HÍREK
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS
A városi könyvtárban az Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban – élethosszig
tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0068 és a
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Zalai Tudástár
létrehozása TIOP -1.2.3.-08/1-2008-0077 pályázatokkal valósult meg a TEXTLIB
könyvtári rendszer további fejlesztése modulok megvásárlásával, többek között a
kistérségi modul telepítésével. Ez tette lehetővé a novai iskolai könyvtári állomány
retrospektív rekordfelvitelét.
A 10 000 rekord felvitele a novai kettős funkciójú (községi és iskolai) könyvtári
feladatokat ellátó szolgáltató hely állományának az elektronikus katalógusban való
rögzítését jelenti.
Jelentősebb felújítás az első félévben Lendvajakabfa községben történt.
A könyvtárnak is helyet adó közösségi épület hőszigetelése, nyílászáróinak
cserélése, külső-belső festése 1 millió forintos költséggel mozgókönyvtári állami
normatív támogatásból és önerőből valósult meg.
2011-ben folytatódtak a szolgáltató helyeken a személycserék. Január hónapban 6
községben történt változás a könyvtár vezetésében.
Alsószenterzsébeten Pongrácz Endréné, Bagladon Babolcsai Ottó Károlyné,
Barlahidán Háriné Vida Hajnalka, Csertalakoson Kovács Gyuláné, Csömödérben
Deveczné Pető Marianna, Márokföldön Bedő Katalin lett az új könyvtáros. Szerencsére
a változások olyan helyeken következtek be, ahol a könyvtárosok nem vettek részt a
mozgókönyvtári szolgáltatás bevezetése után szervezett számítógépes tanfolyamainkon.
Az új és a régi könyvtárosaink a bevált rendezvényeik, programjaik mellett
törekednek színvonalas, más hagyományteremtő rendezvények, programok szervezésére
is. Például a csömödéri könyvtárban a tavasszal indított változatos témákból
összeállított népfőiskola jellegű előadássorozatot szeptemberi kezdéssel folytatják.
Reszneken a 2011. február 14-én Nagy M. Katalinnal szervezett író-olvasó
találkozó mellett minden hónapban különböző programmal várták a település
lakosságát a könyvtárba, februárban farsangi rendezvénnyel, áprilisban húsvéti
tojásfestéssel egybekötött gyermekfoglalkozással, májusban anyák napi köszöntéssel.
Rédics községben a helyi kötődésű Utassy József Kossuth-díjas költőről nevezték
el a helyi könyvtárat.1
Kistérségünkben ez már a második olyan könyvtárunk, a csesztregi Paksa Imre
Községi és Iskola Könyvtár után, ahol a tisztelet és a megbecsülés jeléül nevet adtak
könyvtáruknak az ott élő lakosok.
Stéber Ferencné Csögi Ágnes
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Erről szóló írásunk a Tudósítások között a 49. oldalon olvasható (a szerk.)
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