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A Könyvtárügyért 
 
Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség a 
magyar könyvtárügyben és a 
Szövetség munkájában 
kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó természetes és jogi 
személyek tevékenységének 
elismerésére kitüntetést ado-
mányoz. A díj odaítéléséről 
az elnökség által felkért 
öttagú bizottság dönt. 2013-
ban két díjazott volt, köztük 
a kitüntető címet Kiss 
Gábor, a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója vehette át.  
Szívből gratulálunk! (szerk.) 
 
 

Könyvtárosok Világnapja a József Attila Városi Tagkönyvtárban 
 

A Könyvtárosok Világnapjához idén először kapcsolódott a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár József Attila Tagkönyvtára. A világnap alkalmából a fogyatékkal élők 
számára elérhető könyvtárhasználati segítő eszközöket, és hangoskönyvet mutattak be 
az érdeklődőknek. Bemutatásra került a gyerekrészleg honlapja és blogja is.  
A könyvtárosok számára szakmai programként e-könyv bemutatót tartott Nitsch 
Erzsébet tagkönyvtár-vezető és Szabó G. Tibor szakinformatikus, a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Zalaegerszegi Kar Könyvtárának munkatársa. 
Az e-könyv fizikális jellemzői mellett szóba került a tartalmak letöltése, az eszköz 
egyéb kényelmi szolgáltatásai, a technikai jellemzők, s hogy országos ritkaságként a 
zalaegerszegi gazdasági főiskola könyvtárából már kölcsönözhetők is ezen elektronikus 
eszközök. 
 
50 éves jubileumára készül a  József Attila Tagkönyvtár  
 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Városi Tagkönyvtára 
fennállásának 50. évfordulója alkalmából meghirdeti a „Fogadjon örökbe egy könyvet!” 
elnevezésű akcióját. A könyvtár várja azon felnőtt és gyerek  olvasó jelentkezését, aki 
legalább 500,- Ft értékben hajlandó áldozni azért, hogy kedvenc könyvét ily módon is 
magáénak tudja, s ezáltal a könyvtárat is támogatja. 
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A zalaegerszegi városi könyvtár fennállásának 50. évfordulója alkalmából kiadvány 
megjelentetésére és kiállítás szervezésére is sor kerül. Erre fel hívtuk az  olvasók 
figyelmét is, kértük, hogy küldjenek könyvtárunkba fényképeket, tárgyi emlékeket, 
dokumentumokat, amelyek valamilyen módon köthetők könyvtárunk elmúlt 50 évéhez. 
 
Az évfordulóhoz kapcsolódóan pályázat meghirdetésére is sor került, amelyre felnőtt 
vagy gyermek által készített legfeljebb 3 darab (színes vagy fekete - fehér) fotó 
küldhető be, 10x15 cm-es méretben. A beküldött pályamunkákat szakértő zsűri bírálja 
el.  
 

   Sebestyénné Horváth Margit 

 
 
Rendezvények a KSZR szolgáltatás keretében a kistelepüléseken az 1. félévben 
 
 

 
 

A Költészet napján Kisbucsán az új IKSZT épületében szavalógálára került sor, 
amelyen intézményünk két munkatársa vett részt a zsűrizésben.  

Gellénházán előadást tartottunk, ezt követően pedig számos vers hangzott el a 
falu lakosainak az előadásában. 

Az Ünnepi könyvhét és a Gyermekkönyv napok keretében két író vendégünk volt. 
Vig Balázs május 16-án Bagodban tartott író-olvasó találkozót, Bosnyák Viktória május 
27-én Nagykapornakon találkozott a helyi iskolásokkal.  
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