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A KÖNYVTÁRAK ÖSSZEFOGÁSA A TUDÁSÉRT 
 

Őszi könyvtári napok Zala megyében  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár – az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnök-
ségével és Megyei Könyvtári Tagozatával összefogva – évek óta szervezi az Őszi 
Könyvtári Napok keretében a Könyvtárak összefogása... c. rendezvénysorozatát Zala 
megyében. A fő támogató idén is az NKA volt, 1 996 890 forinttal. A rendezvénysorozat 
fő szlogenje, jelmondata volt a Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól! A 
figyelemfelkeltés, a propaganda fő eszköze, a korábbiakhoz képest ismét az internet, a 
világháló volt, de készítettünk nyomtatott promóciós anyagokat is. A programok 
szervezésében és lebonyolításában 11 könyvtár (megyei, városi, községi) vett részt. 
Miután a szervező könyvtárak többsége egyúttal mozgókönyvtári szolgáltató központ is, 
számos kistelepülésen is terveztünk rendezvényeket. A programokat október első felében 
szerveztük meg, kiemelt figyelmet fordítottunk a Könyves Vasárnap rendezvényeire. A 
megyei sajtó rendszeresen tudósított az eseményekről. A tervezett programokat 
megvalósítottuk, sőt alaposan túlteljesítettük: 26 településen, 118 programot szerveztünk. 
A résztvevők létszáma 7271 volt.  

 Az alábbi írások az egyes könyvtárak programjait mutatják be. 
 
          Kiss Gábor 
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Október 4-én az „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozat részeként Őriné 
dr. Bilkei Irén főlevéltáros, c. igazgató „A középkori Zala megye templomai” című, 
vetítéssel egybekötött előadásának lehettünk részesei.  

Október 5-én környezetvédelmi vetélkedőt tartottunk. Horváth Zoltán „A 
fenntartható fejlődés” c. előadása után középiskolások töltöttek ki e témának megfelelő 
TOTO-t. A kiemelkedően teljesítők jutalomban részesültek. 

Október 6-án ismert előadót láttunk vendégül. Vujity Tvrtko „Pokoli történetek – 
Angyali történetek” című „földkörüli utazásának”, beszámolójának lehettünk részesei. A 
komoly létszámú közönséget 2 órán keresztül szórakoztatta az előadó, s valamennyien 
pozitív élményekkel tértünk haza a találkozóról. 

Különleges vetélkedőt szerveztünk október 8-án „Könyvek között – byte-ok 
között” címmel. Több helyszínen, azonos időben kellett a résztvevő csapatoknak 
ugyanazt a feladatlapot kitölteni. A kitöltéshez az internet mellett könyvtári 
kézikönyveket, AV-dokumentumokat is kézbe kellett venni. A nyertes a leggyorsabb és 
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