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SIKERES MŰKÖDŐ KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS 
KÖZÖSSÉGI HELYEK LENTI KÖRNYÉKÉN 

 
 
A 2014. évi munkatervben célkitűzésként szerepelt a szolgáltatás színvonalának 
emelése a kistelepülések könyvtáraiban. Ennek elérése érdekében az alábbi feladatok 
kerültek meghatározásra: 
- Beiratkozott olvasók számának növekedése 
- A személyes könyvtárhasználók és távhasználók számának növekedése 
- A könyvtárközi kölcsönzések számának növekedése 
- A nyitva tartás pontos betartása, ill. a nyitva tartási órák számának növekedése 
- A rendezvények számának növelése 
- Minimum alapfokú könyvtáros szakmai végzettség megszerzése 2014-ben 
Mivel a szolgáltatás nagyon fontos szereplői a helyi könyvtárosok, nagy örömmel 
fogadtuk, hogy az intézményünkhöz tartozó 50 településből 13 kolléga jelezte részvételi 
szándékát. 
Nyár elején könyvtáros tanfolyamot szerveztünk a lenti könyvtárban, hogy ezt a feltételt 
is teljesíteni tudják a pályázók, akik nagy lelkesedéssel sajátították el a tudnivalókat. 
Reméljük munkájuk végzéséhez sok hasznos információt sikerült megosztanunk a 
résztvevőkkel. 
A feltételek teljesítésének és a beszámoló elkészítésének október 31. volt a határideje. 
Nagy örömünkre mindannyian igazolták a teljesített feladatokat. Az elvégzett munkát 
díjaztuk is. A megbízási díjon kívül a résztvevők meghívást kaptak a József Attila 
Városi Tagkönyvtárban tartott könyvtárosok karácsonyára, ahol ajándékot vehettek át 
Kiss Gábortól a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatójától. 
A feltételek között szereplő beszámoló nagyon jól bemutatja a szolgáltatóhelyeken 
folyó munka sokszínűségét. Szerettük volna, ha minél többen megismerhetik ezeket az 
írásokat, ezért az alábbiakban közlünk néhányat. 

Lapath Gabriella 
 
Barlahida  
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is színes programokat kínáltunk a látogatók 
számára. A rendezvények egy része ünnephez köthető, de voltak az idén olyan 
rendezvényeink vagy bemutatóink, ahol csupán a közösség formálása és ezzel együtt a 
jókedv, kikapcsolódás volt a lényeg a szürke mindennapokból. 
A rendezvénytől függően hol a gyermekek, hol a középkorosztály, hol pedig az 
idősebbek voltak többségben, de volt, ahol a legkisebbtől a legidősebbik mindenki 
megtalálta az érdeklődésének tetsző programot.  
Volt horgászoknak szervezett program, ahol számos hasznos tanáccsal látták el a 
horgászni vágyókat. Aztán az egészséggel kapcsolatos bemutatón is nagy számban 
jelentek meg a szépülni vágyók. Jöttek sorba a változatos programok, fesztiválok; ami 
nagyon jól sikerült, az a Mezőgazdasági Géptalálkozó, utána pedig a Falunap, 
amelyekre szép számmál látogattak ki az emberek. Volt kézműves foglalkozás, 
versenyek, beszélgetés, ismerkedés, kulturális program.  
A Városi Könyvtár Lenti segítségével egy kézműves foglalkozást is sikerült 
megszerveznünk, ahol fergeteges hangulat volt. Végül az év utolsó programja az adventi 
koszorúkészítés, ami már hosszú múltra tekint vissza. Nagyon jó, mert az emberek 
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jönnek, hozzák a saját maguk által készített sütiket, közben készülnek a szebbnél szebb 
koszorúk és mindig jó a hangulat, ilyenkor az emberek elfelejtik minden bajukat. 
Ezek mellett a programok mellett természetesen sokan járnak a könyvtárba, csak hogy 
jókat olvassanak, és ha többen vannak, akkor jókat beszélgetnek és információt 
cserélnek.  Ebben az évben még az önkormányzat épülete adott helyet könyvtárnak és a 
könyveket használóknak, ahol az internetezésre és a napilapok forgatására is volt 
lehetőségük az érdeklődőknek. 2015 évtől remélhetőleg új helyet kapunk, amely egy 
felújított épület lesz a falu központjában. (Közösségi Ház)   
Bízunk benne, hogy az Önkormányzattól ez után is megkapunk minden támogatást, hogy 
az emberek ne csak az informatika világát értékeljék, hanem a könyvek birodalmában is 
elmerüljenek. 
Barlahida egy kis település, ahol sok az idős, de kevés a gyermek, ennek ellenére közös 
célok vezérelnek bennünket, hogy e falu életébe egy kis színt vigyünk. Megpróbáljuk az 
emberek számára a kulturális életet vonzóbbá tenni, ehhez nagyszerű lehetőségeket ad 
és biztosít a könyvtár. 
         Háriné Vida Hajnalka   
 
