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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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Június 6-án Kelemen Gyula „énekmondó” Szentpéterúron szórakoztatta a
gyerekeket.
Június 4-én és 7-én Z. Lukács Sándor: Itthoni dal c. lemezbemutató koncertjére
került sor Becsvölgyén, Csonkahegyháton és Pusztaedericsen.

Egerváron Lőrincz Kálmán vezetésével a hetvenes években alakult Lorenzo
Zenekar „Zenés verskavalkád” c. műsorát hallgathatták meg a jelenlévők.
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Kispáliban június 15-én a gyermeknap alkalmából Ecsedi Erzsébet színművész
zenés-verses műsorával szórakoztatta a kicsiket.
Németfaluban június 29-én Kulcsárné Csejtei Mariann vezetésével a környező
községek népdalkörei léptek fel az idei falunapon.
Ebben a évben is részt vettünk a „Göcseji randevú” programján; május 26-án
Zalaegerszegen a falumúzeumban 9 göcseji település mutatta be hagyományőrző
értékeit. Ezeken a településeken intézményünk végzi a könyvtári ellátást, így meghívást
kaptunk, hogy saját standon mutassuk be a könyvtár által biztosított szolgáltatásokat.
Ezen kívül könyvbörzét is tartottunk, árusítottuk az állományból kivont
dokumentumainkat.

A 88 éves Laposa Andrásné 47 évig volt Zalaszentgyörgy könyvtárosa. Ebből az
alkalomból köszöntöttük őt a településen.
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Internet használati képzést két településen tartottunk az első félévben,
Milejszegen és Zalaszentmihályon, ahol első sorban időskorúak tanulták meg a
világhálón való eligazodás alapjait. A tanfolyamokat Szekeresné Farkas Matild és
Sebestyénné Horváth Margit tartották.
Pál Éva

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY
Január 24.
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása
Téma: Az influenzáról feketén-fehéren. Előadók: dr. Aikelin Zsófia, dr. Bőcskei Ágota,
Jakóczi Iván
Január 29.
Magyar Kultúra Napja. „Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek…” A költő, Karinthy Frigyes. Előadó: Kardos Gy. József tanár
Február 22.
Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület Kőrösi Csoma Sándor klubjának szervezésében
„Balatonszentgyörgy a II. világháborúban” címmel tartott előadást László István
Február 27.
Palkovics György felolvasó esttel egybekötött könyvbemutatója. Közreműködött:
Kalapos István
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