-én a 2009-es év első nagyszabású programja. 
A Virágok vetélkedése versmondó versenyre 150 kisdiák jelentkezett, akik hat helyszí-
nen vetélkedtek. Bárki jöhetett, akinek kedve volt megtanulni és elmondani egy – a 
virágokról szóló – verset. Minden résztvevő jutalommal térhetett haza, a legjobbak 
könyvet is kaptak. 

A „Hajtogatott virágcsodák” pályázatra 111 pályázat érkezett térben és síkban 
elkészítve. Szebbnél szebb 
hajtogatott virágok díszítet-
ték a könyvtárat. A látoga-
tók két hétig csodálhatták 
meg a kiállítást.  

A délelőtt további 
részében játszóházakban 
ügyeskedhettek a gyerekek, 
a szülők és a nagyszülők. 
Készíthettek virágokat 
méhsejt papírból, hajtogat-
hattak újabbakat origami 
technikával, és kövekre, 
kavicsokra is festhettek 
virágokat.  

Úgy érezzük, hogy 
e nap mind a 700 résztvevő-
je jól érezte magát-
legalábbis mindenki ígérte, 
hogy figyelni fog a 2010-es 
tematikus napra. 

 
 
A Vándorúton Mátyás mesterlegényével c. történelmi sorozatunkat a csapa-

tok vetélkedésével zártuk. A szellemi feladatokat a totó képviselte, ezután ügyeskedhet-
tek a csapatok: ki tud szebben régi virágénekek szövegeivel leányt kérni, természetesen 
korhű ruhában. Ehhez kockázással elő is teremthették a pénzt, ha nagyon ügyesek vol-
tak. S fantáziájukról is tanúbizonyságot tehettek a „hozzon valamit, meg nem is!” kérés 
megoldásával.  

A következő eredmények születtek a vetélkedőn: 
I. Tokár    Eötvös József ÁMK, Zalaegerszeg, 5. a-b 
II. Kádár    Eötvös József ÁMK Zalaegerszeg, 6. b 
III. Mátyás íródeákja Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sport 

     iskola, Zalaegerszeg, 6. g 
 
Az Öröm kör havonta ismétlődő programját már várják a szülők, nagyszülők, 

gyerekek egyaránt. A játszóházak mellett igyekszünk változatos témákat felvonultatni: 
pl. óvodába készülünk – a Waldorf óvodák bemutatása, a mudrák szerepe a kézügyesség 
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fejlesztésében, milyen könyveket olvassunk a gyerekeinknek stb. Érdekes téma volt az 
otthonszülés, amelyről dúlákkal beszélgethettek az érdeklődők, valamint a 2001. kiadó 
alternatív könyveinek bemutatása. A mozgásos programokban és a játszóházak leveze-
tésében szakember kismamáink mellett (gyógytornász, néptáncoktató, rajztanár, óvónő) 
a környékbeli óvodák óvónőire is számíthatunk. 

A legnagyobb eredménynek azt tartjuk, hogy a programon résztvevő gyerekek 
otthon könyvtárosdit játszanak, nem tudnak velük úgy elmenni a könyvtárunk előtt, 
hogy föl ne kellene hozni őket, és hogy a rendezvények végén 8-10 könyvvel távoznak 
a családok. 

 
Az Olvasó manó könyvolvasó versenyen ebben a tanévben összesen 45-en 

vettek részt a játékban, amelynek lényege elolvasni a könyvek közül minél többet, és 
megválaszolni a hozzájuk tartozó kérdéseket. 

A legtöbben egy-két könyvet olvastak, de természetesen idén is akadtak ki-
emelkedően teljesítő gyerekek. Külön öröm számunkra, hogy 3 kis óvodásunk is akadt, 
akiknek a szüleit is köszönet illeti. Az iskolások nyolc iskola -köztük Sárhida- tanulói-
ból kerültek ki.  

1. helyezés:  Ott Dorina 3. o. (Sárhida) 
  Óházy Bálint 2. o.(Liszt Ferenc Tagiskola, Zalaegerszeg) 
2. helyezés: Tóth Emese Cirilla 4. o (Sárhida) 
  Németh Franciska 4. a(Ady Endre Ált. Iskola Zalaegerszeg.) 
  Schlitt Kamilla 1. b (Ady Endre Ált. Iskola Zalaegerszeg) 
3. helyezés: Kiss Tamás 2.a (Eötvös József Székhelyiskola Zalaegerszeg). 
  Vizler Dóra 2. c (Ady Endre Ált. Iskola Zalaegerszeg) 
  Szabolcs Rebeka 4. c (Ady Endre Ált. Iskola Zalaegerszeg) 
 

 
 
Az eredményhirdetés vendége Berg Judit ifjúsági író volt, akinek két könyve is 

szerepelt a verseny könyvei között (Rumini. Mesék a Tejúton túlról). 
 
       Jagasicsné Bogatin Mária 
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EMLÉKÜLÉS TATÁN 
 

 
Ünnepi alkalomra érkeztünk Tatára június 19-én, ahol emlékülésen vettünk 

részt. Az MKE I. Vándorgyűlésének 40. évfordulóját ünnepeltük (1969-2009). 
A meghívott vendégek először Tata város polgármesterét hallgathatták. Szívé-

lyes meghívását, miszerint látogassuk meg városukat turisztikai céllal is, örömmel fo-
gadtuk. 

Versösszeállítás következett a ” Ment-e a könyvek által a világ elébb?” címmel 
Petrozsényi Eszter helyi könyvtáros előadásában. (Könyvekről szóló versekből  állított 
össze ”montázst”.) 

Papp István, az MKE volt főtitkára lépett a mikrofonhoz. Előadásának cí-
me:”Ment-e a világ előbbre a vándorgyűlések által?” Élvezetes előadása méltán volt a 
nap fénypontja. A tőle megszokott tartalmas, és lényegretörő mondanivalóval emlékez-
tette és  szórakoztatta a hallgatóságot. Természetesen megadta a választ a címben feltett 
kérdésre. Tanulmányát elolvashatjátok a Könyvtári Figyelőben. 

Az előadók közül Bakos Klára, az MKE elnöke kicsit megbolygatta a nyugal-
masnak ígérkező tanácskozást. Előadásának címe: A jelen könyvtárszakma feladatai, 
kihívásai, reményei. Kihangsúlyozta a jelenlegi TIOP-os pályázat könyvtárfejlesztő 
jelentőségét, ugyanakkor a jelenlévők között sokan voltak akik nem nyertek a pályáza-
ton, és felháborodva tették szóvá sérelmeiket. A házigazda csillapította le a hangulatot, 
és pozitív gondolkodásra „szólított” fel mindenkit. 

A délutáni előadás címe: Az első vándorgyűlés és a tatai könyvtár. Előadó: 
Márkusné Sinkó Ildikó, a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója. A beszá-
molót a háttérben vetített régi fekete-fehér képek tették színesebbé. Hallhattuk a régi és 
az új problémákat (pl. a beázások minden időben megkeserítették a könyvtár életét).  

Az utolsó előadás címe: Az MKE Komárom Esztergom Megyei Szervezetének 
elmúlt 40 éve, az előadó Kissné Anda Klára, az MKE Komárom Esztergom Megyei 
Szervezet titkára. A felsorolt számszerű adatok túl részletezőre sikerültek, és kissé hosz-
szúnak tűntek, akárcsak a 40 év. 

A hallgatóság izgatottan készülődött a városnézésre, előtte azonban emléktábla 
avatás következett. 

Az 1969-es Vándorgyűlés tiszteletére készített táblát Bakos Klára avatta fel. 
Következhetett a városnézés a Dotto kisvonattal. Tata város csodálatos fekvé-

sű, kellemes éghajlatú város, látnivalók sokaságával. A 35 fokos melegben felüdülés 
volt az angol parkban tett látogatás. Hatalmas „Ős” fák és a Cseke –tó látványa feledhe-
tetlen. Aztán megpillantottuk az Öreg tavat és a várat. Jártunk a Kálvária dombon, és 
láthattunk néhány malmot, amelyek üdülőként ill. étteremként üzemelnek. 

Tartalmas, jó hangulatú tanácskozáson, ”baráti találkozóval” zárult, amely kö-
szönhető a házigazdáknak. Jól éreztük magunkat! Tata a vizek és a malmok városa, no 
meg a könyvtárosoké. Tata visszavár! 

 
 
       Nagyné Tóth F. Julianna   
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Zalai könyvtárosok a tatai városnéző kiránduláson 
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KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS 2009. ELSŐ FELÉBEN A LENTI 
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN  

  

Kistérségünk területén a szolgáltató helyek tárgyi és technikai feltételeinek javí-
tása folyamatosan történik. A fejlesztés forrása a mozgókönyvtári normatív támogatás 
és a pályázati lehetőségek kihasználása. 

2009-ben az NKA Könyvtári Szakkollégiumának „ A könyvtár nyilvános szol-
gálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére…” c. pályá-
zatára több önkormányzat pályázhatott térségünkből. Ezek a fenntartók a pályázati felté-
teleknek megfelelve 2008-ban jelentős könyvtári szolgáltató tér bővítést hajtottak végre, 
vagy 2009-ben ilyen bővítés van folyamatban náluk. 

Pályázóink által elnyert összegek:  
Bödeháza       -         280 000 Ft, 
Gosztola         -        763 000 Ft, 
Resznek         -         413 000 Ft, 
Rédics            -        261 000 Ft, 
Zalaszombatfa         335 000 Ft. 
 
Gutorföldén a Közösségi Internet-hozzáférési Pontok fejlesztése c. pályázaton 

eszközfejlesztésre, számítógépes oktatásra, községi honlap készítésére, valamint a már 
meglévő e-Magyarország Pont működési költségeinek részbeni fedezésére nyert az ön-
kormányzat 1 millió forintos támogatást.  

Területünkön több könyvtárat érintett a szolgáltató helyekre vonatkozó nyitva-
tartási idő legalább heti 2 nap 6 órára való emelése. Az érintett fenntartók teljesítették a 
normatíva igénylésével kapcsolatos ezirányú kötelezettségüket. 

A szolgáltató helyek legnépszerűbb szolgáltatása érdekében ismételt igényfel-
mérés alapján igyekeztünk biztosítani a települések által igényelt folyóiratokat a 2009-
es évre is. 

2007 óta a mozgókönyvtári ellátásba bevont 50 településünkön évente gyakran 
fordult elő személycsere a könyvtárak vezetésében. 2009-ben az év első felében 5 he-
lyen történt változás. Kerkateskándon Molnárné Varga Brigitta, Lendvajakabfán Szabó 
Zsuzsanna, Szécsiszigeten Porédos Zsolt, Szijártóházán Kerpács Gyuláné és 
Zalaszombatfán Varga Miklósné lett az új könyvtáros. Így visszatérő feladatunk elsajá-
títtatni velük a könyvtári munka végzéséhez szükséges alapismereteket és alkalmassá 
tenni őket és a régebbi könyvtárosokat a feladatok minél magasabb szintű ellátására. 

