
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. december • 23

forrásokból. Fellendült a helyismereti kutató
kedv, a külföldi tanulmánykötetek is elérkeztek
hozzánk. A könyvtáros szerepe integráló lett.
Feladatunk ma is az, hogy a kisebbségi kultúrát
megismertessük, hagyományosan és a modern
eszközökkel. Esélyegyenlõséget kínálunk a leg-
kisebb településen élõknek is. Gyors, színvona-
las szolgáltatást. Mert ez a mi szép munkánk.
Nemcsak törvényszabta, de emberbaráti, hiva-
tásbeli feladatunk is.

A beszélgetésbe bekapcsolódott Lukács Zsu-

zsanna, az OIK nemzetiségi és dokumentációs
osztályának vezetõje, aki a kisebbségi könyvki-
adás-történeti eszmefuttatása végén elismerését
fejezte ki a tizenhárom nemzetiségnek mai szín-
vonalas könyvkiadásáért, saját folyóirataikért.
Mint mondta, manapság inkább terjesztési prob-
lémák akadnak, hiszen kevés könyvesbolt fog-
lalkozik a kisebbségi könyvek eladásával. Lel-
kes hangon szólt viszont az elsõ örmény–ma-
gyar szótárról, amelyet ezen az alkalmon mu-
tattak be, és szenzációnak számít. Emellett gyö-
nyörû albumokat jelentetnek meg a görögök,
örmények ruszinok, ukránok is. Olyan tevé-
kenységet folytat az OIK, mondta, és olyan
miliõt teremt, amely arra készteti a többségi
társadalmat, hogy befogadja a kisebbségi kul-
túrát, ugyanakkor arra ösztönzi a nemzetisé-
geket, hogy színvonalas kiadványokkal mutas-
sák be kultúrájukat.

Lovas Henriknek, a Tolna Megyei Könyvtár
most nyolcvanéves, egykori igazgatójának tanul-
ságos emlékeit is nagy érdeklõdéssel hallgatta a
közönség. Az eredetileg néptanító Lovas Henrik
tapasztalata az volt, hogy a könyvtárak akkor
látták el jól kisebbségi feladataikat, ha szoros
kapcsolatban álltak az iskolákkal, mintegy ins-
pirálva az 1982-ben indult kéttannyelvû oktatást.

A délután folyamán a nemzetiségi újságok
fõszerkesztõi mutatkoztak be és mutatták be lap-
jaikat. Eljött az interetnikus lap, a Barátság ve-
zetõje, Mayer Éva, Blazsetin Branka a Hrvatski
Glasniktól, Schuth János a Neue Zeitungtól és
Fuhl Imre a Ludové Novinytõl. Az õszinte, ne-
hézségeket is felvetõ megnyilatkozások vastap-
sot arattak az empátiás készségbõl jelesre vizs-
gázó közönség körében. A szoros mûsoridõ mi-
att sok kérdés maradt megválaszolatlan, de a fõ-
szerkesztõk, ígéretükhöz híven, vissza-visszatér-
nek a témákra lapjaikban, és a könyvtárak sem
maradnak említés nélkül.

Jókedvû, oldott hangulatban zajlottak a szó-
rakoztató elõadások: táncok, dalok, zenekari elõ-
adások, színházi produkció, gyermekszínjátszás,
kétnyelvû felolvasások, vetélkedõ, nemzetiségi
ételbemutató, majd a nap fénypontja: a Boban
Markovic Orkestar fergeteges sikert arató kon-
certje. A közönség tombolt! Minket pedig büsz-
keség töltött el. A világhírû zenekar mögött, a
nagyszínpadi molinón a felsõ sorban ez volt
olvasható: Könyvtárakkal a sokszínû kultúráért,
alatta az NKA, az IKSZ, a kaposvári, a pécsi és
a szekszárdi megyei könyvtár logói… Jó volt
elérzékenyült könyvtárosnak lenni.

Szép ünnep volt ez a fesztivál, ez a két hét.
Megmutattuk magunkat „kifelé” is, játékosan,
vonzóan, sokszínûen. Október 14-én délután 5
óráig 5600 internetezõ kapcsolódott be a Pixel
TV internetes élõ közvetítésébe. (Archívumában
megtekinthetõk az események: www.pixeltv.hu)

Sokan, akik csak „úgy” eljöttek a látványos-
ságokra, de szórólapjainkat és prezentációinkat
is megtekintették, „aha” élményt kaptak. Mond-
ták is, hogy nahát és jéééé…

Végül egy felemelõ kis üzenet a Tolnai Nép-
újság SMS-rovatából: „Köszönet neked, könyv-

tárunk, hogy kis városunkba elhoztad Boban

Markovicékat. Életre szóló élményt nyújtottál

ezzel. Szerintem nem csak nekem…”

Németh Judit

Az országos könyvtári
napok Zala megyei

rendezvényei

Zala megye könyvtárai az idén is csatlakoztak
az országos könyvtári napok rendezvénysorozat-
hoz. Nagy örömünkre egy sokszínû és sikeres
eseménysorozatról számolhatok be.