Csömödér 
Ebben az évben kezdtem a könyvtárosi pályafutásomat. Már a kezdetektől próbáltam 
változatos programokat ajánlani a könyvtár látogatói és a község lakói számára. 
Kicsitől a nagyig mindenki megtalálhatta a neki tetsző foglalkozásokat, előadásokat. 
A kézműves foglalkozások főleg gyerekeknek szólnak, de a felnőtteket is szívesen látom. 
Általában ezek az események ünnepekhez kötődnek, de a gyerekek igényeit is figyelembe 
véve, egy-két újdonság is bekerült a sorba, pl.: lomm bands karkötő készítése, lufi 
hajtogatás. A nagy sikert aratott foglalkozásokat szeretnénk jövőre is megismételni. 
Két kisgyermek anyukájaként első sorban a gyerek programok szervezése áll hozzám 
közelebb (Babamóka, Baba-mama klub), de a felnőttek érdeklődését is próbáltam nekik 
tetsző előadásokkal felkelteni. A közeli jövőben nyugdíjas klub létrehozását is tervezem, 
melynek a könyvtár adna helyet, így talán az olvasók száma is gyarapodni fog. Valamint 
decembertől hetente a könyvtár előterében elkezdődtek az aerobic órák is, melyek 
reményeim szerint nem különlegességnek fognak számítani, hanem rutinszerűek lesznek. 
Későbbiekben szeretnék zumba és jóga órákat is szervezni.  
A könyvtári nyitvatartási időn kívül is segítek amiben tudok, legyen szó fénymásolásról, 
tanulmányokhoz szükséges információk kereséséről könyvekből, internetről, vagy ezen 
dolgok kinyomtatásáról. 
A helyi önkormányzat mellett rengeteg segítséget nyújtanak a Városi Könyvtár Lenti 
munkatársai is. Kezdőként gyakran fordulok hozzájuk segítségért, mindig nagyon 
segítőkészek és kedvesek.  
A község kulturális életének fellendítése, hagyományok teremtése a cél, melyben a 
könyvtár által finanszírozott programok fontos szerepet töltenek be.   
 