A kistérség területén több rendezvényt is szerveztünk: Reszneken 2009. január 
19-én Kara Kocsis Gabriella volt a vendége szülőfalujának. A Zalai Írók Társaságához 
tartozó írónő a reszneki gyermekkori emlékei alapján írta meg a Pipitérország című 
kötetet. A gyermekkora színhelyére több mint fél évszázad után visszatérő írónő talál-
kozója sok érdeklődőt vonzott a könyvtár által szervezett rendezvényre. 

Tornyiszentmiklóson 2009. március 15-én Goór Zoltán: Tornyiszentmiklós tör-
ténete című helytörténeti kötetének bemutatójára került sor. A monográfiát  Dr. Gyimesi 
Endre, a könyv lektora ismertette a találkozón szép számban megjelent érdeklődőknek.  

Tornyiszentmiklóson nagy hagyománya van a helytörténeti kutatásnak. A köz-
ségben többen foglalkoztak a község múltjával, történetével, a történelem viharaiban 
megélt emberi sorsok papírra vetésével. A falujukhoz szoros szállal kötődő alkotók 
elmúlt évekbeli munkáira méltán lehetnek büszkék a helyiek: Kulcsár József: A 
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tornyiszentmiklósi iskola története 1698-1998, Goór Zoltán: Tornyiszentmiklós történe-
te1239-2009, Szak István: Szenvedések országútján. 

Zalabaksán 2009. június 5-én a könyvtár (a helyi Kertbarát Körrel közösen szer-
vezett) író-olvasó találkozójának vendége volt dr. Zágorec Csuka Judit költő, aki a  
2008-ban megjelent A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében 
című művét is ismertette a szép számban megjelent érdeklődőknek. 

Az Ünnepi Könyvhéten 4 rendezvényt szerveztünk a városkörnyéki általános is-
kolákban. 

Meghívott vendég: Stéber Andrea - fiatal író, diákújságíró. 
2009. június 08. Lovászi – Lovászi Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
2009. június 08. Csesztreg - Kerkai Jenő Általános Iskola és Óvoda 
2009. június 11.  Páka – Öveges József Közép-Zalai Általános Iskola és Óvoda 
2009. június 12.  Rédics – Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos 
Óvoda 
A rendhagyó órákon a média kulisszatitkaiba nyertek betekintést a résztvevő di-

ákok. Az érdeklődésre való tekintettel az iskolák mindegyikében igényt tartanának az 
órák folytatására. 

 
                Stéber Ferencné Csögi Ágnes 
 

 
Kara Kocsis Gabriella az érdeklődők körében Reszneken 
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Goór Zoltán Tornyiszentmiklós története című kötetét dr Gyimesi Endre  

mutatta be a község lakóinak 
 
 

 
Stéber Andrea újságíró a lovászi könyvtárban 
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„FECSKECSALOGATÓ”  

Óvodások versmondó délelőttje Zalalövőn 
 
A zalalövői „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár az idén hatodik alka-

lommal hirdette meg a környékbeli és helyi óvodások versmondó versenyét. A zalalövői 
mellett a bagodi, hegyhátszentjakabi és zalacsébi ovisok is képviseltették magukat a 
versenyen. A kiírásnak megfelelően a tavasz volt a téma, így az évszakról szóló versek-
kel szerepelhettek a kicsik. 

Nagy örömünkre 32 óvodás „nevezett” be a versenyre. A szereplőkre kíváncsi-
ak voltak a csoporttársaik, szülők, nagyszülők, akik a zsúfolásig megtelt teremben taps-
sal jutalmazták a versmondókat.  

A zsűri elnöke Pál Éva, a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár munka-
társa Áprily Lajos Március című versével nyitotta meg a rendezvényt. A zsűriben szere-
pelt Ecsedy Erzsébet, a Hevesi Sándor Színház tagja is, aki a szünetben vidám műsorral 
szórakoztatta a gyerekeket.  

 

 
Ecsedy Erzsébet színművész  vidám műsort adott a versmondó verseny résztvevőinek 

 
 
A szereplők megkapó természetességgel, bátran, kedvesen, jól felkészülten ad-

ták elő szavalataikat. A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen szívük szerint minden szerep-
lőt győztesnek jelöltek volna. Hosszú tanakodás után az alábbi kis versmondók részesül-
tek könyvjutalomban: Nárai Dominik (Bagod), Salamon Dominik (Zalacséb), Keszte 
Dániel (Hegyhátszentjakab), különdíjban részesült Horváth Laura (Bagod) és Vas Márió 
(Zalalövő).  

Valamennyi versenyző emléklappal, továbbá a József Attila Városi Könyvtár 
ajándékával, és reméljük, kellemes élménnyel tért haza. 

Köszönjük az óvónőknek és a szülőknek, hogy felkészítették a gyerekeket a 
versenyre. E nemes hagyományt jövőre is szeretnénk folytatni. 

 
        Kovács Mónika 
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ÜNNEPSÉG A KÖLTÉSZET NAPJÁN ZALALÖVŐN 
 

 
1964 óta József Attila születésnapjára emlékezve ünnepeljük a költészet napját 

április 11-én. A „Salla” Művelődési Központ és Könyvtárban évek óta hagyomány, 
hogy egy rövid kis megemlékezéssel tisztelgünk a költőóriás születésnapján, illetve 
ezen a napon kerül sor a szeptemberben meghirdetett három könyvtári játék eredmény-
hirdetésére is. Idén a résztvevők közül a legjobbak április 8-án vehették át a díjakat.  

Az ünnepség „Az én gyermekkönyvtáram az Európai Unióban” című gyermek-
rajzpályázat eredményhirdetésével vette kezdetét az intézmény galériájában. A beérke-
zett alkotásokból készült kiállítást László Marianna, a Társadalmi Egyesülések Zala 
Megyei Szövetségének munkatársa nyitotta meg. Az első helyezett Lendvai Petra, a 
Salomvári Általános Iskola 4. osztályos tanulója lett, második helyezést ért el Sütheő 
István (Zalalövő, 1. osztályos), a harmadik helyezett pedig Cséber Fanni (Salomvár, 1. 
osztályos) lett.  

 A megnyitó után Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója mél-
tatta a költészet napjának jelentőségét, majd a díjátadás következett. A Művelődési 
Központ könyvekkel és oklevéllel jutalmazta „A római világ története” című négyfordu-
lós levelezős játék első tíz helyezettjét, és valamennyi résztvevő emléklapot kapott. Első 
helyezést ért el Halász Tibor és Kóbor Mercédes, mindketten a letenyei Andrássy Gyula 
Általános Iskola tanulói. A második helyezett Tóth Nóra, a zalaegerszegi Kölcsey Fe-
renc Gimnázium, a harmadik pedig Varga Dóra, a Zalalövői Általános Iskola tanulója 
lett.   

A megyei mondaíró versenyre beérkezett pályamunkák közül az idén a legér-
dekesebbnek a türjei Nagy Bence munkája bizonyult. Második helyezést ért el Sári Kla-
udia, a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskolából, a harmadik helyezett Somogyi 
Lili Anna, a Zalalövői Általános Iskola tanulója lett. Különdíjban részesült Kocsis Judit, 
a murakeresztúri Zrínyi Miklós ÁMK tanulója.  

 
        Kovács Mónika 
 

 
A könyvtári játékok eredményhirdetésének résztvevői Zalalövőn 
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A ZALAKAROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI 2009. I. FÉLÉVÉBEN 
 

2009. január 14-én a csúszós út ellenére 16 gyermek és 8 felnőtt érkezett a könyv-
tárba, hogy meghallgassa Csukás István: Nyár a szigeten című regényének bemutatását, 
Kovács Tamás pedagógus tolmácsolásában. A könyvtárba pillanatok alatt visszatért a 
nyár, hiszen az előadó útinaplóval a kezében, teljes túrafelszerelésben és a túrához szüksé-
ges eszközökkel érkezett, hogy legalább képzeletben magával ragadja a hallgatóságot egy 
kis dunakanyari kalandra. A regény eseményeinek bemutatásával párhuzamosan részlete-
ket olvastak fel az erre felkért tanulók. Megtudhattuk, hogy mi a különbség a kulturturista 
és a valódi turista között. Végül a regény alapján készült Le a cipővel! című filmből néz-
hettünk meg izgalmas részleteket. Az olvasókör végén szívesen indultunk volna mi is 
ilyen érdekes nyaralásra, de rá kellett ébrednünk, hogy most valójában odakint a tél csi-
korgatja fogait, s egyelőre a meleg szobában olvasással élhetünk át ilyen forró pillanato-
kat. 

 
Az olvasóköri foglalkozáson Csukás István Nyár a szigeten című regényét is feldolgozták 

 
2009. február 25-én Benkőné Gulyás Edit  mutatta be könyvtárunkban egyik ked-

venc regényét, Tamási Áron: Ábel a rengetegben című művét. Az erdélyi képekkel, az író 
szülőhelyének és temetkezési helyének bemutatásával indult olvasókör, a regény bemuta-
tásával és a belőle készült film részleteinek megtekintésével zárult. 19 gyermek és 8 fel-
nőtt hallgatta végig a bemutatót. 

Ugyanebben a hónapban vetélkedőt tartottunk „A népmesék világában” címmel, 
melyre az 1. osztályosok jelentkeztek be. (28 gyermek, 2 felnőtt) Jutalmul a könyvtáros 
által készített papírbábokat kaptak, melyet haza is vihettek. 

2009. március 11-én Tarnai Lászlóné könyvismertetőjével folytattuk tovább az 
olvasóköri foglalkozásokat. Ő Travers: Mary Poppins című regényét ismertette. Halász 
Judit: Ó, ó Mary kezdetű számának meghallgatásával, közös énekléssel csalogattuk 
könyvtárunkba képzeletben a regény főszereplőjét. Majd meghallgattuk a regény tartal-
mát, melyet részletek felolvasásával tett színesebbé az előadó. Végül a regényből készült, 
1964-ben 5 Oscar-díjat nyert filmből láthattunk részleteket. 23 tanuló és 6 gyermek búcsú-
zott az olvasókör végén a feledhetetlen Mary Poppinstól abban a tudatban, hogy a regény 
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következő három részében újra visszatér és szórakoztatja mindazokat, akik leemelik a 
polcról és elolvassák kalandjait. 

Március hónapban ismét Móra könyvtári levelezős játékra hívtuk meg a megye 
iskoláinak diákjait, most a Móra életéről szóló kérdések mellett a Kincskereső kisködmön 
című regényből kellett feladatokat megoldaniuk. Összesen 47 pályamunka érkezett 9 isko-
lából. A legügyesebb munkák készítőit meghívtuk az ünnepélyes eredményhirdetésre, s itt 
adtuk át nekik a jutalmakat. 