A megyei programokat a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár (DFMK) koordinálta. A szerve-
zõmunkát még 2006 júliusában kezdtük el, ek-
kor állítottuk össze a Nyugat-dunántúli Régióban
tervezett, az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) pályázatából megvalósítandó zalai faluna-
pok programját, amely az elektronikus információ-
szolgáltatás vezérmotívuma köré szervezõdött.

2006. szeptember 11-én tartottuk a megyei
hálózati értekezletet, ahol ismertettük az orszá-
gos programot és csatlakozásra szólítottuk fel a
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megye könyvtárait. A zalai
könyvtárak tervezett rendezvé-
nyeirõl a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban megyei programfü-
zet készült, ezt közzétettük a
DFMK honlapján is (http://
www.dfmk. hu/aktualis.html).

Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség propagandaanyagait
megkaptuk, és továbbítottuk a
rendezvénysorozatba bekapcsoló-
dó könyvtáraknak. Ezeknek min-
denütt nagy sikerük volt.

Zala megyében 11 helyszínen
összesen 46 program megszerve-
zésére került sor, melyeken 1549 résztvevõ je-
lent meg. Az országos programban szereplõ hét
nagy téma közül megyénkben öthöz kapcsolód-
tak rendezvények, a legtöbb természetesen a
Nyugat-dunántúli Régió vezetõ témájához
(Könyvtárak az információért).

A programok helyszínei:
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg
József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg
Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely
Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Lenti
Fáklya Mûvelõdési Központ és Könyvtár,
Letenye
„Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár,
Zalalövõ
József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás
Festetics Kristóf ÁMK Könyvtára, Pókaszepetk
Községi Könyvtár, Pacsa
Községi és Iskolai Könyvtár, Cserszegtomaj.

Az IKSZ-projektbõl a könyvtári falunapok
rendezvényeit finanszíroztuk, amelyeket Gye-
nesdiáson, Pacsán, Pókaszepetken és Cser-
szegtomajon szerveztünk. Ez összesen 18
program lebonyolítását jelentette, ami a
megyei rendezvények 39%-át tette ki.

A gyenesdiási és a cserszegtomaji ren-
dezvényeket a keszthelyi Fejér György
Városi Könyvtár szervezte, a pókaszepetki
és a pacsai programokat pedig a Deák
Ferenc Megyei Könyvtár. Minden hely-
színen voltak gyermekeknek és felnõttek-
nek szóló programok egyaránt.1 A fõ cél
a könyvtárak elektronikus szolgáltatásai-
nak népszerûsítése volt, de helyet adtunk
az egyes falvak kulturális csoportjainak,

kézmûves mestereinek bemutatkozásához is. A
színes programok között szerepeltek diaképek-
kel illusztrált elõadások, honlapbemutatók, ze-
nés mûsorok, vetélkedõk, kiállítások, kézmûves
foglalkozások. A rendezvényeket a helyi szerve-
zõk és a közönség is szívesen fogadták, örültek
a központilag készült plakátoknak, szóróanya-
goknak és az apró ajándékoknak egyaránt. Min-
denütt szívesen vennék, ha jövõre is lenne lehe-
tõség hasonló programok megszervezésére.

A megye többi rendezvényét (a programok
61%-át) az intézmények önerõbõl, illetve egyéb
pályázati forrásokból valósították meg. A Köny-

ves vasárnap mint közönségtoborzó rendezvény
beváltotta a hozzá fûzött reményeket, négy vá-
rosban tartottak nyitva a könyvtárak, változatos,
a mindennapi tevékenységtõl kissé eltérõ, jó han-
gulatú programokkal várták és szórakoztatták a

Program Száma
14 év alatti 

résztvev  

14 év feletti  

résztvev  

Kiállítás 4 45 77 

Könyvbemutató 1 4 46 

El adás 22 308 352 

Szolgáltatásismertet , bemutató 9 228 156 

Játékos foglalkozás 6 187 38 

Vetélked  4 83 25 

Összesen: 46 855 694 

Internethasználati vetélkedõ a pókaszepetki falunapon

1 A cserszegtomaji és a pacsai könyvtári falunapról külön
beszámolót készített a helyi könyvtáros.
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közönséget. Keszthelyen a Fejér György Városi
Könyvtár, Letenyén a Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Zalaegerszegen a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár, Zalalövõn a „Salla” Müvelõdési

Központ, Könyvtár és Alapfokú
Mûvészeti Iskola csatlakozott az
országos kezdeményezéshez.2 A
nagykanizsai Halis István Városi
Könyvtár a szombati nyitva tar-
tás idején szervezte meg a Könyv-

tárak az egészségért programhoz
kapcsolódó szolgáltatásismertetõ
bemutatóját.

Büszkék vagyunk arra, hogy
a könyves vasárnapon megyénk
egyik városi könyvtára, a keszt-
helyi Fejér György Városi
Könyvtár vehette át Nyíregyhá-
zán Az Év Könyvtára címet.