                                      Szabóné Tóth Lívia
     
Gutorfölde  
2013. július 1-től dolgozom a gutorföldi IKSZT-ben, így a gutorföldi könyvtári feladatok 
ellátását is nekem kell végeznem, ami igaz, hogy sok munkával jár, de nagyon szeretem. 
Az indulás nehéz volt, az olvasók száma lecsökkent, ha pedig az emberek „leszoknak” a 
könyvtárba járásról, akkor nehéz munka visszacsalogatni őket. Munkámban nagy 
segítséget kaptam a lenti könyvtár dolgozóitól, akik mindig rendelkezésemre állnak. 
Nekik köszönhetem, hogy Gutorföldén selejtezés, könyvtárrendezés történt, valamint 
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feltelepítésre került a TextLib integrált könyvtári rendszer. Az átlátható rendszernek és 
az állandóan frissülő állománynak köszönhetően az aktív olvasók száma többszörösére 
nőtt. Igyekszem a könyvtárközi kölcsönzést is elérhetővé tenni mindenki számára.  
Mind az óvodásoknak, mind az iskolásoknak szerveztem könyvtárlátogatást, könyvtári 
órákat, valamint a Városi Könyvtár Lenti közvetítésével interaktív foglalkozásokat 
tartott Gaál Zsuzsa írónő.  
Az általános iskolásoknak Könyvmoly Klubot szerveztem, ahol hetente egy alkalommal 
közösen olvasunk meséket, történeteket, regényeket, vagy éppen diafilmeket nézünk. 
Igény szerint, de többnyire ünnepek előtt többször tartok kézműves foglalkozást, ahol 
együtt dolgozhatnak a gyerekek és a felnőttek. 
Hagyományőrző programjaink rendszeresen megrendezésre kerülnek. Ünnepi műsorral 
készülünk a nemzeti ünnepekre. Az év folyamán több kiállítást rendeztünk, amelyek közt 
volt például fotókiállítás, helyi alkotók kiállításai, katonai kiállítás. 
Működik egy művészeti csoportunk is, amely ebben az évben alakult, amatőr művészeink 
hetente találkoznak. 
A megfelelő nyitva tartási idővel próbálom mindenki számára elérhetővé tenni a 
szolgáltatásokat, de természetesen ezen kívül is rendelkezésére állok annak, aki nyitva 
tartási idő alatt munkája miatt nem tud ellátogatni a könyvtárba. 
 
         Csordás Rózsa 
Iklódbördőce 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is igyekszem változatos, színes, érdekes programokat 
szervezni a látogatók számára. 
Legfontosabb feladatomnak tartom a látogatók igényeinek a felmérését, ezért minden év 
elején közösen megbeszéljük, hogy milyen programokat valósítsunk meg, vagy mi volt az 
az előző évi, amit szívesen ismételnének, fejlesztenének tovább egy kicsit. Például 
karácsony előtt mézeskalácsot sütünk, s ezzel díszítjük fel a közös karácsonyfánkat. 
Számottevő a településen élő gyermekek (hátrányos helyzetűek) körében az otthoni 
internet hiánya, ezért az ő igényeiket kielégítve lehetőségük van - bizonyos szabályok 
betartásával - 30 perces időtartamban játszani, internetezni nyitvatartási időben. Az 
internetezésen kívül nyomtatásban, fénymásolásban, könyv-, és DVD kölcsönzésben is 
segítek az érdeklődőknek, aminek köszönhetően jó kis könyvtárlátogató közösség alakult 
ki a településen.  
Továbbá a diákoknak a házi feladataik megoldásában is készségesen állok a 
rendelkezésükre. Például a kötelező olvasmányokat a könyv elolvasása után közösen 
dvd-n megnézzük, a cselekményt, szereplőket, helyszíneket megbeszéljük, lejegyzeteljük 
a fontosabb adatokat. 
A gyerekek megtanulták, hogy a szabadidőt internetezés nélkül is tartalmasan el lehet 
tölteni, mint például különféle társas- és kártyajátékokkal, sportjátékokkal, egy jó 
beszélgetéssel, vagy akár a társ által javasolt könyv elolvasásával. 
Kulturális tartalommal megtöltött programokat is szervezek, hisz így az aktív korú, 
idősebb korosztály is bevonható a közösségünkbe. Ilyen volt az „Ősi gyümölcsfajták 
nyomában” vagy a „Kerka – mente természeti értékei” című előadás, ahol Kovács 
Gyula a feledésbe merült gyümölcsfákat, Lelkes András pedig a Kerka természeti 
kincseit mutatta be. 
Önkormányzatunktól minden anyagi és eszköz-támogatást megkapok a munkámhoz. 
Pályázati úton sikerült korszerű gépeket beszerezni, modern bútorzatú esztétikus 
könyvtárhelyiséget és olvasótermet kialakítani, ahol minden rendezvényünket meg 
tudjuk valósítani. 
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Említést érdemel a Városi Könyvtár Lenti munkatársainak segítőkészsége, támogatása, 
melynek köszönhetően az esetlegesen felmerülő problémákat rövid idő alatt „orvosolni” 
tudjuk, hisz a célunk közös, még pedig az, hogy a településünk kulturális életét 
színvonalasabbá, sokszínűvé tenni mindenki számára.  