A helyezettek: 
 

4. osztály: 
1. Varga Anna és Varga Ilona            Móra Ferenc Általános Iskola, Zalakaros 
2. Rezsonya Polett                              Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa 
3. Vincze Viktória                              Csányi-Zrínyi Általános Iskola, Zalaszentgrót 
 
5.osztály: 
1. Marton Viktória                                Móra Ferenc Általános Iskola, Zalakaros 
2. Eckmann Dániel                               Cirill – Metód Általános Iskola, Zalavár 
3. Kocsis Réka                                     Gyenesdiási Általános Iskola 
 
6. osztály: 
1. Varga Zsófia                                       Móra Ferenc Általános Iskola, Zalakaros 
2. Kurucz Dávid                                      Cirill- Metód Általános Iskola, Zalavár 
3. Hegedüs Dorina                                  Gyenesdiási Általános Iskola  
 
7-8. osztály: 
1. Németh Krisztina                                 Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa 
2. Kocsis Judit                                          Zrínyi Miklós ÁMK, Murakeresztúr 
3. Nagy Dóra                                            Göcsej Kapuja ÁMK, Bak             
 

 
„A népmesék világában” című vetélkedő résztvevői a zalakarosi könyvtárban 
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A szavalóverseny résztvevői a költészet napja alkalmából rendezett megmérettetésen 
 
A költészet napjára könyvtári szavalóversenyt hirdettünk az iskolánk diákjainak. 

Osztályonként lehetett jelentkezni a versenyre, alsó tagozatosoknak 4, felső tagozatosok-
nak legalább 8 versszakos verssel. A pedagógusokból álló zsűri előtt (Benkőné Gulyás 
Edit, Hohl Lászlóné, Bakonyi Rita) 32 tanuló vállalkozott a megmérettetésre. A kellemes 
hangulatban eltelt délután végén mindenki emléklapot és apró ajándékot kapott. A helye-
zettek oklevelet vehettek át és a költészetnapi megemlékezésen is elszavalhatták versüket. 
Helyezettek lettek: 

Csöndör Kamilla 1. osztályos tanuló 
Németh Tamás  2. osztályos tanuló 
Horváth Aliz 4. osztályos tanuló 
Kötő Viktória 6. osztályos tanuló 
 
Április hónapban az olvasóköri foglalkozáson E. Charles Vivian: Robin Hood 

című regényével foglalkoztunk, melynek bemutatásában Várnagy Szabolcsné pedagógus 
volt a segítségünkre. 

Rendhagyó földrajzórának adtunk helyet, melyen a 6-7-8. osztályosok vettek 
részt. ( 90 fő) 

A Himalája régióban tett hegymászótúrájának élménybeszámolóját Böröcz Zsolt 
mondta el és mutatta be az útközben készített  képeket. 

A tanév utolsó olvasókörén Móricz Zsigmond: Árvácska című regényének bemu-
tatására került sor Hohl Lászlóné pedagógus tolmácsolásában, egy kicsit az anyák napja 
szemszögéből. (Részt vett: 27 gyermek, 8 felnőtt) 

Június első hetében megtörtént a könyvtár kipakolása, mivel az épület új padlóza-
tot és új nyílászárókat kap. A könyvtári bútorok a tornateremben, a könyvtári dokumen-
tumok a közeli szolgálati lakásban kerültek elhelyezésre. A könyvtár remélhetőleg szep-
temberben megszépült külsővel nyithat és várhatja könyvtárhasználóit. 

 
        Horváthné Nagy Elvira 
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ZÖLD ZALA  
 

Vetélkedő a Keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban 
 

 
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 2009. márciusában pályázatot 

nyújtott be a Zala Megyei Önkormányzathoz Zöld Zala címmel. A támogatást el is 
nyertük. Zöld Zala „Jólétben, vagy jóllétben éljünk” címmel környezetvédelmi 
vetélkedőt hirdettünk meg a keszthelyi és környező településeken működő általános 
iskolák 6-7. osztályos tanulói részére. Megalakult a Zöldek Tanácsa, melynek tagjai 
Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, Temleitner Krisztina, Tóth Rita és Verebélyi Judit 
voltak. Az ő irányításukkal történt a feladatok összeállítása, javítása, a döntő 
lebonyolítása. 

 A felhívást és az írásbeli forduló feladatait március végén postáztuk ki: a 
feladatok között szerepelt keresztrejtvény, környezetvédelmi teszt, esszéírás, és 
rajzkészítés is. 

A legjobb megoldást beküldő 6 csapatot meghívtuk egy előadásra, melyet Dr. 
Horváth Imre tartott 2009. május 12-én gyermekkönyvtárunkban.  A Keszthelyi 
Környezetvédő Egyesület „Klímaváltozás – Hulladékgazdálkodás - Komposztálás” 
című  kiállítását is megtekintették a diákok, és május 20-án egy döntő versengést 
rendeztünk a 6 csapat részvételével. Meghívtuk a helyi média képviselőit is.  

Nagy izgalommal készültünk mi is, hiszen az írásbeli fordulót beküldő csapatok 
között nagyon szoros verseny alakult ki. Ajándékokat vásároltunk, forgatókönyvet 
készítettünk, felkértük a zsűrit, és feldíszítettük az olvasótermet. Egy hatalmas 
halászhálót feszítettünk ki, mellyel a Balatont szimbolizáltuk, zölddel dekoráltunk, 
teleraktuk szeméttel, és felraktuk az I. forduló során beadott rajzokat. 
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A zsűri tagjai voltak: Sáringer-Kenyeres Tamás, a Zala Megyei  Közgyűlés 
környezetvédelmi tanácsnoka, Kindl György, a keszthelyi Vüz Kft. marketing 
igazgatója és Beke László, Keszthely Város Önkormányzatának oktatási és kulturális 
referense. 

A Zöldek Tanácsának tagjai zöldbe öltöztek, a zsűri tagjai és a vetélkedő 
levezetője pedig láthatósági mellénybe, hisz ez is a környezettudatosság része és a 
könyvtár 2008-ban elnyerte a „Kerékpáros barát munkahely” címet. 

A vetélkedőn 6 feladatot kellett megoldaniuk a gyermekeknek, ebből 2 feladatot 
előre kiadtunk: környezetvédelmi akciócsoportot kellett alakítaniuk és ismertetni 
programjukat, a másik feladatban pedig a legújabb divatot kellett bemutatniuk 
hulladékokból készült ruha alapján. Környezetvédelmi totót is meg kellett oldani, a 
halászhálón lógó sok szemét pedig a „Balatonban találtuk” feladat részei voltak: le 
kellett írni a diákoknak, hogy melyik hulladékgyűjtőbe kellett volna dobni.  

A csapatok asztalára dunsztos üvegeket helyeztünk el, ezekbe dobtuk be a 
feladatonként elért „kupakokat”. Az asztalokra különböző zöldségeket, eszközöket is 
készítettünk ki, melyeket plakátkészítéshez használhattak fel a gyerekek. 

Az utolsó feladattal a környezettudatos vásárlásra hívtuk fel a figyelmet. A 
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület kiállításáról elhozott újrahasznosított papírból 
készült polcok és termékek alapján a versenyzőknek azt a terméket kellett 
kiválasztaniuk, mellyel legkevésbé terhelik a környezetet. Nagyon jó hangulatú 
vetélkedő volt, mindenki jól érezte magát. Rendkívül ötletes megoldásokkal 
találkoztunk, valamennyi csapat nagyon lelkes és felkészült volt. Becsületes 
küzdelemben az I. helyezést a Család Általános Iskola, Rezi „Green Day” csapata 
nyerte meg. 

Valamennyi csapat és tagjai ajándékokkal és oklevéllel térhettek haza, melyet a 
zsűri elnöke adott át.                                                        
                                               
                                                                                                     Verebélyi Judit 
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MOST ELMONDHATOD, AMI A SZÍVEDET NYOMJA! 
 

Kamasz panasz előadássorozat tiniknek 
 

A tavaly őszi Könyvtári Napok programsorozata a tini korosztályt szólította meg 
különböző országos és helyi szervezésű rendezvényekkel. Ehhez csatlakozott a 
keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára is több programmal. 
Ekkor indítottuk útjára a Kamasz panasz című előadássorozatunkat, mellyel célunk volt 
e problémás évek áthidalását elősegíteni kamaszkorú olvasóink számára.  

Nyitó előadásunkon Dr. Kovácsné Mozsolits Melinda pszichológus beszélgetett 
a serdülőkkel. Előzetesen a meghívott osztályoktól névtelenül feltett kérdéseiket 
összegyűjtötték az osztályfőnökök, melyet eljuttattunk Melindának, aki ennek nyomán 
lemérhette, mely kérdéskör foglalkoztatja leginkább a gyerekeket. Általános bevezetője 
az időszak jellemzőiről szólt biológiai és pszichológiai értelemben egyaránt, majd rátért 
a kérdések konkrét megválaszolására. Végül önismereti kérdőívet töltöttek ki a tinik, 
véleményt alkotva magukról majd egy másikat a barátjukról. Így mindenki megtudhatta 
milyennek látja önmagát és vajon a padtársa, barátja hogyan vélekedik róla. Ez 
megerősíthette az énképüket, de módosításra is sarkallhatta őket, hiszen szembesültek a 
másik által mutatott tükörképükkel: ilyennek lát engem a barátom. A témában megjelent 
kiadványokat szintén a figyelmükbe ajánlottuk, hogy otthoni böngészésükkel 
segíthessék a hallottak megértését, megszilárdítását. 

 

 
 

 
A siker folytatást kívánt: januárban Te is szép vagy! címmel Bécsi Mátyásné 

kozmetikus szakembert láttuk vendégül, aki a tipikus kamaszkori bőrproblémákat 
bemutatva megoldási javaslatokkal is szolgált. 1-1 vállalkozó szellemű ifjún konkrétan 
szemléltette is az egyes kozmetikumok jótékony hatását például mitesszeres vagy 
pattanásos bőrre. Érdekes volt az összehasonlítás az egyes típuskrémek tekintetében. Az 
ápolt külső érdekében figyelemmel hallgatták az otthon alkalmazható praktikák sorát. A 
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lánykák sminktippeket és életmód-vezetési tanácsokat ugyancsak kaptak a tapasztalt 
kozmetikustól, aki ingyenes kezelést is felajánlott számukra.  

 

 
 

Márciusban az egészségvédelem témájában tartandó előadásra hívtuk Pohl 
Lenke védőnőt, aki előbb a helyes táplálkozásról, majd a sport kedvező élettani 
hatásairól, végül a különböző káros szenvedélyek elkerüléséről tartott előadást a 
serdülőknek, aktívan bevonva őket a beszélgetésbe. Sokan meglepődtek, mennyire nem 
megfelelően táplálkoznak, ahogy azon is, hogy a versenysport helyett a rendszeres de 
nem túl megerőltető testmozgás egészségesebb. Végül tartalmas prospektusokkal és 
könyvajánlással bocsátotta őket útjukra, bízva abba, hogy kérdéseikkel bátran felkeresik 
iskolai védő-nénijüket is.  

