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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ZALA MEGYEI 
RENDEZVÉNYEI 

 

 
 

Zala megye könyvtárai idén is csatlakoztak az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozathoz. Nagyon örülünk annak, hogy egy sokszínű és sikeres 
eseménysorozatról számolhatunk be. 

A megyei programokat a Deák Ferenc Megyei Könyvtár koordinálta. A 
szervezőmunkát még 2006. júliusában kezdtük el, ekkor állítottuk össze a Nyugat-
Dunántúli Régióban tervezett, az Informatikai és Könyvtári Szövetség pályázatából 
megvalósítandó zalai falunapok programját, amelyek az elektronikus információ 
szolgáltatás vezérmotívuma köré szerveződtek.  

2006. szeptember 11-én tartottuk a megyei hálózati értekezletet, ahol ismertettük 
az országos programot és csatlakozásra szólítottuk fel a megye könyvtárait.  

A zalai könyvtárak tervezett rendezvényeiből a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtárban megyei programfüzet készült, ezt közzétettük a DFMK honlapján is 
(http://www.dfmk.hu/aktualis.html).  

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség propaganda anyagait megkaptuk és 
továbbítottuk a rendezvénysorozatba bekapcsolódó könyvtárak számára. Ezeknek 
mindenütt nagy sikere volt.  

Zala megyében 11 helyszínen összesen 46 program megszervezésére került sor, 
amelyen 1549 résztvevő vett részt. Az országos programban szereplő hét nagy téma 
közül megyénkben öthöz kapcsolódtak rendezvények, legtöbben természetesen a 
Nyugat- Dunántúli Régió vezető 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 Művelődési Központ és Könyvtár, Lenti 
    Fáklya Művelődési Központ és Könyvtár, Letenye 

„Salla” Művelődési Központ és Könyvtár, 
Zalalövő 

    József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás 
    Festetics Kristóf ÁMK Könyvtára, Pókaszepetk 
    Községi Könyvtár, Pacsa 
    Községi és Iskolai Könyvtár, Cserszegtomaj. 
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Program: Száma: 14 év alatti 
résztvevő 

14 év feletti 
résztvevő 

Kiállítás 4 45 77 
Könyvbemutató 1 4 46 
Előadás 22 308 352 
Szolgáltatásismertető, bemutató 9 228 156 
Játékos foglalkozás 6 187 38 
Vetélkedő 4 83 25 
Összesen: 46 855 694 

 
Az IKSZ projektből a könyvtári falunapok rendezvényeit finanszíroztuk, 

amelyeket Gyenesdiáson, Pacsán, Pókaszepetken és Cserszegtomajon szerveztünk. Ez 
összesen 18 program lebonyolítását jelentette, amely a megyei rendezvények 39%-át 
tette ki. 

A gyenesdiási és a cserszegtomaji rendezvényeket a keszthelyi Fejér György 
Városi Könyvtár szervezte, a pókaszepetki és a pacsai programokat pedig a Deák 
Ferenc Megyei Könyvtár. Minden helyszínen voltak gyermekeknek és felnőtteknek 
szóló programok egyaránt.1 A fő cél a könyvtárak elektronikus szolgáltatásainak 
népszerűsítése volt, de helyet adtunk az egyes falvak kulturális csoportjainak, kézműves 
mestereinek bemutatkozására is. A színes programok között szerepeltek diaképekkel 
illusztrált előadások, honlapbemutatók, zenés műsorok, vetélkedők, kiállítások, 
kézműves foglalkozások. A rendezvényeket a helyi szervezők és a közönség is szívesen 
fogadták, örültek a központilag készült plakátoknak, szóróanyagoknak és az apró 
ajándékoknak egyaránt. Mindenütt szívesen vennék, ha jövőre is lenne lehetőség 
hasonló programok megszervezésére. 

