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 A gyermekkönyvhét keretében rendeztük meg november 18-án a Zalai 
Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzését a Zala Megyei Önkormányzat 
Pedagógiai Intézete Könyvtárával közösen. A Cimbora klubmozgalom Magyarországon 
témában Törökné Antal Mária, a dunaújvárosi József Attila Könyvár 
gyermekkönyvtárosa és Kálnay Adél írónő tartott bemutatót (ld. részletesebben Fejesné 
Szabó Piroska cikkét). A továbbképzésen műhelymegbeszélés keretében a 
programkoordinátor, Matusné Gáll Éva ismertette A mese útja zalai programjait, 
valamint a  bemutatta a folyamatosan bővülő honlapot. A Mese útja 2010 februári, 
Boszorkányok hava rendezvényhez 13 zalai könyvtár és iskola mellett csatlakozott a 
muraszombati ÁMK könyvtára is. 
 Oláh Rozália 
 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 
2009. második félév 
  
 2009. második felében is folytattuk a megállapodásoknak megfelelően a 
dokumentumellátást a 30 szolgáltatóhely számára. A mozgókönyvtári keretösszeget 
tovább tudtuk növelni az érdekeltségnövelő támogatás összegével, amelyet teljes 
egészében dokumentum-beszerzésre fordítottunk.  
 A második félévben is 3 könyvszállításra került sor, illetve havonta cseréltük a 
DVD-ket és CD-ket. Az előfizetett hetilapokat és folyóiratokat közvetlenül a szolgáltató 
juttatta el a falvakba.  
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 2009. második félévben 6 településen került sor tételes állományellenőrzésre: 
Almásházán, Csödén, Dötkön, Gyűrűsön, Nemesapátiban,. Állományrendezést és 
selejtezést Alsónemesapátiban, Nemesrádón, Pókaszepetken, Zalavégen végeztünk a 
zsúfoltság megszüntetése és az áttekinthetőség érdekében. 

Bagod község szolgáltatóhelyén decemberben kezdődött el az 
állományellenőrzés és a selejtezés. A munkálatokat 2010 elején fogjuk befejezni.  
 Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a falvak könyvtári személyzete váljon 
alkalmassá könyvtárosi feladatainak ellátásához. Ennek érdekében nagy gondot 
fordítottunk a szakmai továbbképzésükre. A helyszíni látogatások is lehetőséget adnak 
arra, hogy a megyei könyvtár munkatársai szakmai tanácsokat adjanak a községi 
könyvtárosoknak.  
 Az ősz folyamán két továbbképzést is tartottunk a megyei könyvtárban:   
 „Digitális felzárkóztatás – könyvtárak az e-közszolgáltatásokért” címmel 
szeptember 21-én 10.00 órától a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban információs napra 
kerül sor. A program megvalósítását a Magyar Könyvtárosok Egyesülete „MENET” 
elnevezésű infokommunikációs tárgyú pályázata tette lehetővé. A programra községi 
könyvtárosainkat is meghívtuk, de mindössze ketten vettek részt. 
 

 
Az október 25-i szakmai továbbképzés résztvevői  

 Ezen kívül október 20-án szakmai továbbképzést szerveztünk kifejezetten a 
szolgáltatóhelyek könyvtárosaínak a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. Sebestyénné 
Horváth Margit beszámolt a mozgókönyvtári ellátás jelenlegi helyzetéről, majd a 
szolgáltatóhelyek könyvtárosai közül 3 községi kolléga – köztük a zalaegerszegi 
kistérségből dr. Bagladiné Marcsák Tünde (Pókaszepetk), a pacsai kistérségből Gaál 
Katalin (Pölöske), a zalaszentgróti kistérségből Takácsné Giczi Hajnalka  - mutatták be 
könyvtáruk szolgáltatásait. Ezt követően a megjelentek az e-ügyintézés különböző 
formáit ismerhették meg: Kovácsné Pacsai Edit többek között az álláskeresésről, 
Kocsisné Sipos Rozália az internetes vásárlásról tartott előadást. 
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Internet tanfolyam Pusztaszentlászlón 