               Szokoli Rita                                                                                       
     

Nova  
Könyvárunk fő feladatának tekinti az olvasáskultúra fejlesztését, illetve szem előtt tartja, 
hogy minden fiatal, gyermek már kisebb korában megtanulja a könyvek fontosságát, 
illetve a könyvtár használatát is egyaránt. Ezért számtalan olyan programot szervezünk, 
melyek ezeket segítik elő.  
A könyvtár az IKSZT-n belül működik. 2013-ban a régi könyvtári épületből hoztuk át a 
könyveket, és alakítottunk ki egy kis barátságos termet. Mivel ez a terem egyben az 
épület multifunkciós terme is általában ebben tartjuk a programokat, így akarva-
akaratlanul is a gyermekek, vagy a felnőttek kezébe kerülnek jobbnál jobb könyvek.  
Szinte minden hónapban tartunk rendezvényeket, legyen az kézműves foglalkozás, amit 
az itt megtalálható könyvekből, folyóiratokból nézünk ki, vagy filmnézés, és még 
sorolhatnám.  
Januárban sor került a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségünkre, 
melyet a helyi általános iskola diákjaival szerveztünk meg. Verseket szavaltak és rövid 
ismertetéseket hallhattunk arról, hogy miért ünnepeljük hazánkban e napot. 
Az Internet lehetőségei címmel gyakorlati előadást szerveztem, melyen a résztvevőkkel 
az internet hasznosságáról beszélgettünk. 
Februárban a fiatalok számára önéletrajzi könyveket vásároltam, megtanultuk a helyes 
önéletrajzírást, és az állásinterjún való viselkedést. E programnál közösen írtunk 
mindenkinek egy önéletrajzot is. Nagy örömömre szolgált, hogy akik eljöttek a 
rendezvényre kölcsönöztek is könyveket a témában. 
Márciusban hagyományőrző módon az 1848-49-es szabadságharcról emlékeztünk meg, 
melyet szintén az általános iskolások és a helyi dalkör bevonásával valósítottam meg. 
Ezen rendezvényen versszavalás és történelmi ismertető volt hallható. Aztán e témával 
kapcsolatosan vetélkedőt szerveztem a gyerekeknek, melyen arra voltam kíváncsi, ki mit 
tud az eseményről. A vetélkedő végén az elrontott hibákat a könyvtárban megtalálható 
könyvekből keresték ki.  
Áprilisban kézműves foglalkozást tartottam a húsvét közeledtével, melybe igencsak 
bevontuk a könyvtári könyveket, hisz ötleteket szereztünk belőlük.  Ebben a hónapban 
került sor egy újabb felhasználóképzésre, melyen azt mutattam be a gyerekeknek, hogy 
az interneten is tudnak tanulni. Az E-Mozaik honlapot ismertettem, majd feladatokat 
oldottak meg.  
Májusban Anyák-napi kézműves foglalkozás volt, kis szívecskéket készítettek a 
gyerkőcök, melyekbe a megadott könyvekből írtak szép versikéket.  Szintén ebben a 
hónapban tartottam előadást az érdeklődőknek az Online katalógusokról, mely 
segítségével ők is könnyen megtalálhatják a keresett könyvet. Hónap végén 
