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Nagykutason Szálinger Balázs kötetét Péntek Imre mutatta be

DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KISTÉRSÉGI ELLÁTÁS
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2009-ben a pacsai, zalaegerszegi és
zalaszentgróti kistérség területén összesen 30 község számára végez mozgókönyvtári
ellátást, amelynek finanszírozására idén kevesebb pénz áll rendelkezésre, mint az elmúlt
évben; falvanként 1 180 000 Ft a normatív támogatás összege. A többcélú társulások
döntése alapján a központi támogatást a községi önkormányzatoknak, illetve a szolgáltató
könyvtáraknak átadják felhasználásra, amelyről elszámolást kell készíteni. A kistérségi
társulásokkal kötött megállapodás alapján intézményünk, mint szolgáltató könyvtár a
feladatellátáshoz negyedévente kapja meg a szükséges keretösszeget. A zalaegerszegi és
pacsai kistérség falvanként 472 000 Ft-ot biztosít a dokumentum és információszolgáltatás biztosításához, amelyből 236 000 Ft fordítható a könyvtárak letéti
állományának fejlesztésére és folyóirat előfizetésekre. A zalaszentgróti kistérségben 413
000 Ft a könyvtárunknak átadott pénzösszeg településenként, amelynek fele, 206 500 Ft
a könyvtári dokumentumra fordítható keret.
Intézményünk január, illetve február hónapban a többcélú kistérségi társulások
felé gazdasági és szakmai beszámolót készített a 2008-ban végzett munkáról.
Márciusban, a statisztikai adatszolgáltatás lezárása után az önkormányzatok részére
jelentést készítettünk, amelyben a szolgáltató helyek dokumentum-ellátása és az egyéb
szolgáltatások bemutatása mellett tájékoztatást adtunk a helyi forgalmi adatokról
(beiratkozás, kölcsönzés, helyben olvasás) is.
Az első félévben 3 könyvszállításra került sor, ezen kívül igény szerint juttattunk
filmeket, hangoskönyveket és zenei CD-ket a falvakba. A könyvtárközi szolgáltatás is
egyre intenzívebbé válik, hiszen többször fordulnak egyedi igényekkel hozzánk,
melyeket a könyvtárunk saját állományából elégítünk ki. A helyi könyvtárosokkal
egyeztetve az időszaki kiadványok előfizetése is megtörtént. Többségében színes heti és
havi lapok megrendelésére került sor, amelyet a Magyar Posta Zrt., illetve a
Könyvtárellátó Kht. szállít a településekre.
2009-ben eddig Zalaigricén, Pölöskén, Zalaistvándon, Csödén, Gyűrűsön,
Almásházán, Zalaszentlőrincen került sor állományrendezésre, illetve selejtezésre.
Mindegyik könyvtárban új feliratok segítik az olvasókat az eligazodásban. Áprilistól
júniusig a több mint 7 ezer kötetes zalabéri könyvtár állományellenőrzésére került sor.
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Az előkészítő munka is egy hónapot vett igénybe, mert rendbe kellett tenni a raktári
nyilvántartást.
Vidékfejlesztés- Kultúra címmel Közkincs konferenciára került sor 2009. május
5-én (kedden) a zalaszentlászlói Faluházban. Az egész napos programra meghívást
kaptak többek között a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társuláshoz tartozó települések
önkormányzatai és kulturális szakemberei. A délelőtt folyamán „Kulturális
vidékfejlesztés. Megújuló kultúra, a kistelepülések lehetőségei.” címmel Horváth
György, a Nyugat-dunántúli Kulturális Koordinációs iroda vezetője tartott bevezető
előadást. Ezt követően Guitprechtné Molnár Erzsébet, a ZalA-KAR Térségi Innovációs
Társulás munkaszervezet vezetője bemutatja a ZalA-KAR közművelődési,
közösségfejlesztési, vidékfejlesztési modelljét. Gergely János, a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás közművelődési referense a Közkincs programról és a
közművelődési stratégiáról tartott előadást. Helyi Értéket! címmel bemutatták a térségi
gyermekrajzpályázat legszebb munkáit, és egyben meghirdették a térségi fotópályázatot
is.
Délután szekcióülésekre kerül sor 3 fő témában. A „Közösségi programok,
falunapok, térségi programok – rendezvényszervezés” és a „Vidékfejlesztés – Kultúra.
Térségi Hálózatok együttműködése” szekciók mellett a könyvtári terület is fórumot
kapott. A Könyvtár – közművelődés szekcióban szó esett a könyvtárak új funkcióiról,
hogyan válhat a könyvtár a helyi közművelődés központjává. Felkért előadók:
Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár könyvtárosa, és Bonnyai
Ágnes, a Fejér György Keszthelyi Városi Könyvtár könyvtárosa voltak.
A kistérségi ellátás keretében rendezvényeket is szerveztünk a községekben.
Április elején három programra került sor. Április 15-én szerdán az alsónemesapáti és a
pókaszepetki felső tagozatos gyerekek élvezhették Sohonyai Edit szórakoztató előadását.
Az írónő a rendhagyó író-olvasó találkozókon metakommunikációról, az önbizalom
hiányáról, a fiú-lány kapcsolatokról, és a szexualitás alapjairól beszélt a kamaszoknak. E
témákat boncolgatja a könyveiben is, amelyek megtalálható a mozgókönyvtári
állományban, így az érdeklődők hozzáférhetnek a falvakban.
Április 17-én Turbuly Lilla, zalai költő-íróval találkozhattak a zalabéri olvasók a
Költészet Napja alkalmából szervezett rendezvényen. A szerzővel dr. Gyenes Imre
beszélgetett. A könyvtár olvasótermében a nagyszámú érdeklődők megismerhették
Turbuly Lilla eddig megjelent köteteit, amelyek között vannak regények és verskötetek.
A versek közül nemcsak a szerző olvasott fel, hanem a helyi gyerekek is. A program
dedikálással és kötetlen beszélgetéssel zárult.
A Ünnepi Könyvhét keretében szintén három rendezvényünk volt. Június 3-án
Zalaszentmihályon "Személyes évek" - két költő két világ címmel irodalmi estre került
sor. A rendezvényen Turbuly Lilla és Tóth Imre költőkkel találkozhattak az érdeklődő
olvasók, a moderátor szerepét dr. Gyenes Imre töltötte be.
Június 5-én Pölöskén "Az én Toszkánám" c. kötet bemutatójára került sor.
Vendégeink voltak: a szerző, Ézsiás Erzsébet valamint a kiadó vezetője, Kemény András.
Közreműködtek Madarassy István, Meskó Bánk.
Június 8-án Zalaszentivánon és Búcsúszentlászlón két író volt vendégünk az
elsősorban gyermekeknek tartott találkozókon: Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely.
Ebben az évben is szeretnénk folytatni az internet használói tanfolyamok
szervezését, a programot az NKA és az IKSZ elnöksége is támogatja.
Sebestyénné Horváth Margit
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