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KÖNYVTÁROSOK KARÁCSONYA 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Városi  Tagkönyvtárában 
2014. december 16-án délután tartottuk a „könyvtárosok karácsonyát”.A pár éve 
bevezetett, és azóta hagyománnyá vált rendezvény minden évben nagy sikert arat. A 
karácsonyi ünnepek előtt meghívjuk a vidéki és helyi könyvtárosokat egy bensőséges 
karácsonyváró műsorra. Az összejövetel jó alkalom az év végi összegzésre. A 
meghívottakat karácsonyi műsorral lepjük meg. 

2014-ben a Kávészünet együttes produkcióját láthattuk és hallhattuk. Megzenésített 
verseket adtak elő, amellyel a karácsony meghitt hangulatát hozták el közénk. 

       

Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a 
jelenlévőket, majd a zenés-verses műsor következett. Átadtuk magunkat a zene és a vers 
ünnepi hangulatának. 

A Kávészünet együttes fellépése után, a Fel a Netre Öregem internetes vetélkedő 
díjkiosztója következett. Szekeresné Farkas Matild a tagkönyvtár munkatársa adta át a 
jutalmakat a játékban résztvevőknek. Dicsérte kitartásukat és szorgalmukat. A vetélkedő 
kilenc hónapig tartott és a feladatok földrajzi témát tartalmaztak.  

A KSZR szolgáltatásban dolgozó vidéki könyvtárosaink közül többen jutalomban 
részesültek. 

Év elején közzétettünk egy felhívást, amelyben több feltételnek kellett eleget tenni. A 
következők voltak a feltételek: a beiratkozott olvasók létszámának és a rendezvények 
számának növelése, nyitva tartás pontos betartása, a könyvtáros legalább alapfokú 
könyvtáros szakmai képesítéssel rendelkezzen... 

A feltételeket kilenc vidéki könyvtáros teljesítette a KSZR zalaegerszegi térségében : 
Hóbor Beáta (Zalatárnok), Pál Attiláné (Zalaszentgyörgy), Kovács Lászlóné (Sárhida), 
Blaskovics Lászlóné (Alibánfa), Horváthné Fábián Ildikó (Zalaszentlőrinc), Zobbné 
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Szummer Mónika (Szentpéterúr), Krápicz Lászlóné (Alsónemesapáti), dr. Marótiné 
Diószegi Erzsébet (Nagykutas), Ódorné Marton Edit (Pakod).7 

Kiss Gábor a DFMVK igazgatója és Sebestyénné Horváth Margit a KSZR csoport 
vezetője megjutalmazta a kiemelkedő munkát végző vidéki könyvtárosokat. Az 
ünnephez kapcsolódóan karácsonyi asztaldíszt vehettek át könyvtárosaink. 

     

A hagyományokhoz híven a jelenlévő kollégák 2015-ös naptárat kaptak.  

A jutalmazásokat egy jó hangulatú fogadással zártuk. Baráti beszélgetéssel szakmai 
eszmecserével fejeztük be a 2014-es „ Könyvtárosok karácsonyát”. 

 
„A természete szerint sötét könyvtár és a benne élő tücsök - A könyvtárosok, azoknak a lényeknek az 

utódai, akik régen éltek, még mielőtt a Múzsák megszülettek. S mikor a múzsák elkezdtek énekelni, olyan 
önkívületbe estek, hogy csak hallgattak, hallgattak, és megfeledkeztek evésről, ételről, italról.  

Zeusz e lényeket tücsökké változtatta, és egyedül nekik engedte meg, hogy a táplálékért ne 
verejtékezzenek, hanem egész életüket múzsai módra, gyönyörködve,  
élvezve, olvasgatva, szemlélődve, csendesen éljék le.” /Hamvas Béla/ 

 
        Nagyné Tóth Farkas Julianna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 A keszthelyi ellátási körzetből 3 munkatársunk részesült elismerésben, Ódorné Bognár Eszter, Rumininé 
Czotter Rita, Czibor Zoltánné. A lenti ellátási körzetből további 13 kolléga kapott díjazást, így Háriné 
Vida Hajnalka, Szabóné Tóth Lívia, Csordás Rózsa, Szokoli Rita, Kovács Zsófia, Csiszárné Fliszár 
Eszter, Fehérné Molnár Márta, Niederfiringer Stefánia, Péntek Katalin, Mentes Kitti, Jankovics Barbara, 
Rozs Eszter, Rikli Katalin. Néhányuk bemutatkozó írását adta közre e lapszámunkban Lapath Gabriella 
Sikeresen működő könyvtári információs és közösségi helyek című összeállításában a 30-36. oldalon.  
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