gyermeknapot szerveztem, melyen Juhász Katalin énekesnő interaktív gyerekműsorral 
kedveskedett a kicsiknek. 
Júniusban Trianonra emlékeztünk, szintén az általános iskola és a helyi dalkör 
közreműködésével. 
Júliusban Soós József költő azzal a kéréssel keresett meg, hogy szervezzünk Novára egy 
író-olvasó találkozót, melyen két Zala megyei fiatal lány mutatkozhat be. Kérésének 
eleget téve megszerveztük, a rendezvényre sok érdeklődő látogatott el.  
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Augusztusban Hobbi kiállítást szerveztünk a helyi alapítvány közreműködésével, melyen 
a faluban élő emberek saját gyűjtésű dolgait állítottuk ki egy napra, és ezt bárki 
megtekinthette.  
Szeptemberben az iskolásoknak Kit mit tud az internetről vetélkedőt tartottam, melyen 
arra voltam többek között kíváncsi, hogy mennyire tájékozottak ebben a témában. 
Szintén e hónapban került sor a Magyar Népmese Világnapja alkalmából szervezett 
programra, melyen a gyerekek népmeséket olvastak fel kisebb társaiknak, ismertetőt 
hallhattak a népmese eredetéről, illetve fajtáiról is. Néhány népmese vetítésére is 
lehetőség nyílt. 
Októberben az állatok világnapja alkalmából vetélkedő volt a gyerekeknek, melyre 
szépen felkészültek és mindenki nagyon ügyesen tudott mindent. Hónap közepén 
könyvtári órát tartottunk a helyi általános iskolás diákoknak, melyre a lenti könyvtárból 
érkezett Judit, aki kis mesével, majd ahhoz kapcsolódó kézműves foglalkozással készült. 
Nagyon örültek a gyerekek, és várják, hogy legyen még ilyen.  
Novemberben Idősek- napját ünnepeltünk, melyre az óvodás és iskolás gyerekek 
versekkel és jelenetekkel készültek, és hívtunk fellépőket is. Erre a rendezvényre vettük 
igénybe a megyei könyvtártól kapott rendezvény megvalósítására szánt pénzt, melyet 
úgy gondolom hasznos célra fordítottunk.  Ezúton is köszönjük! 
December elején Mikulás-várást tartottunk, melyen pár vállalkozó kedvű gyermekkel 
színdarabot adtunk elő, illetve az ügyesebbek verset szavaltak és énekeltek is a 
Mikulásnak. Következő nap kézműves foglalkozás volt a felnőtteknek karácsonyi 
készülődés jegyében.  A karácsony előtti hétvégéken pedig mézeskalácsot sütöttünk a 
gyerekekkel és kézműveskedtünk. Az alkotásokat hazavihették ajándéknak is a 
szüleiknek. 
Én úgy gondolom sok hasznos és vidám programot sikerült az elmúlt évben 
megszerveznem és lebonyolítanom.  Könyvtárunk látogatottságáról elmondható, hogy 
igenis vannak még a falvakban is könyvbarát emberek, akik szívesen jönnek be az új 
könyvekért, vagy egy folyóiratért.  
A 2014-es évben sikeresen elvégeztem a 20 órás könyvtáros képzést. Hamarosan sor 
kerül a Textlib rendszer feltelepítésére is a számítógépemre.  
Ezúton köszönök minden segítséget, amit a lenti könyvtártól kaptam. Bízom a további 
együttműködésben.  
 
