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A Nemzeti Kulturális Alap, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség pályázati 

támogatásával 2006 októberében Zala megye négy kistelepülési könyvtára (Gyenesdiás,  
Cserszegtomaj, Pókaszepetk, Pacsa) csatlakozott az idei Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozathoz. A helyi munkatársaknak a program megvalósításához a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár és a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár nyújtott segítséget. 

Gyenesdiáson a József Attila Klubkönyvtár a könyvtári szolgáltatások sokszínűségét 
bemutató, valamennyi korosztály számára vonzó, egész napos programot szervezett. A 
programsorozatot Kiss Gábor, a DFMK igazgatója és Szalóky Jenő leköszönő polgármester 
nyitotta meg, aki egykori könyvtárosi élményeit is felidézte. A délelőtt folyamán a helyi 3-4. 
osztályosok CD-ROM-ok használatával ismerkedtek, melyet játékos vetélkedő követett a 
honismeret, történelem, biológia területét feldolgozó ismerethordozók felhasználásával.  Ezt 
követően a felső tagozatosok a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár tevékenységéről 
hallgatták meg Pappné Beke Judit igazgatónő előadását, aki bemutatta az intézmény on-line 
szolgáltatásait. Nagyszámú közönséget vonzott a helyi művelődési ház vezetőjének Hársfalvi 
Györgynek élménybeszámolója a moldvai csángóknál tett kirándulásról, melyet az előadó 
digitális képekkel is illusztrált.  Délután a gyenesdiási kézművesek és a keszthelyi 
könyvtárosok irányításával kosárfonással, gyöngyfűzéssel, őszi termésdíszek és képek 
készítésével foglalkoztak gyermekek és felnőttek egyaránt. Ezalatt a rendezvényre telepített 
számítógépeken az érdeklődők különböző ismeretterjesztő dokumentumokkal, elektronikus 
könyvtári szolgáltatásokkal ismerkedhettek. 

Cserszegtomaj község könyvtári falunapja a természetvédelem és környezetünk 
megismerése jegyében zajlott. A községi és iskolai könyvtárban megrendezett programot 
részvételével megtisztelte a település polgármestere is. A nap a keszthelyi könyvtár 
munkatársainak  CD-ROM-bemutatójával vette kezdetét, majd ahhoz kapcsolódó vetélkedőre 
került sor, jutalmazva a legjobb megoldásokat. Ezt a keszthelyi városi könyvtár igazgatójának 
könyvtárnépszerűsítő előadása követte, az on-line könyvtári szolgáltatások bemutatásával. A 
Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület vezetője diavetítést tartott a Zalai-dombság növény- 
és állatvilágáról, kiemelve a védett fajokat, hangsúlyozva környezetünk iránti felelősségünket.  
A délután e településen is kézműves-foglalkozásokkal telt. A fafaragás iránt érdeklődők 
Bereczky Csaba helyi népművész vezetésével dolgoztak. Emellett üvegfestéssel, különböző 
papírtechnikák alkalmazásával, termésdíszek készítésével  fantáziadús alkotások születtek.     
 A nagyszámú érdeklődő, a résztvevők aktivitása azt mutatta mindkét településen, hogy 
a használók és könyvtárak szempontjából egyaránt szükség van hasonló alkalmakra, amelyek 
ráirányítják a figyelmet az egyre szélesedő könyvtári szolgáltatásokra.  
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