A megye többi rendezvényét (a programok 61%-át) az intézmények önerőből 
illetve egyéb pályázati forrásokból valósítottak meg. A Könyves Vasárnap mint 
közönség toborzó rendezvény beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 4 városban tartottak 
nyitva a könyvtárak, változatos, a mindennapi tevékenységtől kissé eltérő, jó hangulatú 
programokkal várták és szórakoztatták a közönséget. Keszthelyen a Fejér György 
Városi Könyvtár, Letenyén a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, Zalaegerszegen a 
Deák Ferenc Megyei Könyvtár,  Zalalövőn a „Salla” Művelődési Központ, Könyvtár és 
Alapfokú Művészeti Iskola csatlakozott az országos kezdeményezéshez.2 A 
nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár a szombati nyitva tartás idején szervezte 
meg a Könyvtárak az egészségért programhoz kapcsolódó szolgáltatásismertető 
bemutatóját. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a Könyves Vasárnapon megyénk egyik városi 
könyvtára, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár vehette át Nyíregyházán az Év 
Könyvtára címet. 

A megyében zajló további programok közül ki kell emelni a szakmai 
konferenciákat. Október 13-án a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár 
„Könyvtárak az esélyegyenlőségért” címmel rendezett konferenciát, amelynek 
középpontjában a kistelepülések könyvtári ellátása állt. Megemlékeztek a zalaegerszegi 
ellátórendszer 20 éves tevékenységéről és felhívták a figyelmet arra, hogy a kor 
igényeinek megfelelően korszerűsíteni kell ezt a szolgáltatást: a mozgókönyvtári ellátás 

                                                           
1 A cserszegtomaji és a pacsai könyvtári falunapról külön beszámolót készített a helyi könyvtáros. 
2 A megyei könyvtár és a zalalövői könyvtár Könyves Vasárnapjáról külön cikkben is beszámolunk. 
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bevezetésével állami normatíva is igénybe vehető. A konferencia résztvevői előadást 
hallhattak arról is, hogy milyen formában biztosítják a könyvtárak a hozzáférést az 
információhoz mozgáskorlátozottak, valamint a látás és hallásfogyatékosok számára, 
majd bemutatták a számukra pályázati forrásból üzembe helyezett számítógépet is. 

A Könyvtárak az információért programhoz kapcsolódóan a megye három 
városában, Keszthelyen, Nagykanizsán és Zalaegerszegen került sor szakmai napra 
„Dokumentum-nyilvántartás-számbavétel” címmel a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
szervezésében. Már évek óta hagyomány a megyében, hogy egy aktuális témát 
választva, több városban is megtartjuk az előadásokat, mert az a tapasztaltunk, hogy a 
városkörnyék könyvtárosai így nagyobb számban jelen tudnak lenni a programokon. 
Október 16-án Nagykanizsán a Halis István Városi Könyvtárban, október 17-én 
Keszthelyen a Fejér György Városi Könyvtárban, majd november 6-án Zalaegerszegen 
a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban került sor a szakmai konferenciákra. Az Országos 
Széchényi Könyvtárból két előadó is érkezett: dr. Dippold Péter a nemzeti 
dokumentumtermés számbavételének és hozzáférhetővé tételének aktuális kérdéseiről, 
Káldos János a Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásairól beszélt a 
könyvtárosoknak. Ezt követően Kovács András Bálint a NAVA szolgáltatásait, 
Pallósiné dr. Toldi Márta a szombathelyi megyei könyvtár elektronikus gyűjteményét és 
annak hozzáférési lehetőségeit mutatta be.  

A Halis István Városi Könyvtár a nagykanizsai kistérség 8 községében 
(Balatonmagyaród, Börzönce, Gelsesziget, Kacorlak, Kilimán, Magyarszentmiklós, Pat, 
Zalasárszeg) szervezett játékos programokat. A falvak lakóinak lehetősége volt 
megtanulni a gólyalábazást, népi játékokat játszhattak és papírjátékokat is készíthettek. 

Az eseményeket a helyi sajtó is érdeklődése kísérte, elsősorban a Zalai Hírlap 
mint megyei napilap tudósított  illetve programajánlókat közölt. A városi lapok közül a 
keszthelyi Pont-Most című lapban jelent meg írás. A helyi és regionális rádiók és 
televíziók is leadták az országos reklámot, és tudósítottak az eseményekről.  

 
       Sebestyénné Horváth Margit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