 
 2009-ben is folytatódott a községekben a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
szervezésében a 20 órás internet használói képzés. Augusztus 25-től Nemesapátiban 5 
fő, szeptember 10-től Kisbucsán 12 fő részvételével volt tanfolyam, amelyeket Kustán 
László tartott. Október 14-től Pusztaszentlászlón 8 fő, november 26-tól Pethőhenyén 7 
fő képzésével folytatódott a program. E foglalkozásokat Sebestyénné Horváth Margit 
tartotta. A résztvevők a számítógép használat és az internetezés alapjait ingyenesen 
sajátították el.  
 A Deák Ferenc Megyei Könyvtár szolgáltatóhelyei közül Pethőhenyén, 
Zalaistvándon és Batykon került sor szakfelügyeleti vizsgálatra, amelynek során a 
működési feltételek és a szolgáltatás megvalósulásának tanulmányozására került sor. A 
szakfelügyelő mindhárom helyen rendben találta a szolgáltatás feltételeinek teljesítését 
és néhány javaslatot tett a további fejlesztésre. 

2009-ben is folyamatosan kerestük a pályázati lehetőségeket és erről értesítettük a 
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulást, illetve a fenntartó önkormányzatokat is.  
 A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra- fejlesztése - „Tudásdepó Expressz” program keretében 
valósítja meg a "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése, Zalai 
Tudástár létrehozása" projektet konzorcium formában, a városi könyvtárakkal 
együttműködve. Az elnyert pályázat tartalmaz olyan elemeket, amely a mozgókönyvtári 
szolgáltatást is érinti. Az informatikai fejlesztés fontos eleme a könyvtár által használt 
TEXTLIB integrált rendszer fejlesztése, ezen belül a kistérségi modul megvásárlása, 
amely lehetővé teszi, hogy az egyes falvak könyvtárai csatlakozzanak a szolgáltató 
könyvtár TEXTLIB rendszeréhez. Ezt a programot 2009. decemberében vásároltuk 
meg. Így lehetővé válik a községi könyvtári állományok és kölcsönzések elektronikus 
nyilvántartása. Ehhez szükség van a községekben helyben lévő dokumentumok 
rögzítésére, ami - kis csúszással - 2010. elején elkezdődik. Az év végén néhány 
település megvásárolta a rendszer településen való működéséhez szükséges TEXTLIB 
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munkaállomás programot. Bízunk benne, hogy 2010. végéig sok helyen már működni 
tud a rendszer. 

Minden szolgáltató helyre eljuttattuk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár kiadásában 
megjelenő kiadványokat, így a Zalai könyvtári levelező című szakmai folyóiratot és a 
Zala megye településeinek ellátása című statisztikai kiadványt. A második félévben két 
Mozgókönyvtári hírlevelet készítettünk, amelyben e-mailen értesítettük az érintetteket a 
szolgáltatással kapcsolatos információkról.  
 A kistérség területén – elsősorban a könyvünnepek programjához kapcsolódva - 
rendezvényeket is szerveztünk, amelynek során együttműködtünk a helyi iskolákkal. 
 Zalabérben a felújítási munkálatokat követően jelképesen a falunapi 
rendezvényen, szeptember 13-án adták át a könyvtárat. Az eseményre Gérczei Ildikó 
polgármester meghívta a szolgáltató megyei könyvtárat is. Hóbor Erzsébet 
nyugalmazott államtitkár beszédét követően Kiss Gábor megyei könyvtárigazgató 
mondott megnyitó beszédet. A program Kelemen Gyula verses-zenés műsorával zárult. 
A községben a  könyvtár előtti teret fedett terasz és új burkolat teszi tetszetősebbé, a 
könyvtárhelyiséget pedig új számítógépasztalok és szőnyeg varázsolták otthonosabbá. A 
megyei könyvtár munkatársai a könyvtárban teljes körű állományellenőrzést végeztek, a  
raktári rend helyreállítása után pedig új feliratok elhelyezésével is megpróbálták segíteni 
a felhasználók eligazodását.  

Október elején az 
Országos Nagyi Könyvtári 
Napok rendezvénysorozat 
keretében elsősorban az 50 
év felettiek figyelmét 
szerettük volna felhívni 
arra, hogy a könyvtárak 
milyen sokféle lehetőséget 
kínálnak tájékozódásra, az 
ismeretszerzésre, bemutat-
kozásra, közös együttlétre. 
A rendezvényeket a tájé-
kozott, a kreatív, egész-
séges és a társas nagyi 
témakörökben szerveztük 
meg.  
  

