HÍREK
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS
Kustánszegen július 24-én, a nyár folyamán olvasótábor megszervezésére került sor,
ahol Major Zsolt preventor a bűnmegelőzésről és a drogfogyasztás veszélyeiről tartott
előadást a tábor lakóinak.
A forró kánikulai napokon augusztus 11-én Böde és Boncodfölde falunapján a
Harangláb Együttes, és a Kerka Táncegyüttes szórakoztatta a nagyszámú jelenlévő
közönséget.
Szeptember és október folyamán a nagylengyeli (főzőverseny) és a kustánszegi
(helytörténeti vetélkedő) falunapokon, a lickóvadamosi gesztenye fesztiválon, a
zalaszentiváni vers és prózamondó-valamint Bakon a mesemondó versenyek
zsűrizésében vettünk részt.
Felsőrajkon szeptember 8-án kistérségi vásárra került sor, ahol a könyvbörze
alkalmával számos könyv talált gazdára az általunk árusított könyvekből.
Szeptember 28-án Nagykutason a gyerekek mesefelolvasó délutánt tartottak
és rajzkiállításra is sor került a korábbi gyermekfoglalkozások alkalmával elhangzott
mesékből.
Október 1-én a hagyományos szakmai napunkon Schmidtné Bakó Tünde, a kaposvári
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár munkatársa tartott előadást a területükön
működő kistelepülési könyvtárak szolgáltatásairól Ezt követően három községi
könyvtárosunk: Baksa Anna Baktüttösről, Baloghné Bacsa Ibolya Bakról, és Farkas
Ferencné Nagypáliból tartott előadást a kistelepülési könyvtárak értékközvetítő
szerepéről. A jövőbeni könyvtári ellátásról Kiss Gábor a DFMK igazgatója adott
tájékoztatást. Végezetül átadásra került az „Olvasóinkért-díj”, amelyet ebben az évben
Szabó Istvánné, Kispáli könyvtárosa vehetett át.
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HÍREK
„Könyvtárak az aktív idősödésért” címmel az Országos Könyvtári Napok keretében
október 2-án Kámán Ferenc a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesületének
sportigazgatója tartott előadást és bemutatót Salomváron a mozgalmas időskorról.
Október 3-án Ozmánbükön a biztonságos időskorról hallgathattak előadást Major Zsolt
rendőrségi szakértőtől. Október 5-én Pusztaedericsen Pesti Tímea pszichológus
előadásán vehettek részt a szép korúak a társas időskorról.

November 17-én Zalatárnokon a Szent Márton napi mulatságon a Kéknefelejcs
Népdalkör szórakoztatta a közönséget.
November 18-án Tófejen és 24-én Nagylengyelben az idősek napján a Szivárvány
Népdalkört és a Zalaszentmihályi Népdalkört hallgathatták meg az érdeklődők.
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HÍREK
A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmával november 27-én Nagykapornakon Turbuly
Lilla írónő tartott találkozót, november 28-án pedig Lőrincz Judit Lívia meseíró
találkozhatott a gyerekekkel Teskándon és Sárhidán.
Október és november hónapban 20 órás alapfokú internet felhasználói képzésen
vehettek részt a község lakosai Tófejen, Pálfiszegen, valamint Milejszegen két kurzus
is volt. Az előadók: Dávid Zoltánné, Lakatos György és Szekeresné Farkas Matild
voltak. A 4 tanfolyamon 22 fő vehette át a sikeres vizsgát igazoló tanusítványt.

December 17-én A József Attila Városi Könyvtárban került megrendezésre a már
hagyományosnak számító könyvtárosok karácsonya; a”Várakozás” c. műsorban
Misurák Tünde, Máriás Zsolt, Kiss Krisztián és Lőrincz Tamás, a Hevesi Színház
művészei és zenészei vettek részt.
Pál Éva

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY
Rendezvények:
Január 13.
„Gyöngyeimet gurítom felétek” címmel Bajzikné Panni verseivel mutatkozott be
Közreműködött: Kalapos István, Király Erika, Villányi Eszter és a szerző kedves barátai
Január 26.
Kiss László Tibor: Balatoni indulás: Bertha Bulcsu regényes ifjúsága című kötetének
bemutatása. A kötetet méltatta: Kiss Dénes író. Zenei közreműködők: a Család
Általános Iskola tanárai és tanítványai
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