         Kovács Zsófia 
Resznek  
Az előző évek gyakorlatát folytatva idén is próbálok minél változatosabb, színesebb 
programokat kitalálni a könyvtárba látogatók számára. 
A rendezvényeink jó része adott ünnephez kötődik, viszont a készülődés egyhangúvá 
válását nem szeretném, hiszen az rányomja bélyegét az esemény hangulatára is.  
A legfontosabb tényező számomra a látogatók (túlnyomó részben gyerekek) igényeinek 
a felmérése, ezért minden év elején közösen megbeszéljük, hogy milyen újdonságot 
próbáljunk ki, vagy mi az az előző évi program, amit szívesen ismételnének, 
gondolnának tovább egy kicsit. Idén például a húsvét előtt szokásos tojásfestés helyett 
jópofa ablak- és lakás-dekorációkat készítettünk. 
Jelentős a településen élő gyermekek körében az otthoni internet hiánya, ezért 
bővítenünk kellett az internethasználat lehetőségeit, modernebb gépeket szerzett be 
településünk Önkormányzata, így bizonyos szabályok betartásával 15 perces bontásban 
játszhatnak, internetezhetnek bármikor. A „bármikor” úgy értendő, hogy amennyiben 
nyitva tartási időn kívül van szükségük internetre, nyomtatásra, könyvkölcsönzésre, 
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akkor lehetőség szerint rendelkezésre állok, segítek az érdeklődőknek, aminek 
köszönhetően nagyszerű csapattá kovácsolódott a könyvtárlátogató közösség. 
Főleg téli időszakban, de a legkisebbeknél napi szinten vállalom a gyermekek 
hazakísérését, igény esetén szívesen maradok tovább (pl. szülők nem érnek haza).  
Megszokott és hétköznapi dolog, hogy szalonnát sütünk, focizunk, társasozunk, vagy 
csak egy jót beszélgetünk az udvaron, ezért ezeket már nem is vesszük rendezvénynek. 
Próbálok kulturális tartalommal megtöltött kirándulásokat szervezni, hiszen 
meglátásom szerint így az idősebb korosztály is bevonható közösségünkbe. Ilyen volt a 
szlovéniai „Jeruzsálembe” vezető bortúránk, ahol a helyi Hancsik József kalauzolt 
bennünket a szőlészetekben és a pincészetekben. 
Szerencsére az iskolai tanulmányok után szinte minden fiatal el tudott helyezkedni, de 
egy kis üröm az örömben, hogy a több-műszakos munkarend miatt ők többnyire csak 
hétvégén tudják látogatni a könyvtárat. 
Önkormányzatunktól minden anyagi és eszköz-támogatást megkapok a munkámhoz, sőt 
pályázati lehetőségnek köszönhetően teljesen modern bútorzatú könyvtárhelyiséget és 
olvasótermet alakíthattunk ki, ahol minden korosztály talál számára megfelelő 
bútorzatot, és minden rendezvényünket meg tudunk rendezni. 
Önkormányzatunk segítsége mellett meg kell említenem a Városi Könyvtár Lenti 
munkatársainak segítőkészségét is, melynek köszönhetően bármilyen problémára hamar 
találunk megoldást, hiszen közös cél vezérel bennünket, kistelepülésünk kulturális életét 
felpezsdíteni, változatossá, mindenki számára vonzóvá tenni. 
 
 

Csiszárné Fliszár Eszter 
Szécsisziget  
 
A szécsiszigeti könyvtár a kastély épületében található. Munkabeosztásomból fakadóan 
sok időt kell itt töltenem, ezért a nyitva tartási időn túl is kiszolgálom a betérőket. Sok 
szállóvendég is nagy örömmel vette igénybe itt tartózkodása alatt a könyvtár 
szolgáltatásait. 
Ebben az évben három rendezvényt sikerült színesebbé tenni a KSZR támogatásával. 
A Húsvétváró Délután már évek óta megrendezésre kerül falunkban, viszont ebben az 
évben nem csak kézműves foglalkozást tudtunk tartani a gyerekeknek, hanem egy 
bábelőadást is láthattak a Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportjának 
előadásában. 
Augusztusban egy kiállítással gazdagítottuk az évek óta megrendezésre kerülő Szapáry 
Napot. Ez a kiállítás két hónapig volt látogatható Nagy M. Katalin kézműves jóvoltából. 
Decemberben pedig megérkezett a Mikulás a falunkban élő gyermekekhez, itt is Nagy 
M. Katalin segített a fenyő díszítésében, a Mikulás várásában a gyerekeknek. 
Falunkban nagyon fontosak azok a rendezvények, amelyek már évek óta megrendezésre 
kerülnek, az emberek már hagyományként tekintenek rájuk. 
A rendezvényeket sikerült a könyvtár segítségével még színesebbé és változatosabbá 
tenni. Szeretnénk jövőre is megrendezni őket, ugyanilyen sikerrel, mint az idén. 
 

