TUDÓSÍTÁSOK
KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS 2009. ELSŐ FELÉBEN A LENTI
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
Kistérségünk területén a szolgáltató helyek tárgyi és technikai feltételeinek javítása folyamatosan történik. A fejlesztés forrása a mozgókönyvtári normatív támogatás
és a pályázati lehetőségek kihasználása.
2009-ben az NKA Könyvtári Szakkollégiumának „ A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére…” c. pályázatára több önkormányzat pályázhatott térségünkből. Ezek a fenntartók a pályázati feltételeknek megfelelve 2008-ban jelentős könyvtári szolgáltató tér bővítést hajtottak végre,
vagy 2009-ben ilyen bővítés van folyamatban náluk.
Pályázóink által elnyert összegek:
Bödeháza
280 000 Ft,
Gosztola
763 000 Ft,
Resznek
413 000 Ft,
Rédics
261 000 Ft,
Zalaszombatfa
335 000 Ft.
Gutorföldén a Közösségi Internet-hozzáférési Pontok fejlesztése c. pályázaton
eszközfejlesztésre, számítógépes oktatásra, községi honlap készítésére, valamint a már
meglévő e-Magyarország Pont működési költségeinek részbeni fedezésére nyert az önkormányzat 1 millió forintos támogatást.
Területünkön több könyvtárat érintett a szolgáltató helyekre vonatkozó nyitvatartási idő legalább heti 2 nap 6 órára való emelése. Az érintett fenntartók teljesítették a
normatíva igénylésével kapcsolatos ezirányú kötelezettségüket.
A szolgáltató helyek legnépszerűbb szolgáltatása érdekében ismételt igényfelmérés alapján igyekeztünk biztosítani a települések által igényelt folyóiratokat a 2009es évre is.
2007 óta a mozgókönyvtári ellátásba bevont 50 településünkön évente gyakran
fordult elő személycsere a könyvtárak vezetésében. 2009-ben az év első felében 5 helyen történt változás. Kerkateskándon Molnárné Varga Brigitta, Lendvajakabfán Szabó
Zsuzsanna, Szécsiszigeten Porédos Zsolt, Szijártóházán Kerpács Gyuláné és
Zalaszombatfán Varga Miklósné lett az új könyvtáros. Így visszatérő feladatunk elsajátíttatni velük a könyvtári munka végzéséhez szükséges alapismereteket és alkalmassá
tenni őket és a régebbi könyvtárosokat a feladatok minél magasabb szintű ellátására.
A kistérség területén több rendezvényt is szerveztünk: Reszneken 2009. január
19-én Kara Kocsis Gabriella volt a vendége szülőfalujának. A Zalai Írók Társaságához
tartozó írónő a reszneki gyermekkori emlékei alapján írta meg a Pipitérország című
kötetet. A gyermekkora színhelyére több mint fél évszázad után visszatérő írónő találkozója sok érdeklődőt vonzott a könyvtár által szervezett rendezvényre.
Tornyiszentmiklóson 2009. március 15-én Goór Zoltán: Tornyiszentmiklós története című helytörténeti kötetének bemutatójára került sor. A monográfiát Dr. Gyimesi
Endre, a könyv lektora ismertette a találkozón szép számban megjelent érdeklődőknek.
Tornyiszentmiklóson nagy hagyománya van a helytörténeti kutatásnak. A községben többen foglalkoztak a község múltjával, történetével, a történelem viharaiban
megélt emberi sorsok papírra vetésével. A falujukhoz szoros szállal kötődő alkotók
elmúlt évekbeli munkáira méltán lehetnek büszkék a helyiek: Kulcsár József: A
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tornyiszentmiklósi iskola története 1698-1998, Goór Zoltán: Tornyiszentmiklós története1239-2009, Szak István: Szenvedések országútján.
Zalabaksán 2009. június 5-én a könyvtár (a helyi Kertbarát Körrel közösen szervezett) író-olvasó találkozójának vendége volt dr. Zágorec Csuka Judit költő, aki a
2008-ban megjelent A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében
című művét is ismertette a szép számban megjelent érdeklődőknek.
Az Ünnepi Könyvhéten 4 rendezvényt szerveztünk a városkörnyéki általános iskolákban.
Meghívott vendég: Stéber Andrea - fiatal író, diákújságíró.
2009. június 08. Lovászi – Lovászi Körzeti Általános Iskola és Óvoda
2009. június 08. Csesztreg - Kerkai Jenő Általános Iskola és Óvoda
2009. június 11. Páka – Öveges József Közép-Zalai Általános Iskola és Óvoda
2009. június 12. Rédics – Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda
A rendhagyó órákon a média kulisszatitkaiba nyertek betekintést a résztvevő diákok. Az érdeklődésre való tekintettel az iskolák mindegyikében igényt tartanának az
órák folytatására.
Stéber Ferencné Csögi Ágnes

Kara Kocsis Gabriella az érdeklődők körében Reszneken
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Goór Zoltán Tornyiszentmiklós története című kötetét dr Gyimesi Endre
mutatta be a község lakóinak

Stéber Andrea újságíró a lovászi könyvtárban
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