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Mozgókönyvtári hírlevél 
 

 Áprilisban új információs tájékoztató hírlevelet indítottunk útjára, amelynek 
elsőszámú címzettjei azon települések önkormányzatai és könyvtári szolgáltató helyei, 
amelyek a Deák Ferenc Megyei Könyvtártól rendelték meg a mozgókönyvtári 
szolgáltatást. A hírlevelünket kéthavonta jelentetjük meg és e-mail formájában adjuk 
közre, de a mozgókönyvtári weboldalon is elérhető. Amennyiben a kollégák 
szeretnének kapni elektronikus hírlevelünkből, kérem, jelezzék munkatársainknak.  
 

 
A mozgókönyvtári szolgáltató helyek munkatársainak egy csoportja  

a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban tartott továbbképzésen  
   
Rendezvények  
 
 Április 11-én a Költészet napja alkalmából József Attiláról vetítéssel 
egybekötött rendhagyó irodalomórára kerül sor a zalaszentmihályi könyvtári szolgáltató 
helyen. A műsorban közreműködnek: dr. Marótiné Diószegi Erzsébet és Sebestyénné 
Horváth Margit.  
 Május 28-án az Országos Gyermekkönyvnapok alkalmából Bosnyák Viktória író 
volt a vendégünk, aki Bagodban és Búcsúszentlászlón találkozott a  gyermekolvasókkal.  
 
        Sebestyénné Horváth Margit 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
 Könyvtárunk a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvánnyal közösen, 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 
támogatásával szociálisan hátrányos helyzetű 10-14 éves tanulók részére olvasótábort 
szervezett 2008. július 6-11. között Balatongyörökön. A reneszánsz év alkalmából a 
tábor témája Mátyás király kora: mesék, mondák írásával, történelmi játék 
megjelenítésével, vetélkedők és drámajáték valamint vártúrák során ismerkedhettek a 
diákok a könyvek, a felkészült könyvtárosok és neves vendégek segítségével a kor 
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kiemelkedő eseményeivel és az akkori emberek mindennapjaival. A közös programokat 
kézműves foglalkozások és reneszánsz táncház is színesítették. 

 Könyvtárunk ezen a nyáron leltározta több mint 100.000 könyvtári egységet 
felölelő állományát. Június közepétől augusztus végéig tartott a leltár felvétele, a 
szokásos nyári bezárás ideje alatt is folyamatosan dolgoztunk. 

 Megtörtént az olvasóterem klimatizálása, ezen a nyáron már a kutatni és 
internetezni vágyó könyvtárhasználók még kellemesebb környezetben vehetik igénybe 
ezeket a szolgáltatásokat. Reméljük, hogy ezáltal még többen keresik fel a nyári 
időszakban is könyvtárunkat. 

         Nitsch Erzsébet 

 
József Attila Városi Könyvtár, mozgókönyvtári szolgáltatás 
 
 Február 29-én Wass Albert emlékestet rendeztünk a kiskutasi Kultúrális 
Menedékházban. A vetítettképes előadáson vendégeink voltak Lőwei Lilla irodalmi 
szerkesztő és Soós Andrea előadóművész. 
 
 Május 6-án "Barangolás a gyermekirodalomban" címmel a Csodaceruza c. 
folyóirat főszerkesztője, Sándor Csilla tartott előadást a baki gyermekeknek az általános 
iskolában. 
 
 Május 29-én Kanizsa József író, költő tartott író-olvasó találkozót "A sántalábú 
vadkacsa lakodalma" címmel a salomvári gyermekeknek az általános iskolában. 
 
 Május 30-án a pusztaedericsi községi könyvtárban mesemondó versenyre került 
sor a Válicka Völgye Kistérség általános iskolásai számára. A versenyen tófeji és söjtöri 
gyerekek vettek részt, akiktől a reneszánsz éve alkalmából Mátyás királyról szóló 
meséket hallhattunk. 
 
 Ez év áprilisától ismét működik könyvtár Gombosszegen. 18 év után a falu 
lakosai és elöljárói kérésére indult meg ismét a könyvtári szolgáltatás a településen. 
 
 A mozgókönyvtári ellátásban működő 50 könyvtárunk ebben az évben már 
második alkalommal kapott új dokumentumokat. Nagy sikerük van a hangos 
könyveknek, a DVD-nek a CD ROM-oknak és a folyóiratoknak is, amit rendszeresen 
vehetnek kézbe az olvasók. 
 
 Az év első három hónapjában 9 könyvtárunkban tartottunk állománykivonással 
összekötött állományrendezést: Bödén, Gellénházán, Lakhegyen, Nagykutason, 
Orbányosfán, Padáron, Petrikeresztúron, Szentkozmadombján és Zalatárnokon. A 
dokumentumok újrarendezését azt tette szükségessé, hogy ezekben a könyvtárakban új, 
tetszetősebb bútorok kerültek beállításra a Zalegerszeg és Térsége Kistérségi Társulás 
által juttatott, eszközbeszerzésre szánt összegek jóvoltából. 
 
 Az NKA eszközbeszerzésre kiírt pályázata segítségével 3 könyvtárunk 
gyarapodhatott jelentősebb összeggel: Németfalu 642 326 Ft-ot, Szentkozmadombja 
960 000 Ft-ot és Zalatárnok pedig 792 658 Ft-ot nyert. A pénz segítségével újabb 
számítógépeket és a könyvtári bútorok kiegészítését kívánják megoldani. 
 

 65