Májusban a sorozat zárásaként ismét Dr. Kovácsné Mozsolits Melinda 
pszichológus beszélgetett a gyerekekkel. Ezúttal is gyűjtöttük az előre megfogalmazott 
kérdéseket. A kapcsolatok, generációk, önállósodás témája került terítékre. Legtöbben a 
barátság, szerelem, titkok, nagyszülők, szülők életfelfogása, továbbtanulás problémakört 
érintően tették fel kérdéseiket, melyekre egytől egyig választ is kaptak. Végül most is 
önismereti teszttel zárult az előadás. Mégpedig kettővel, az első a nyitó előadáshoz 
hasonló felépítésű volt, a második önbevalló kérdőívben viszont ki kellett választani a 
felsoroltak közül, hogy ő és családtagjai, barátai melyik tárggyal, állattal lennének 
azonosíthatóak kis fantáziával. Érdekes játéknak bizonyult mindkét ív a számukra.  

Bízunk benne, hogy sikerült ezt a komoly testi-lelki változásokkal teli időszakot 
úgy bemutatni, hogy aki még előtte áll, ne ijedjen meg tőle, inkább vérteződjön fel előre 
kellő információval. Aki pedig már benne van, az konkrét megoldási javaslatokat 
kaphatott a felmerülő gondokra, iránymutatást a jövőre vonatkozóan. Hiszen ez az 
időszak is lecsendesül egyszer. Kinél hamarabb, kinél később. Azonban nem mindegy 
hogyan éljük át, hiszen ez a felnőtté válás felé vezető út legfontosabb lépcsőfoka, a 
fiatal ekkor kezdi el formálni a saját véleményét, ízlését és ekkor alakul ki az 
egyénisége. 

        Tóth Rita 
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VÁR A GYERMEKKÖNYVTÁR!1 
 

Olvasói vélemény 
 

 Azért szeretünk a Fejér 
György Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárába járni, mert 
ha iskola után felmegyünk oda, a 
könyvtáros nénik mindig 
kedvesen fogadnak és nagyon 
barátságos a környezet is. 
Nemcsak akkor érdemes oda 
járni, ha kölcsönözni szeretnél, 
hanem akkor is, ha csak 
kikapcsolódásra vágysz a suli 
után. Mi, akik rendszeres 
látogatói vagyunk, betekintést 
nyerhettünk a könyvtáros nénik 

gyermeknapi fordított napon például az olvasószolgálatban is kipróbálhattuk 
megszerzett ismereteinket. A Könyvbarát Klubot barátainkkal megalapítva olvasmány-
feldolgozásokon és kreatív írásórákon vehetünk részt. 
 

munkájába is. Kis-könyvtárosként foglalkozásokon ismerkedhetünk e hivatással. A 

Persze elsősorban azért járunk oda, mert a könyvtár nagy választékából 

nta rendezett 

Ne maradj érdekes olvasnivaló nélkül! Reméljük, Veled is találkozhatunk a 

           Vincze Veronika és Kendeh Lili 
hely 

                                                

kedvünkre válogathatunk az olvasnivalók közül. Olvasni jó, mert a fantáziánkat 
megdolgoztatjuk vele, fejlődik a szókincsünk, javul a helyesírásunk, kikapcsolódunk és 
sok új élménnyel, ismerettel gazdagodunk általa. A szórakoztató könyvek közül mi az 
Anne sorozatot kedveljük. Olvastad már L. M. Montgomery-től az Anne otthonra talál 
című részt? Szerintünk ez a legjobb. A tudományos könyvek közül leginkább a Mi 
micsoda sorozat köteteit böngésszük át. De nemrég remek ötleteket találtunk a nyári 
díszítéshez az Új barkácskönyv gyerekeknek című kézműves kiadványból.  
 A könyvtár délutáni programokat is szervez, ajánljuk Neked a havo
Varázslatos karosszék című kézműves foglalkozásokat, amelyeken az adott hónapnak 
megfelelően készítünk használati és dísztárgyakat. Februárban például velencei stílusú 
farsangi maszkokat készítettünk, melyekből kiállítást is rendeztek a könyvtárban. 
Előadásokon vagy író-olvasó találkozókon is részt vehetsz. Utóbbi különösen kellemes, 
hiszen személyesen beszélgethetsz olvasmányaid szerzőjével és dedikációt is kérhetsz 
tőle. 
 
gyermekkönyvtárban.  
 
 
      5. oszt. Csány-Szendrey ÁMK, Keszt
 

 
1 Az írás a SCool magazin (keszthelyi általános iskolásoknak szóló ingyenes lap) számára 

készült 2009 júniusának elején. Tóth Rita 
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 2009.  
 
NKA KÖNYVTÁRI SZAKKOLLÉGIUM  
 

Név Hely PÁLYÁZAT 
LEÍRÁSA  

Megítélt összeg 

Bödeháza Község Önkományzata Bödeháza Könyvtári bútorok 
vásárlására 

280.350 Ft 

Fejér György Városi Könyvtár Keszthely Internet és e-
közigazgatás 
ismereteinek 
elsajátítására szervezett 
képzések 
lebonyolítására 

800.000 Ft 

Pusztaederics Községi 
Önkormányzat 

Pusztaederics A könyvtár 
eszközfejlesztésére 

1.385.100 Ft 

Községi Önkormányzat, Rédics Rédics Rédicsi könyvtári 
szolgáltató helyre 
berendezési tárgyak 
vásárlására 

261.090 Ft 

Községi Önkormányzat, Resznek Resznek Reszneki könyvtári 
szolgáltató helyre 
berendezési tárgyak 
vásárlására 

413.199 Ft 

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg Digitális ismeretek 
elsajátítására szervezett 
képzések 
lebonyolítására 

876.100 Ft 

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg Megyei rendezvények 
lebonyolítására a 
Könyvtárak 
összefogása a 
társadalomért program 
keretében 

1.514.460 Ft 

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg Komplex, sokrétű 
mozgókönyvtári ellátás 
népszerűsítésére 

600.000 Ft 

Zalaszombatfa Község 
Önkormányzata 

Zalaszombatfa Zalaszombatfai 
könyvtári szolgáltató 
helyre berendezési 
tárgyak vásárlására 

331.200 Ft 

 
 
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FELZÁRKÓZTATÓ PÁLYÁZATA  
 

Név Ft 
Kehidakustány Községi Önkormányzat 61.000
Sármellék Általános Művelődési Központ 68.000
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KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ZALA 
MEGYÉBEN 2009-BEN 

 
No. Település neve Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve Támogatás 

(e Ft) 
1. Balatongyörök Balatongyörök Község Önkormányzata Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár 
49 

2. Gelse Gelse Község Önkormányzata Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 44 

3. Gyenesdiás Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata 

József Attila Klubkönyvtár 75 

4. Hahót Hahót Község Önkormányzata Községi és Iskolai Könyvtár 33 

5. Hévíz Hévíz Város Önkormányzata Gróf Festetics György Művelődési 
Központ, Városi Könyvtár és 
Múzeális Gyűjtemény 

199 

6. Kehidakustány Kehidakustány Község Önkormányzata Községi és Iskolai könyvtár 17 

7. Keszthely Keszthely Város Önkormányzata Fejér György Városi Könyvtár 1 475 

8. Lenti Lenti Város Önkormányzata Városi Könyvtár Lenti 1 786 

9. Letenye Letenye Város Önkormányzata Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 251 

10. Murakeresztúr Murakeresztúr Község Önkormányzata Zrínyi Miklós ÁMK Könyvtára 26 

11. Nagykanizsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Halis István Városi Könyvtár 2 222 

12. Pacsa Pacsa Nagyközség Önkormányzata Nagyközségi Könyvtár 52 

13. Pusztamagyaród Pusztamagyaród Község 
Önkormányzata 

Községi Könyvtár 18 

14. Sármellék Sármellék Község Önkormányzata ÁMK Könyvtára 34 

15. Szepetnek Szepetnek Község Önkormányzata Királyi Pál ÁMK Könyvtára 55 

16. Türje Türje Község Önkormányzata Községi Könyvtár 17 

17. Vonyarcvashegy Vonyarcvashegy Nagyközség 
Önkormányzata 

Művelődési Ház és Könyvtár 79 

18. Zalaegerszeg Zala Megyei Közgyülés Deák Ferenc Megyei Könyvtár 1 676 

19. Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

József Attila Városi Könyvtár, Izsák 
I. ÁMK Városi és Iskolai Könyvtár, 
Apáczai ÁMK Könyvtára 
 

2 960 

20. Zalakaros Zalakaros Város Önkormányzata Móra Ferenc Általános Iskola, 
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Könyvtár 

67 

21. Zalakomár Zalakomár Község Önkormányzata Kulturális Központ és Könyvtár 20 

22. Zalalövő Zalalövő Város Önkormányzata "Salla" Műv. Központ Könyvtár és 
Alapf. Műv. Isk. 

84 

23. Zalaszentbalázs Zalaszentbalázs Község 
Önkormányzata 

Közművelődési és Iskolai Könyvtár 17 

24. Zalaszentgrót Zalaszentgrót Városi Önkormányzat Művelődési Központ, Könyvtár és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

107 

      Összesen: 11363 
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NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 
 
Pályázó neve Pályázat kódja Projekt megnevezése Elnyert 

összeg (Ft) 
Apáczai Csere János Általános 
Művelődési Központ 

TIOP 1.2.3.08/1 Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastuktúra-
fejlesztése -"Tudásdepó-
Expressz" 
 

7 666 064 

Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
(konzorcium) 

TIOP 1.2.3.08/1 Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése - Zalai Tudástár 
létrehozása 

100 000 000 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

TÁMOP 5.2.5-
08/01 

Jövőnk az ifjúság - 
gyermekek és fiatalok 
integrációs programjai 
Nagykanizsán 
 

19 062 476 

 
 

 
KÖNYVTÁRIGAZGATÓK KINEVEZÉSE 
 
 A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár élére Czupi Gyulát, a zalaegerszegi József 
Attila Városi Könyvtár élére Nitsch Erzsébetet, a lenti Városi Könyvtár élére Német Józsefnét 
nevezte ki a fenntartó önkormányzat. Mindhármuk megbízatása 5 éves időtartamra szól. 
 

 
 
 
MKE ZALA MEGYEI SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐI (2009-2012.) 
 