A megyében zajló további
programok közül ki kell emelni
a szakmai konferenciákat. Októ-
ber 13-án a zalaegerszegi József
Attila Városi Könyvtár Könyvtá-

rak az esélyegyenlõségért címmel
rendezett konferenciát, amelynek
középpontjában a kistelepülések
könyvtári ellátása állt. Megemlé-
keztek a zalaegerszegi ellátórend-
szer húszéves tevékenységérõl, és
felhívták a figyelmet arra, hogy
a mai igényeknek megfelelõen
korszerûsíteni kell ezt a szolgál-
tatást. A mozgókönyvtári ellátás
bevezetésével állami normatíva is
igénybe vehetõ. A konferencia
résztvevõi elõadást hallhattak ar-
ról is, hogy milyen formában biz-
tosítják a könyvtárak a hozzáfé-
rést az információhoz a mozgás-
korlátozottaknak, valamint a lá-
tás- és a hallássérülteknek, majd
bemutatták a számukra pályázati
forrásból üzembe helyezett szá-
mítógépet is.

A helyi népdalkör fellépése

a pacsai falunapon

Kelemen Gyula énekmondó

mûsora Pacsán

Népmûvészeti kiállítás megnyitója

a pókaszepetki falunapon

2 A megyei könyvtár és a zalalövõi könyvtár könyves
vasárnapjáról külön cikkben is beszámolunk.
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A Könyvtárak az információért programhoz
kapcsolódóan a megye három városában,
Keszthelyen, Nagykanizsán és Zalaegerszegen
került sor szakmai napra Dokumentum-nyilván-

tartás-számbavétel címmel a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár szervezésében. Már évek óta
hagyomány a megyében, hogy egy aktuális té-
mát választva több városban is megtartjuk az
elõadásokat, mert azt tapasztaltuk, hogy a vá-
roskörnyék könyvtárosai így nagyobb szám-
ban jelen tudnak lenni a programokon. Októ-
ber 16-án Nagykanizsán, a Halis István Városi
Könyvtárban, október 17-én Keszthelyen, a
Fejér György Városi Könyvtárban, majd no-
vember 6-án Zalaegerszegen, a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárban került sor a szakmai kon-
ferenciákra. Az Országos Széchényi Könyv-
tárból két elõadó is érkezett: Dippold Péter a
nemzeti dokumentumtermés számbavételének
és hozzáférhetõvé tételének aktuális kérdései-
rõl, Káldos János a Magyar Elektronikus
Könyvtár szolgáltatásairól beszélt a könyvtá-
rosoknak. Ezt követõen Kovács András Bálint

a NAVA szolgáltatásait, Pallósiné Toldi Már-

ta a szombathelyi megyei könyvtár elektroni-
kus gyûjteményét és annak hozzáférési lehetõ-
ségeit mutatta be.

A Halis István Városi Könyvtár a nagykanizsai
kistérség nyolc községében (Balatonmagyaród,
Börzönce, Gelsesziget, Kacorlak, Kilimán,
Magyarszentmiklós, Pat, Zalasárszeg) szervezett já-
tékos programokat. A falvak lakóinak lehetõségük
volt megtanulni a gólyalábazást, népi játékokat
játszhattak és papírjátékokat is készíthettek.

Az eseményeket a he-
lyi sajtó érdeklõdése kí-
sérte, elsõsorban a Zalai
Hírlap mint megyei napi-
lap tudósított róluk, illet-
ve közölt programajánló-
kat. A városi lapok közül
a keszthelyi Pont-Most
címû lapban jelent meg
írás. A helyi és regionális
rádiók és televíziók is le-
adták az országos reklá-
mot, és tudósítottak az ese-
ményekrõl.

Sebestyénné

Horváth Margit

Könyves vasárnap
a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban

A hagyományokat követve ebben az évben is a
Könyves vasárnap állt az összefogás eseménye-
inek középpontjában, melyre október 8-án került
sor.

A vasárnapi nyitva tartást szívesen vállaltuk
(még a vidékrõl bejárók is). Valamennyien izga-
tottan és lelkesen vártuk olvasóinkat, akik aztán
megérkezve birtokba is vették az olvasói tere-
ket. Felvettük az IKSZ által küldött fekete pólót,
amin a következõ csalogató szöveg volt olvas-
ható: „Könyvtárba mentem, gyere utánam!” Ez
több olvasót is megmosolyogtatott.

Igyekeztünk színes, változatos, sokak érdek-
lõdésére számot tartó programokat szervezni. Úgy
érezzük, ez sikerült is, ugyanis a négyórás nyit-
vatartási idõ alatt meglepõen nagy volt a forga-
lom, több új olvasót „szereztünk”, számítógépe-
ink szinte teljes kihasználtsággal üzemeltek, de
a könyvkölcsönzés is rendkívül népszerû volt.
Pénztárcát csak annak kellett magával hoznia,
aki könyvtárunk leselejtezett bakelitlemezeibõl
kívánt vásárolni, ugyanis ingyenessé tettük a
beíratkozást és az internethasználatot is.

A délelõtt egyik kiemelt eseménye Novák

Mária grafológus és írásszakértõ elõadása volt

Kézmûves foglalkozás

Cserszegtomajon