 Éder Katalin előadása Zalaszentmihályon  
 
A szolgáltatóhelyeken összesen hét programra került sor: négy településen volt 
nyugdíjas alkotásokból kiállítás (Nemesapáti, Pókaszepetk, Kemendollár, Pölöske) és 
három településen előadások hangzottak el (Kemendollár, Zalaszentmihály, 
Zalaistvánd). Nagy sikere volt Éder Katalin Egészséges táplálkozás szüret idején című, 
kóstolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásának és László Marianna 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előadásának egyaránt. (Ezeket a programokat NKA 
pályázati támogatásból finanszíroztuk.) 
 Az egészséges táplálkozásról szóló ismeretterjesztő előadássorozatunk keretében 
november 25-én Batykon is Éder Katalin volt a vendég, ahol „Gabonák az egészséges 
táplálkozásban” c. ételkóstolóval egybekötött előadására került sor. 
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 November végén a Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvénysorozat keretében 
ismét két íróvendéget hívtunk. A „Kötelezők újramesélve – és a két zseni” című 
irodalmi rendezvényeken Nógrádi Gábor és fia, Nógrádi Gergely voltak a vendégeink, 
akik az a célt tűzték ki maguk elé, hogy visszacsábítsák a gyerekeket az olvasáshoz. 
November 23-án Söjtörön és Pacsán, november 24-én Bagodban tartottak nagysikerű 
találkozókat, amelyeken 9-14 éves fiatalok vettek részt. Ezekhez a programokhoz egy 
könyvcsere akció is kapcsolódott. Az író-olvasó találkozón a gyerekek által behozott 
régi könyveket 1000 forintért beszámították 1-1 új könyv vásárlásánál. Ezzel másokon 
is segíthettek, hiszen az így összegyűjtött használt könyveket állami gondozott gyerekek 
kapták meg.  
 November 24-én délelőtt a két író felkereste a Zala Megyei Önkormányzat 
Gyermekotthonát Zalaegerszegen és átadták dr. Kecskeméti Katalin igazgatónak a 
gyerekektől összegyűjtött közel 200 kötetet. A gyermekotthon lakói és dolgozói nagyon 
örültek az adományoknak.  
 
 

 
Nógrádi Gábor a zalaegerszegi gyermekotthon lakóival az átadott  könyvadományt nézegeti 

 
 
 November 26-án Pakodon Czegő Teréz színművész tolmácsolásában Benedek 
Elek meséivel ismerkedhettek a helyi óvodások és kisiskolások. A vetítéssel 
egybekötött program nagy sikert aratott. 
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Czegő Teréz mesél a pakodi gyerekeknek 

 
 Országos kezdeményezésre Magyarország ötéves EU csatlakozása alkalmából, 
öt tablóból álló mobil kiállítással emlékeztek meg a könyvtárak az évfordulóról. Az 5 
sorozatból álló anyag május 1-től december 31-ig vándorolt könyvtárról könyvtárra, így 
a megyében egy időben 5 helyszínen volt látható. A szolgáltatóhelyek közül Bagodban, 
Pókaszepetken, Pölöskén, Zalabérben volt megtekinthető. 

Bekapcsolódtunk a Közkincs Kerekasztalok munkájába, részt vettünk a 
közművelődési stratégia helyzetelemzésének elkészítésében.  „Velünk élő múlt” címmel 
a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás hirdetett fotópályázatot. A pályaművek 
értékelésében a térségben szolgáltató könyvtárak, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a 
Fejér György Városi Könyvtár is részt vettek. Az eredményhirdető és díjkiosztó 
ünnepségre 2009. október 13-án került sor. Mivel nagyon sok kép érkezett, a fődíjak 
mellett különdíjakat is kaptak a gyerekek. A megyei könyvtár 3 pályázónak adott át 
különdíjat.  
 

 
 

JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALALEGERSZEG 
 
 
A József Attila Városi Könyvtár gyermekprogramjai  
 
Népmese napja 
Idén szeptemberben is megtartottuk az immár hagyományosnak számító felolvasó 
napunkat, de a Benedek Elek évfordulóra tekintettel kibővítettük Kiss Orsolya Katalin 
Erdélyország az én hazám c. vetített képes előadásával és egy rejtvényfüzet előzetes 
kitöltésével (75 fő). 500 kisiskolás volt a vendégünk, s e napon jutalmaztuk a 
rejtvényfüzet megoldóit is. 
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