Elnök: Tóth Judit 
 
Elnökségi tagok:  Kocsisné Sipos Rozália 
   Kereki Judit  
   Pappné Beke Judit  
Elnökségi póttag:  Tóth Rita  
 
Tanácsi képviselő: Tóth Judit  
 
Ellenőrzési Bizottság elnöke:  Kovácsné Pacsai Edit  
Ellenőrzési Bizottság tagjai:   Kardos Ferenc  
     Verebélyi Judit  
Ellenőrzési Bizottság póttag:   Nitsch Erzsébet  
 



HÍREK 

DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
Rendezvények  2009. első félévében 

 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei: 

 
 
 A Magyar Kultúra Napja előtt tisztelegve Keresztury Dezső versmondó-gálát 
rendeztünk 2009. január 27-én, melyen zalaegerszegi középiskolások vettek részt. 
 Február 17-én Turbuly Lilla költő-íróval Dr. Gyenes Imre kollégánk  beszélgetett. 
Két verseskötetét, a  Szélrosta és a Titkosírás c. műveket mutatták be. 
 Március 24-én Béres Katalin muzeológus, történész előadását hallgattuk meg 
Zalaegerszegi színjátszás a két világháború között címmel. A vetítéssel egybekötött 
előadás a színészek és színházak rendkívül érdekes és eseménydús időszakát mutatta be. 
 Április 21-én  egy kedves és bensőséges ünnepséget rendeztünk. 10 éves 
születésnapját ünnepelte a Keresztury Irodalmi Kör. Ez alkalomból a Kör alapítói, 
korábbi előadói tolmácsolták gondolataikat, érzéseiket, számoltak be a Körrel 
kapcsolatos élményeikről. Mindenki egyetértett abban, hogy ez a kultúrát és 
művészeteket kedvelő, értő és felkaroló közösség az egyik fontos szervezője és magja 
Zala megye és Zalaegerszeg kulturális életének. 
 Május 26-án Ézsiás Erzsébet: Az én Toszkánám c. könyvének bemutatójára került 
sor. A szerzővel Kemény András, a Papirusz Book Kiadó vezetője beszélgetett, a 
kötetből részleteket Pap Éva színművész adott elő a közönségnek. 
 

 
 

 Június 10-én Haas György: A nemzet reménysége volt. Nagy Ferenc 
miniszterelnök élete c. könyv bemutatójára került sor. A szerzővel Kiss Gábor, 
könyvtárunk igazgatója beszélgetett.  
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Egyéb rendezvények: 
 
 Április 24-én egy rendkívüli esemény résztvevői lehettünk. Könyvtárunk és a 
Pannon Tükör Szerkesztősége  Kabdebó Tamás író, költő, műfordító 75. születésnapja 
alkalmából könyv- és CD-bemutatót tartott. Az Írországban élő költőt Péntek Imre, a 
Pannon Tükör főszerkesztője köszöntötte, a 75 című novelláskötetről a szerzővel Szemes 
Péter, a Pannon Tükör főszerkesztő-helyettese beszélgetett. A költő megzenésített verseit 
tartalmazó CD-ből az Énekmondó együttes adott elő néhányat, melyek a hallgatóság 
egyöntetű véleménye alapján nagyon jól sikerültek. Közreműködött még a rendezvényen 
Pap Lujza és Kricsár Kamill színművész. Kiemelkedően jó hangulatú, maradandó 
élményt nyújtó találkozót sikerült szervezni. 
 

 
 

 Könyvtárunk idén tavasszal is részt vett az Internet Fiesta országos 
programsorozatában. Március utolsó hetében a felnőtt olvasószolgálatban ingyenes 
internethasználattal, adatbázis-ismertetőkkel vártuk olvasóinkat. A Fiesta ideje alatt 
folyamatos programjaink, szolgáltatásaink voltak: kiállítás az olvasóteremben az internet 
könyvtárunkban meglévő szakirodalmából; webcímajánlás különböző témákban; 
ingyenes internethasználat a nyitvatartási időben; CD-ROM-bemutató;segítségnyújtás az 
elektronikus ügyintézésben. 
 
 Május 15-én könyvtárunk és a Zalaegerszeg – Marosvásárhely Baráti Társaság 
újabb kötetet ajánlott az érdeklődők figyelmébe. Cseh Gábor: Székelyvilág c. könyvének 
bemutatóján a szerzővel és Dáné Károllyal, a kiadó vezetőjével Szemes Péter, a Pannon 
Tükör főszerkesztő-helyettese beszélgetett. 
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 Ez évben június 4-én, a Mindszenty téren tartottuk a 80. Ünnepi Könyvhét 
megnyitóját. A könyvsátrak gyűrűjében Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere 
köszöntötte az érdeklődőket, s ajánlotta mindenki figyelmébe Tari István költő frissen 
megjelent kötetét, s más, az Ünnepi Könyvhétre kiadott műveket. A megnyitón 
közreműködött az Énekmondó Együttes, a rendezvény moderátora Kiss Gábor, 
könyvtárunk igazgatója volt. 
 

 
Az Ünnepi könyvhét zalaegerszegi megnyitóján Tari István költő dr. Gyimesi Endre  

polgármesternek dedikálja új kötetét 
 
 

        Kocsisné Sipos Rozália 
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A Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárának hírei 
 

Gyermekkönyvtárunk 2008 őszén ismét meghirdetette olvasásnépszerűsítő 
pályázatát Díszítsünk mesefát! címmel zalaegerszegi általános iskolásoknak. A pályázat 
témája: A tél örömeiről szóló olvasmány ajánlása és / vagy gondolatok az olvasás 
szeretetéről. 
 A Mesefa „díszei” ezúttal a téli hangulathoz és ünnepekhez kapcsolódtak: 
hóember, fenyőfa, csillag, hópehely stb. A „díszeken” a pályázók a tél örömeiről szóló 
könyv néhány mondatos ajánlását és/vagy az olvasással kapcsolatos gondolatait 
helyeztük el. 
 A téli Mesefát 2008.december 1-én  kezdtük díszíteni és 2009.március 1-ig, 
„kikeletig” folytattuk.  A téli Mesefát díszítő pályázók jutalmazására március 21-én, a 
tavasz első napján került sor könyvtárunk emeleti olvasótermében. A pályázatra mintegy 
70 lelkes olvasó-ajánló érkezett szüleivel, testvéreivel, barátaival. A zsákbamacska-
jutalmat mindenki örömmel fogadta, a programot Kiss Gábor igazgató meséje zárta. 
 

10 éves volt ebben az évben az Internet Fiesta, melyet 2009. március 23-31. 
között rendeztünk meg. A könyvtári rendezvénysorozat célja, hogy a felhasználókat 
minél szélesebb körben megismertessük a 21. századi ügyintézés, tanulás, tájékozódás, 
tájékoztatás korszerű formáival, hasznos lehetőségeivel. Március 23-tól 31-ig 
könyvtárunkban ingyenesen használhatták olvasóink  az internetet, bemutattuk CD-
ROM-jainkat, valamint weboldalakat ajánlottunk a gyerekeknek az alábbiak szerint: 

 március 24. 13.00 (3. osztály) - Ismerkedés mesés honlapokkal 
március 26. 13.30 (4. osztály) - Itt a tavasz, kiránduljunk! 
március 27. 9.30 (6. osztály) – Infosuli - kedvenc témám a neten  
március 30. 8.00 (3. osztály) – Játékos honlapok  
március 31. 13.00 (4. osztály) – Interaktív oldalak  

 
Március 23-án rendeztük meg a megyei József Attila versmondó verseny 

Zalaegerszeg városkörnyéki fordulóját felső tagozatos tanulók részvételével. A 
legszebben verset mondó három szavaló vehetett részt később a megyei döntőn, melyre 
ebben az évben április 4-én a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban került sor. 

 
Az április 16-i író - olvasó találkozóra izgalommal készültünk, hiszen a 

gyermekkönyvhéten elmaradt Sohonyai Edit írónő programját szerveztük, melyet nagy 
várakozás előzött meg a gyerekek részéről is. A Le a csajokkal! / Le a pasikkal avagy a 
Szerelemről másképp minden kamaszt érintő témáról az írónő közvetlen-vidám 
„pódiumelőadást” tartott, észrevétlenül és élvezetesen bevezetve a tizenéves fiúkat-
lányokat a párkapcsolat rejtelmeibe.  

E program elején Kiss Gábor igazgató meghirdette új Mesefa-pályázatunkat. A 
"Zöldüléstől sárgulásig" c. nyári Mesefa-pályázat keretében olvasóink a  
Gyermekkönyvtár előterében felállított Mesefán ajánlhatják olvasmányaikat. A pályázók 
jutalmazására az Őszi könyvtári napok keretében, október elején kerül sor. 

 
Május 4-én 14.00 órai kezdettel Az én mesém címmel az Ady Endre Művészeti 

Általános Iskolában került sor a könyvtárunk által is támogatott  meseíró- és mesemondó 
versenyre Zalaegerszegi és városkörnyéki kisiskolások részvételével. A hagyományos 
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pályázatra 11 kisdiák írt mesét, melyet a rendezvényen elő is adhatott – a résztvevők 
örömére-szórakoztatására.  

 
Május 8-án 14.00 órakor a Belvárosi Két Tanítási Nyelvű Általános  Iskola 

Dózsa György Tagiskolájának aulájában rendeztük meg a Barangolás a 
gyermekirodalomban című megyei levelezős játékunk záró rendezvényét. A 
háromfordulós levelezős játék során 11 iskolából 22 csapat olvasott el három külföldi 
gyermekregényt a tanév folyamán, és oldotta meg az olvasmányokhoz kapcsolódó 
rejtvényfüzeteket. Az eredményhirdetés és jutalmazás előtt a játék során legjobban 
teljesítő 8 csapat rövid bemutatkozó jelenettel elevenítette meg az olvasottakat. 

 

 
 
         Oláh Rozália 
 

 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 
Programok 2009. 1. félévben 
 

Lenti várossá avatásának 30 éves jubileuma alkalmából könyvtárunk több 
rendezvénysorozatot is elindított.  

A „Köztünk élnek” – sorozatban február 26-án a Lentiben élő Pető Stángli 
Katalin „Parányi lény a mindenségben” című verseskötetének bemutatójára került sor. 
A kötetet Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella mutatta be, részletek hangzottak el Németh 
Gyöngyi és Pető Emese, a szerző unokája tolmácsolásában. 
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A „Műhely” – sorozat keretében első meghívott előadónk Berkes Gábor 
nyugalmazott gimnáziumi tanár volt, aki Magyarország elmúlt 40 évének történéseit 
mutatta be, kiemelve a várost és környékét érintő eseményeket. Öt alkalommal a két 
helyi középiskola diákjai hallgathatták meg délutáni rendhagyó tanóráit, három 
alkalommal (március 25., április 28. és május 27.) pedig a felnőtt érdeklődők 
beszélgettek a múltban történtekről. 

