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résztvevők arra is választ kerestek, hogy mi történne, ha hirtelen egy idegen, marslakók 
által lakott bolygón találnák magukat. Az őszinte hangvételű, saját példákkal is tarkított 
beszélgetés empatikus megnyilatkozásokat csalt elő a gyerekekből, s bizonyára hozzájá-
rul egy elfogadó magatartás kialakításához is. 
 Balogh József, Devecsery László, Utassy József: Óriás-kerék című versesköte-
tének bemutatóját élvezhették 3., 4., 5. és 6. osztályos tanulók 2010. november 18-án. 
„Három költő fogott össze, hogy gyönyörű versekben bemutassák a gyerekeknek a vilá-
got.” Úgy érzem, hogy e szívet-lelket derítő versekben mindez hibátlanul sikerült: ke-
dély villan, ritmus pattan, humor bukfencezik, fejtörő és nyelvtörő élesíti az elmét”… – 
írja a kötet beköszöntőjében Csukás István. S valóban, a versek és költőik lehengerlő 
bemutatója a gyerekek elméjét és szívét egyaránt meghódították. Balogh József és 
Devecsery László megnyerő - gyermekcentrikus és humoros - előadásmódja elvarázsol-
ta a diákokat, akik nem csak hallgatói, de résztvevői, szereplői is lehettek ennek a vidám 
hangulatú rendezvénynek. Amellett, hogy a költők bevonták őket bemutatójukba, a diá-
kok meglepetéssel is készültek, hiszen néhányan közülük egy-egy verset is felolvastak a 
kötetből. Többek között Utassy József verseit is, akire jó szívvel és elismeréssel emlé-
kezhetett a nap minden résztvevője. 
 
  

Burindáné Tyukodi Enikő, Czigány Judit 
 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

2010-ben a mozgókönyvtári normatíva összegével párhuzamosan csökkent a do-
kumentum-beszerzési összegünk. A rendelkezésünkre álló 5 milliós keretösszegből: 

2 milliót könyvbeszerzésre, 1 milliót DVD-k vételére és 2 milliót folyóirat rende-
lésére fordítottunk. 

A szélesebb könyvválaszték biztosítása érdekében a nagyobb kedvezményt ajánló 
General Média Kft-vel kötöttünk szerződést, melyben a könyvek szerelését és könyv-
kártyákkal való ellátását is kértük. Könyvellátó.hu címen internetes vásárlással bonyo-
lítjuk le rendeléseinket. 

A települések könyvellátását az előző évek „bőségesebb” beszerzésének köszön-
hetően sikerült szinten tartani. A könyvtárakba korábban kijuttatott csereanyagból szín-
vonalas kínálat áll még rendelkezésre az egyre fogyó pénzösszeg mellett.  

A mozgókönyvtári szolgáltatások köréből több községben a DVD kölcsönzési le-
hetőség is egyre kedveltebbé vált a lakosság körében, új beiratkozókkal bővítve a 
könyvtárat használók számát. 

2007-től évente növekedett a folyóiratok előfizetési összege is. 
A Könyvtárellátónál tapasztalt kezdeti szállítási problémákból adódó reklamáció-

ink kistérségi szinten minimálisra csökkentek.  
2010-ben 61 féle folyóirat 229 példányban járt 49 településre. 
A 2011-es évre 50 településre 61 féle folyóiratot rendeltünk 242 példányban. 

Könyvtárosaink, követve a használók igényeit 13 helyen kértek változtatásokat a követ-
kező évi rendelésnél.    A módosításnál az volt a kérésünk, hogy az új és a régi időszaki 
kiadványok ára megközelítőleg azonos értékhatáron belül legyen. 
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Legtöbb szolgáltató helyre a korábbi évekhez hasonlóan a Story-sztármagazin, 
Nők Lapja, Ifjúsági Magazin, Családi lap, Természetgyógyász Magazin, Kertbarát Ma-
gazin és Popcorn jár.  

2010-ben hat helyen történt változás a könyvtárak vezetésében. 
Lendvajakabfán kétszer is (januárban és májusban), Nován februárban, 

Tornyiszentmiklóson áprilisban, Kálócfán októberben, Reszneken és Szécsiszigeten 
novemberben. 

Tervezett időszaki leltár Kerkakutason volt.  
Az átadó és időszaki leltárak alkalmával közel 12 ezer dokumentumot ellenőriz-

tünk. A leltárak során elvégeztük a szükséges selejtezéseket, kialakítottuk a raktári ren-
det és az állomány áttekinthetősége érdekében elvégeztük a feliratozásokat. 

Szeptemberben nagyarányú selejtezésre került sor Csesztregen.   
Térségünkben selejtezés /természetes elhasználódás, tervszerű állományapasztás / 

címén közel 6000 kötetet vontunk ki az állományokból. 
Novemberben Szentgyörgyvölgyön a könyvtárat ismét a régi helyére (kultúrház-

ba) költöztették. Az iskola megszüntetése után a fenntartási költségek csökkentése miatt 
született meg ez a döntés, amely nem hozta kedvezőtlenebb helyzetbe a könyvtárat. A 
szolgáltató hely jelenlegi helyén is központi fűtés van és előnyös a faluközpontban való 
elérhetősége is. A könyvtár informatikai szolgáltatásaival együtt és a község kulturális 
tevékenységének színterét is biztosítva így valóban közösségi házzá válhat, a korábban 
jegyzőségnek is helyet adó épület.  

Kistérségünk területén a helyi önkormányzatok a pályázati és a normatív könyvtá-
ri támogatásnak köszönhetően 2010-ben is tovább folytatták a közösségi épületek felújí-
tásait (Alsószenterzsébet, Kányavár, Kerkafalva, Kissziget). 

Jelentősebb felújítás a csesztregi körjegyzőséghez tartozó településeken történt: 
Az Európai Unió és Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program keretében EMVA Falumegújításra - és fejlesztésre nyújtott 
támogatásból és önkormányzati önerőből valósult meg Alsószenterzsébeten 10 millió, 
Kerkafalván 7.7 millió forint értékű felújítás a közösségi épületeken. A kapott támoga-
tás Alsószenterzsébeten 6.319 000, Kerkafalván 7.618 000 forint volt. 

 

Az alsószenterzsébeti szolgáltatóhely épülete        A kerkafalvai szolgáltatóhely épülete 
 

 
                                                                                              Stéber Ferencné Csögi Ágnes  
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