A „Köztünk élnek” – sorozat újabb részeként a II. világháború végén fogságba 
esett Kovács József visszaemlékező estjén vehettek részt látogatóink március 11-én. A 
hadifogságban töltött négy esztendő felidézésében beszélgetőtársa Kovács Zoltán tanár 
volt, részleteket Ujj Dániel középiskolai tanuló olvasott fel. 

Az Internet Fiesta 2009-hez kapcsolódva március 23-27. között „Elektronikus 
ügyintézés ismereteinek elsajátítása” címmel tanfolyamot hirdetett a könyvtár, március 
25-én pedig a NAVA és a Városi Könyvtár Lenti honlapját ismerhették meg a felnőtt 
olvasókör tagjai. 

Tavalyi nagy sikerű előadása után április 2-án újra eljött hozzánk dr. Vankó 
Zsuzsa főiskolai tanár, a teológiai tudományok doktora, a Sola Scriptura Teológiai 
Főiskola rektora. „A világgazdasági válság hatásai életünkre – bibliai nézőpontból 
megközelítve” című előadásában napjaink egyik - mindenkit érintő - aktuális 
problémájával foglalkozott. 

 66



HÍREK 

 
 

1964 óta április 11-ét – József Attila születésnapját – a Magyar Költészet 
Napjaként ünnepeljük. Ez alkalomból Pápes Éva művészeti íróval találkozhattak 
könyvtárunkban az érdeklődők, akinek 2007-ben jelent meg a „Szavak egy 
hangsúlytalan világból” című verseskötete. Beszélgetőtársként közreműködött Bogár 
István aikido mester, a Domberdő Természetvédelmi Alapítvány elnöke. 

A könyvtár és a helyi Galéria Könyvesbolt közös szervezésében április 27-én „Ne 
féljetek! – az értelmiség felelőssége” című találkozóra hívtunk mindenkit, ahol Jókai 
Anna Kossuth-díjas író gondolatait hallgathatták meg. 

 

 
 

„Értékeink” elnevezésű rendezvénysorozatunkban május 6-án este Kovács Zoltán 
diaporámás estjének gyönyörű képeit láthatták azok a vendégeink, akik elfogadták a 
meghívást a „Séták Szimbával – Lenti és térsége értékei képekben” című 
programunkra. A Lentiben tanárként dolgozó fotós városunkat és a környező 
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településeket övező természet lenyűgöző és a jövő számára megőrzendő értékeit 
örökítette meg a bemutatott képeken. 

„Két gőrice (a hűség próbája) – balladáink, a magyar népköltészet remekei”. 
A Városi Könyvtár Lenti és a Honismereti Egyesület Lenti közös szervezésében május 
14-én a közreműködők a balladák világába kalauzolták az érdeklődőket. Dr. Németh 
József muzeológus, irodalomtörténész az irodalomtörténeti hátteret mutatta be, míg a 
balladákat két versmondó – Dr. Bencze Katalin és Szekeres Frigyesné – és a 
népdalénekes – Pusztainé Sebők Lívia – előadásában hallgathatták meg. Az élményt még 
teljesebbé tették Molnár István grafikái és a balladák keletkezésének korát idéző díszlet, 
mely Richter László munkája volt. 

 

 
 

2009 a Csillagászat Nemzetközi Éve, ennek alkalmából május 26-án Dr. Varga 
Márta fizikus, csillagász volt a vendégünk. Az 1993-ban Akadémiai díjat kapott, 
Őriszentpéteren élő előadó vetítéssel egybekötött estjén a kozmosz születéséről, életéről 
beszélt a megjelenteknek, akik a közben felvetődő kérdéseikre is választ kaptak.  

 
Az Ünnepi Könyvhét keretében három rendezvényre vártuk az érdeklődőket. 

Június 4-én Dr. Fiedler Sándornéval, a „Körorvos Úr, kérem!” című kötet írójával 
találkozhattak látogatóink. A találkozón a szerző férjéről – a sokak által tisztelt és 
szeretett körzeti orvosról – írott könyvéből hangzottak el részletek, és a jelenlévők közül 
is sokan elmesélték személyes élményeiket, történeteiket. 

Június 5-én ismét egy korábbi vendégünket üdvözölhettük körünkben. 2008-ban 
az Őrség és a Vend-vidék útszéli feszületeiről készült fotókiállítását hozta el hozzánk 
Márkus Rita, az Őrségi Nemzeti Park munkatársa. Most Lenti és térsége volt fotóinak 
célpontja, a „Haranglábak földje – Lenti és térsége haranglábai fotókon” – című 
kiállítása július 18-ig tekinthető meg a könyvtárban. 

Utassy József költő húsz éve elhunyt fiának verscsokorban állított emléket, június 
10-i rendezvényünk első felében ezt hallhatták vendégeink négy versmondó 
tolmácsolásában. Az „Akiért a Zambézi zokog” című est második felében pedig a 
Kossuth-díjas művésszel beszélgetett Tóth Sándorné, a helyi Lámfalussy Sándor SZKI 
tanára. 

        Baksa Melinda 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEG 
 
Programok 2009. I. Félév 
 

A 2009-es évben szervezett programjainkat Lenti várossá avatásának 30 éves, és 
megyénk 1000 éves évfordulója határozza meg. Ennek tükrében hirdettük meg januárban 
honismereti vetélkedőnket az általános iskolák 7-8. és a szakközépiskolák 9-10. 
évfolyamos diákjainak, „Mennyire ismered városunkat?” címmel. A háromfordulós 
versenyre több mint 50 érdeklődő jelentkezett, akik feladatlapon, vagy interneten 
keresztül oldhatták meg az első és második forduló feladatait. Ahhoz, hogy a harmadik 
forduló kérdéseire válaszolni tudjanak, el kellett látogatniuk többek között a helyi 
plébániára.  Az eredményhirdetésen a résztvevők könyvtárunk által felajánlott AV-
ajándékutalványban részesültek, a helyezettek értékes könyvjutalmat vehettek át. 

Februárban „Készítsd el Lenti címerét!” című kézműves foglalkozással vártuk a 
helyi óvodásokat és általános iskolás kisdiákokat.  

 

 
 

A József Attila Versmondó Verseny területi fordulóját március végén 
bonyolítottuk le, melyről nagy örömünkre egészen Veszprémig menetelt a lenti Arany 
János Általános Iskola diákja, Tamása Róza. 

Az Internet Fiesta 2009 rendezvényeként a „Betűfalók Társasága” olvasókör 
tagjaival ismertettük meg a NAVA-t. 

Húsvéti játszóházunkban a helyi Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág 
Bábcsoportjának műsora mellett különböző technikával készíthettek a gyerekek húsvéti 
tojásokat, díszeket.  
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A Hetedhét Ország Mesemondó Versenyre április végén került sor, amelyre a 
kistérség 2-4. osztályos tanulói göcseji, hetési mesékkel érkeztek. A mesemondók az 
emléklap és oklevél mellett AV-ajándékutalványt és értékes könyveket vehettek át.  

 

 
 
Az idei tanév zárórendezvényeként a csillagászat éve alkalmából Dr. Varga Márta 

–  Akadémiai díjjal kitüntetett fizikus és csillagász – tartott vetítéssel egybekötött 
előadást 7-8. évfolyamos diákoknak „A naprendszer titkai” címmel. 

 
         Bagladi Mónika 

 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
 „20 éves a város” 
 

Március 6-án, Letenye várossá válásának 20. évfordulója alkalmából vers- és 
prózaíró pályázatot hirdettünk. Versben, prózában vártuk a jelentkezők Letenyével 
kapcsolatos érzéseit, élményeit. A beérkezett pályamunkákból felolvasó estet tartottunk, 
valamint az írásokból ünnepi kiadványt jelentettünk meg. 
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Magyar nyelv hete 
 

Minden év áprilisában a Magyar Nyelv Hetén játékos nyelvi vetélkedőre 
invitáljuk az általános iskola 4. osztályosait.  Az idén a gyerekek 3 fős csapatokban 
mérték össze tudásukat, kreativitásukat. 
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MADARAK ÉS FÁK NAPJA 
 
 Május 11-én a Madarak és Fák Napján László Csaba, a Gyöngybagolyvédelmi 
Alapítvány önkéntese volt a letenyei Városi Könyvtár vendége. Rendhagyó óra keretében 
az általános iskola felső tagozatosainak beszélt az európai bagolyalkatúak rendjéről, 
kiemelten a hazánkban is előforduló fajokról. 
Megismertette őket a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány tevékenységével, mely a hazai 
bagolyállomány megóvásán keresztül kíván hozzájárulni a környezettudatos gondolkodás 
elterjesztéséhez. 
A vetítéssel színesített bemutató végén egy sérült madáron a gyerekek élőben is 
szemügyre vehették a faj jellemzőit, valamint mikroszkóppal megvizsgálhatták az előadó 
által gyűjtött madárköpeteket. 
 

 
 
További rendezvények (2009. január-május) 
 
január 12.- 
 február 28. „Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok”.  250 éve született Kazinczy  
   Ferenc – kiállítás 
   „A jégen választott király” – rajzpályázatra érkezett alkotások  
   kiállítása 
január 22.  Magyar Kultúra Napja. Nemes László festőművész kiállítása 
    
február  13.  „Istenek haragja” - Dr. Ferenczy Sándor TIT előadása 
 
február 13.  „Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot”- farsangi kézműves 

játszóház   
 
február 13-28. „Szív adja szívet szívesen, fogadja szíved  kedvesen” mézeskalács 

kiállítás 
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március 6. Fotókiállítás – Péter Edit munkáiból  
 
március 20.  József Attila körzeti versmondó verseny 
    
április 3.  Társadalomtudományi hetek. 225 éve született Kőrösi Csoma  
   Sándor 
   „Bölcsőjét kereste a magyarnak” – Dr. Ferenczi Sándor TIT  
   előadása 
   Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállítás 
 
április 7.  „Zöld erdőben jártam…” Húsvéti kézműves foglalkozás a város  
   óvodásainak 
 

 
 
április 10.  „Tündérek kútjából szagos vizet hoztam” 

- húsvéti kézműves foglalkozás általános iskolásoknak 
 
április 17.  Jeszenszky István zeneszertartása  
 
április 24.  Föld Napja 2009. 2 éves a Mura-menti Tájvédelmi Körzet.  
   Lelkes András, a tájvédelmi körzet vezetőjének előadása 
   „Zala megye zöld szemmel”. Fotókiállítás Lelkes András   
   munkáiból 
    
május 2.  „Teddy mackó és barátai”. játékkiállítás olvasóink régi   
   kedvenceiből 
   „Szív adja szívnek szívesen”. Anyák Napi kézműves játszóház 
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május 5- 28  „5lett – Magyarország 5 éve az Európai Unió tagja.   
   kiállítás 
 
május 11.  „Madarak és fák napja”. Bagolysors – találkozás a László  
   Csabával, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány önkéntes   
   segítőjével 
 
május 20.  Letenyei Borbarát Hölgyek találkozója 
 
május 29.  Gyermeknap. Játszóház, arcfestés a város óvodásainak 

 
június 5.  ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2009.  

- Lovkóné Kiss Kármen festmény kiállítása 
- Radnóti Miklós és Benedek Elek illusztrációs rajzpályázat 

vándorkiállítása 
 
 A nyáron kedd esténként „LELKI-ISMERET” címmel beszélgetős estékre kerül 
sor a könyvtárban. 
 
        Molnárné Pfeiffer Edit 
 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY  
 
Programok 2009. 1. félévben 

 
Január 19. 
Szólásért való ének c. zenés, irodalmi pódium est a Magyar Kultúra Napja alkalmából.  
Közreműködött: Horváth István – Radnóti-díjas versmondó, Farkas Tibor – gitár, ének, 
Balogh Tünde – cselló 
 
Január 28. 
Benda Gyula: Zsellérből polgár: Keszthely társadalma 1740-1849 című kötetének 
bemutatója. Vendégek: Kövér György – egyetemi tanár, Dominkovits Péter – levéltáros. 
Bevezetőt mondott: Tar Ferenc - tanár 
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Február 16. 
Ézsiás Erzsébet: A hit pajzsa című önéletrajzi kötete kapcsán beszélgetés Olafsson Placid 
atyával 
 
Március 5. 
Határainkon túl élő magyar írók, költők műveiből rendezett vers- és prózamondó verseny 
 
Március 16. 
Kozmann György – Kaszala Claudia: Koló árnyékában című kötet bemutatása. A 
vendégekkel beszélgetett: Dr. Iglódi Endre. A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület 
és a könyvtár közös rendezvénye. 
 

 
 
Március 27. 
„Jégszakadás-földindulás” címmel megyei katasztrófavédelmi képzőművészeti pályázat 
eredményhirdetése és díjkiosztása. A zsűri elnöke: Zalaveczky Zita. A díjakat átadta: 
Szalóky Jenő – a Zala Megyei Közgyűlés Turisztikai Bizottságának elnöke, Ruzsics 
Ferenc – Keszthely város polgármestere, Wéber Antal – tűzoltóezredes, a Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Közreműködtek: Csány-Szendrey ÁMK 
„Dalos kedvűek Klubja” és a Festetics György Zeneiskola tanárai és diákjai 
 
Április 4.  
József Attila Megyei Szavalóverseny döntője 
 
Április 20. 
Költészet napi rendezvény: Réfi János: Angyal kísér;  Erósz vonásai;  Őszi nap című 
köteteinek bemutatása. Közreműködtek: Alföldiné Szelestei Ágnes – fuvola, Farkas 
Berta – zongora, Herczeg László – vers 
 
Április 27. 
Lengyelország újjászületése 1918-ban és Piłsudski címmel Dr. Kovács István költő, 
műfordító, történész, Magyarország volt krakkói főkonzulja tartott előadást 
 
Május 4. 
„Emlékek útján” című zenés nosztalgia est az 1930-as évek világából. Előadó a kötet 
szerzője: Kovácsné Raffai Éva író. 
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Május 13. 
A könyvtár vendége Parti Nagy Lajos, Kossuth-díjas költő 
 
Május 14. 
„Két óra alatt a Föld körül – Vujity Tvrtko-val”. Filmvetítés, dedikálás, 
közönségtalálkozó 
 

 
 
Május 20. 
ZÖLD ZALA vetélkedő döntője. A zsűri tagjai: Sáringer-Kenyeres Tamás János, a Zala 
Megyei Közgyűlés Környezetvédelmi tanácsnoka; Beke László, Keszthely város oktatási 
és kulturális referense; Kindl György, a VÜZ Kft. kereskedelmi igazgatója. 
 
Május 29. 
Antal Tamás fotográfus és Antalné Imre Rózsa amatőr népi iparművész „Családban 
marad” című kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitották: Kiss E. Hajnalka népi 
iparművész és Dr. Trogmayer Ottó Széchényi díjas régész, ny. megyei múzeumigazgató. 
Közreműködtek: Burucs Zoltán – hegedű, koboz, Hintalan Gergely – nagybőgő, Horváth 
Szilárd – furulyák, Pihés Gábor – dob, kontra 
 
Június 3. 
80. Ünnepi Könyvhét. Ördög Ferenc Válogatott tanulmányok című kötetének 
bemutatója. Vendégünk Czupi Gyula, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 
igazgatója. 
 
Június 4-5. 
Könyvárusítás a Sétálóutcán az Ünnepi Könyvhét alkalmából. 
 
Június 8. 
Pálfalvi Nándor: Én és Te című műve került bemutatásra. A kötetet méltatta: Kardos Gy. 
József író, költő. Vendégünk: Doór Zoltán, a Gladius Kiadó igazgatója 
 
        Kalmárné Amberg Xénia 

 76



HÍREK 

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁR, 
KESZTHELY 
 
Programok 2009. 1. félévben 
 
Január 9.  Varázslatos karosszék: Mandala üvegmatrica-festő kézműves 
   játszóház 
Január 20.  Kamasz panasz: Te is szép vagy! (Kozmetikai előadást a tini 
    bőrproblémák kezeléséről) 
Február 6.  Varázslatos karosszék: Velencei álarcokat készítő kézműves  
   foglalkozás  
Február 10.  Párkányi József területi könyvtárhasználati vetélkedő (3-4.  
   osztályosoknak) 
Február 12.  Közkívánatra ismét: Varázslatos karosszék: Velencei álarcokat  
   készítő kézműves foglalkozás  
Február 19.  Karnevál: Olvasóink alkották: Velencei álarcok kiállítása  
Február 26.  Kis könyvtárosok csoportfoglalkozása: faliújság-díszítés és  
   aktualizálás 
Március 2.  Bónusz Varázslatos karosszék: Velencei álarcokat készítő  
   kézműves foglalkozás 
Március 6.   Varázslatos karosszék: Tavaszi teremdekorációk készítése 
Március 10.   Évszakváltás: teremdíszítés  
Március 18.   Kamasz panasz: Egészségvédelem (Védőnői előadás  
   tinédzsereknek) 
Március 23.  József Attila megyei versmondó verseny területi fordulója  
Március 26.  Kis könyvtárosok csoportfoglalkozása: könyvtár-népszerűsítő  
   tevékenységek 
Április 3.  Varázslatos karosszék: Húsvétváró kézműves játszóház 
Április 4.  József Attila megyei versmondó verseny megyei döntője 
Április 21.  Magyar Nyelv Hete: A magyar szavak szépsége (Kardos József  
   előadása felsősöknek) 
Április 20-25-ig Magyar Nyelv Hete: Helyesírási rejtvényjáték 
Április 30.  Varázslatos karosszék: Anyák napi ajándékkészítő kézműves  
   foglalkozás 
Május 4.  Egyszer volt: Babszi kutya kalandjai (Író-olvasó találkozás K.  
   Raffai Évával) 
Május 12.  Zöld Zala: Jólétben vagy jóllétben éljünk? (Dr. Horváth Imre 
Május 18.  Kamasz panasz: Generációk, kapcsolatok, önállósodás (tinik 
    kerekasztal-beszélgetése pszichológus szakemberrel) 
Május 18.  Illusztrált történetek: gyermekalkotások kiállítása  
Május 21.  Kis könyvtárosok csoportfoglalkozása: ismerkedés az  
   olvasószolgálat tevékenységével 
Május 28.  Babaház: miniatűr babák kiállítása Várayné Goróczi Éva  
   nyugalmazott óvodapedagógus gyűjteményéből 
Május 28.  Könyvbarát klub: cikkírás előtt, avagy amit a sajtóról tudni 
    érdemes 
Május 29.  Gyermeknap a könyvtárban (fordított nap): Kis könyvtárosok az  
   olvasószolgálatban 
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Május 5.  Varázslatos karosszék. Könyvjelző készítő játszóház (Ünnepi  
   könyvhét) 
Június 9.  Könyvbarát klub: irodalmi zsákmányaink, avagy kreatív írásóra 
 

          Tóth Rita 
 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS 
 

A JAVK a zalaegerszegi és a pacsai többcélú társulásokkal, valamint az 
önkormányzatokkal kötött „Ellátási szerződések” alapján tudta biztosítani ebben az 
évben is a mozgókönyvtári ellátást a hozzánk tartozó 50 községi könyvtárban. Az év 
folyamán a dokumentum beszerzések és a könyvek kiszállításán kívül soros, tételes 
állományellenőrzést tartottunk Becsvölgyén, Kustánszegen, Zalatárnokon és 
Szentkozmadombján. Állományrendezés- és állománykivonás történt Bocföldén, 
Nagylengyelben, Németfaluban és Zalaboldogfán. Személyi változás miatt átadást-
átvételt bonyolítottunk le Bezeréden és Káváson. Ezzel egyidőben megtörtént az új 
könyvtárosok betanítása is. 
 

 
Állományrendezés Bocföldén 

 
Továbbképzések: 
 

Az „Internet Fiesta” országos rendezvénysorozat keretében két rendezvényünk 
volt a községi könyvtárosoknak, valamint a mozgókönyvtári ellátásban részesülő 
települések olvasóinak. 
-Március 23-án „Elektronikus könyvtár” címmel Kereki Judit tartott előadást az 
anyaintézményben. 
-Március 25-én Pusztaedericsen hallhattuk „Haladunk a korral” (közhasznú információk 
az Interneten) c. előadását Szekeresné Farkas Matild kolleganőnknek. 
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Rendezvények 
 

A 80. Ünnepi Könyvhéten és a 8. Gyermekkönyvnapokon  4 találkozót 
szerveztünk a községekben. 
 Június 2-án Nagykapornakon ”Pannon szószedet”címmel zalai költők 
megzenésített versei hangzottak el. Vendégek voltak Bence Lajos és Tóth Imre költő. Az 
estet vezette Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője. Közreműködött az Énekmondó 
Együttes. 
 

 
Pannon Szószedet című irodalmi est Nagykapornakon 

 
 Június 3-án a Göcsej Kapuja ÁMK-ban, Bakon Mesék a Rénkedves vendéglőből 
címmel Gaál Zsuzsa tartott foglalkozást a gyerekeknek. 
 Június 3-án Bocföldén az Általános Iskolában Jártál-e már Kalamajkafalván? 
Címmel Gaál Zsuzsa tartott játékos foglalkozást a gyerekeknek 
 Június 6-án Nagykutason a Községi könyvtárban Szálinger Balázs Zalai Passió 
című kötetének a bemutatójára került sor. A művet Péntek Imre, a Pannon Tükör 
főszerkesztője mutatta be. Közreműködtek Mester Edit és Kricsár Kamill, a Hevesi 
Sándor művészei, valamint Kelemen Gyula énekmondó. A program egyben a községi 
könyvtár avató ünnepsége is volt. 

A továbbképzéseken és a rendezvényeken több, mint 250 fő vett részt .Az ősz 
folyamán tovább kívánjuk folytatni a továbbképzések és a rendezvények 
szervezését,mert a tapasztalatokból úgy tűnik, hogy nagy sikere van a mozgókönyvtári 
ellátásban résztvevő települések lakosainak körében. 

 
          Pál Éva 
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Nagykutason Szálinger Balázs kötetét Péntek Imre mutatta be 

 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KISTÉRSÉGI ELLÁTÁS 
 
 A Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2009-ben a pacsai, zalaegerszegi és 
zalaszentgróti kistérség területén összesen 30 község számára végez mozgókönyvtári 
ellátást, amelynek finanszírozására idén kevesebb pénz áll rendelkezésre, mint az elmúlt 
évben; falvanként 1 180 000 Ft a normatív támogatás összege. A többcélú társulások 
döntése alapján a központi támogatást a községi önkormányzatoknak, illetve a szolgáltató 
könyvtáraknak átadják felhasználásra, amelyről elszámolást kell készíteni. A kistérségi 
társulásokkal kötött megállapodás alapján intézményünk, mint szolgáltató könyvtár a 
feladatellátáshoz negyedévente kapja meg a szükséges keretösszeget.  A zalaegerszegi és 
pacsai kistérség falvanként 472 000 Ft-ot biztosít a dokumentum és információ-
szolgáltatás biztosításához, amelyből 236 000 Ft fordítható a könyvtárak letéti 
állományának fejlesztésére és folyóirat előfizetésekre. A zalaszentgróti kistérségben 413 
000 Ft a könyvtárunknak átadott pénzösszeg településenként, amelynek fele, 206 500 Ft 
a könyvtári dokumentumra fordítható keret.   
 Intézményünk január, illetve február hónapban a többcélú kistérségi társulások 
felé gazdasági és szakmai beszámolót készített a 2008-ban végzett munkáról. 
Márciusban, a statisztikai adatszolgáltatás lezárása után az önkormányzatok részére 
jelentést készítettünk, amelyben a szolgáltató helyek dokumentum-ellátása és az egyéb 
szolgáltatások bemutatása mellett tájékoztatást adtunk a helyi forgalmi adatokról 
(beiratkozás, kölcsönzés, helyben olvasás) is. 
 Az első félévben 3 könyvszállításra került sor, ezen kívül igény szerint juttattunk 
filmeket, hangoskönyveket és zenei CD-ket a falvakba. A könyvtárközi szolgáltatás is 
egyre intenzívebbé válik, hiszen többször fordulnak egyedi igényekkel hozzánk, 
melyeket a könyvtárunk saját állományából elégítünk ki. A helyi könyvtárosokkal 
egyeztetve az időszaki kiadványok előfizetése is megtörtént. Többségében színes heti és 
havi lapok megrendelésére került sor, amelyet a Magyar Posta Zrt., illetve a 
Könyvtárellátó Kht. szállít a településekre.  
 2009-ben eddig Zalaigricén, Pölöskén, Zalaistvándon, Csödén, Gyűrűsön, 
Almásházán, Zalaszentlőrincen került sor állományrendezésre, illetve selejtezésre. 
Mindegyik könyvtárban új feliratok segítik az olvasókat az eligazodásban. Áprilistól 
júniusig a több mint 7 ezer kötetes zalabéri könyvtár állományellenőrzésére került sor. 
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Az előkészítő munka is egy hónapot vett igénybe, mert rendbe kellett tenni a raktári 
nyilvántartást.  
 Vidékfejlesztés- Kultúra címmel Közkincs konferenciára került sor 2009. május 
5-én (kedden) a zalaszentlászlói Faluházban. Az egész napos programra meghívást 
kaptak többek között a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társuláshoz tartozó települések 
önkormányzatai és kulturális szakemberei. A délelőtt folyamán „Kulturális 
vidékfejlesztés. Megújuló kultúra, a kistelepülések lehetőségei.” címmel Horváth 
György, a Nyugat-dunántúli Kulturális Koordinációs iroda vezetője tartott bevezető 
előadást. Ezt követően Guitprechtné Molnár Erzsébet, a ZalA-KAR Térségi Innovációs 
Társulás munkaszervezet vezetője bemutatja a ZalA-KAR közművelődési, 
közösségfejlesztési, vidékfejlesztési modelljét. Gergely János, a ZalA-KAR Térségi 
Innovációs Társulás közművelődési referense a Közkincs programról és a  
közművelődési stratégiáról tartott előadást. Helyi Értéket! címmel bemutatták a térségi 
gyermekrajzpályázat legszebb munkáit, és  egyben meghirdették a térségi fotópályázatot 
is. 
 Délután szekcióülésekre kerül sor 3 fő témában. A „Közösségi programok, 
falunapok, térségi programok – rendezvényszervezés” és a „Vidékfejlesztés – Kultúra. 
Térségi Hálózatok együttműködése” szekciók mellett a könyvtári terület is fórumot 
kapott. A Könyvtár – közművelődés szekcióban szó esett a könyvtárak új funkcióiról, 
hogyan válhat a könyvtár a helyi közművelődés központjává. Felkért előadók: 
Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár könyvtárosa, és Bonnyai 
Ágnes, a Fejér György Keszthelyi Városi Könyvtár könyvtárosa voltak. 
 A kistérségi ellátás keretében rendezvényeket is szerveztünk a községekben. 
Április elején három programra került sor. Április 15-én szerdán az alsónemesapáti és a 
pókaszepetki felső tagozatos gyerekek élvezhették Sohonyai Edit  szórakoztató előadását. 
Az írónő a rendhagyó író-olvasó találkozókon metakommunikációról, az önbizalom 
hiányáról, a fiú-lány kapcsolatokról, és a szexualitás alapjairól beszélt a kamaszoknak. E 
témákat boncolgatja a könyveiben is, amelyek megtalálható a mozgókönyvtári 
állományban, így az érdeklődők hozzáférhetnek a falvakban.  
 Április 17-én Turbuly Lilla, zalai költő-íróval találkozhattak a zalabéri olvasók a 
Költészet Napja alkalmából szervezett rendezvényen. A szerzővel dr. Gyenes Imre 
beszélgetett. A könyvtár olvasótermében a nagyszámú érdeklődők megismerhették 
Turbuly Lilla eddig megjelent köteteit, amelyek között vannak regények és verskötetek. 
A versek közül nemcsak a szerző olvasott fel, hanem a helyi gyerekek is. A program 
dedikálással és kötetlen beszélgetéssel zárult.  
 A Ünnepi Könyvhét keretében szintén három rendezvényünk volt. Június 3-án 
Zalaszentmihályon "Személyes évek" - két költő két világ címmel irodalmi estre került 
sor. A rendezvényen Turbuly Lilla és Tóth Imre költőkkel találkozhattak az érdeklődő 
olvasók, a moderátor szerepét dr. Gyenes Imre töltötte be.  
 Június 5-én Pölöskén "Az én Toszkánám" c. kötet bemutatójára került sor. 
Vendégeink voltak: a szerző, Ézsiás Erzsébet valamint a kiadó vezetője, Kemény András. 
Közreműködtek Madarassy István, Meskó Bánk.  
 Június 8-án Zalaszentivánon és Búcsúszentlászlón két író volt vendégünk az 
elsősorban gyermekeknek tartott találkozókon: Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely. 
 Ebben az évben is szeretnénk folytatni az internet használói tanfolyamok 
szervezését, a programot az NKA és az IKSZ elnöksége is támogatja.  
 
        Sebestyénné Horváth Margit 
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Nógrádi Gábor és fia, Nógrádi Gergely írók Zalaszentivánon 

 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR KISTÉRSÉGI ELLÁTÁS 
 

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár kistérségi szolgáltatásában próbálunk 
nagy hangsúlyt fektetni hagyományőrző kézműves foglalkozások tartására. 2009 
tavaszán a húsvéti készülődés jegyében három településre szerveztünk programot.  

2009. április 9-én délelőtt és délután is tartottunk kézműves foglalkozást. Ezen a 
napon, hogy bővítsük az általunk alkalmazott kézműves technikákat, Bujtor Katalin 
tojásdíszítő volt a segítségünkre. Kata különböző karcolási technikákkal ismertette meg a 
gyermekeket és az érdeklődő felnőtteket egyaránt.  

A délelőtti foglalkozás helyszíne Pötréte könyvtára volt, amely az idei évtől 
csatlakozott a keszthelyi könyvtár által mozgókönyvtári szolgáltatásban részesülő 
településekhez.  

Kézműves foglalkozás Pötrétén és Gétyén 
 
A tojáskarcoláson kívül pompon nyulak és –csirkék készítését, valamint 

különböző papírtechnikákat is kipróbálhattak az érdeklődők. Délután Tilaj könyvtárában 
ismertettük meg ezekkel a módszerekkel a gyermekeket.  

Április 10-én délelőtt Gétyén tartottunk foglalkozást. A rendezvényen sok 
nagymama is megjelent, unokáikat kísérve, majd ők is bekapcsolódtak a munkába és 
közösen készítették a tojástartókat, ill. a különböző díszeket.  
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A lehetőségek közül valamennyi résztvevő megtalálta a neki legjobban tetszőt. A 
foglalkozáson részt vevők között volt, aki még nem használta a helyi könyvtárat, és nagy 
öröm volt számunkra, hogy most megismerkedhettek a könyvtár nyújtotta lehetőségekkel 
is. 

 
Rendezvények 2009. I. félévében 
 
Március 24. Vállus: „…messzeringó gyerekkorom világa” – A „messzetűnt” Vállus 
Kardos Gy. József vetítéssel egybekötött helytörténeti előadása 
 
Április 9. Pötréte, Tilaj: Húsvéti kézműves foglalkozás, könyvtárdíszítés. Vendég: 
Bujtor Katalin tojáskarcoló 
 
Április 10. Gétye: Húsvétváró készülődés kicsiknek - ablakdíszek, tojástartók készítése 
papírtechnikákkal 
 
Április 20. Zalavár: Édes anyaföldünk – édes anyanyelvünk. A TIT keszthelyi 
szervezete és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye a magyar nyelv hete 
alkalmából. Előadó: Kardos Gy. József 
 
Április 21. Cserszegtomaj: Emlék és varázslat – Radnóti Miklós költői nyelve. A TIT 
keszthelyi szervezete és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye a magyar 
nyelv hete alkalmából. Előadó: Kardos Gy. József 
 
Május 12. Dióskál: „…mert ami volt, annak más távlatot ád a halál már” (Radnóti 
Miklós költői nagysága). Kardos Gy. József ismeretterjesztő előadása a költő 
születésének 100. évfordulója alkalmából 
 

               Bonnyai Ágnes - Temleitner Krisztina 
 

 Megújúlt könyvtári szolgáltató helyek Mihályfán és Kallósdon 
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