        Fehérné Molnár Márta 
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Szentpéterfölde  
 
Szentpéterfölde kis település fogyatkozó lakosságszámmal, így idén is fő célként tűztem 
ki az olvasók megtartását és a már hagyományosnak számító programok lebonyolítását. 
Örömmel tölt el, hogy emellett sikerült még néhány új olvasót is könyvtárunkban 
köszöntenem. Vannak új rendezvényeim, amelyeket a látogatók kérésére szerveztem. 
Nyitva tartásunk rendje nem változott, de a programokhoz kötődően szükség szerint 
hosszabbodott. A látogatók nagy része gyermek, életkorukat tekintve általános 
iskolások. Érdeklődésük a tavalyi évhez képest változott. A kézműves foglalkozások iránt 
csökkent az érdeklődés, helyét a játékos, mozgásos programok és a beszélgető kör vették 
át. Ez utóbbit a felnőtt olvasók köréből is látogatják néhányan. A kisebb gyermekek 
szívesen és sokat játszanak társasjátékainkkal, a téli időszak beálltával pedig újra 
népszerűek a ping-pong mérkőzések. Könyvtárhasználat terén az egyensúly jelentősen 
eltolódott az internet-használat felé, ezért jövő évre kiemelt célként tűztem ki magam elé 
a folyóiratok, könyvek további népszerűsítését. 
Településünk ünnepekhez kötődő programjai a falunapi bemutatók. Megalakult a kicsik 
tánccsoportja, tartottunk kézműves foglalkozást és volt sportvetélkedő is. Saját 
munkámat tekintve úgy érzem, bár az olvasók száma pár fővel nőtt, a könyvtár felé az 
érdeklődést fenntartani nehezebb volt. Ennek okát abban látom, hogy a gyermekkorú 
olvasóim serdülő vagy kiskamasz korba érkeztek, zárkózottabbak. A könyvtár inkább 
közösségi hellyé vált számukra, a felnőttek pedig továbbra is a hétköznapi élet 
nehézségeivel küzdenek, kevés az idő, energia erre a fajta időtöltésre. Nagyon jól 
bejáratódott a könyvtárközi kölcsönzés, sok kérést sikerült teljesíteni, ami a gyermekek 
tanulásában és a felnőttek kikapcsolódásban fontos szerepet töltött be. 
Nagyon jó volt az együttműködés számomra a lenti városi könyvtár munkatársaival. 
Örömet jelentett a sok új és hasznos könyv, a szakmai segítség, az előzékenység, 
kedvesség, amivel felénk fordultak. Igazán hasznos és színvonalas volt az alapfokú 
könyvtáros tanfolyam.  
Összességében az idei évet eredményesnek tartom. Örülök, hogy a felmerült igényeket 
sikerült teljesíteni, működésünk a falu érdekét szolgálta. A célkitűzéseket, ha nem is 
lehettek „világmegváltóak”, sikerült megvalósítani 
 

Niederfiringer Stefánia 
Szilvágy 
 
A hét hat napján nyitva tart könyvtárunk, ezt azért tudjuk biztosítani, mivel az 
önkormányzati hivatallal egy épületben található, ahol dolgozom, így bármikor ki 
tudom szolgálni a betérőket. Az internet használat is biztosított egész nap. 
Minden korosztály talál heti-és havi lapokat is, asszonyok számára ingyenesen 
lemásolom a recepteket, horgolási, kötési, hímzési mintákat. 
Szervezek kézműves foglalkozásokat, író-olvasó találkozót, gyereknapot, Télapó 
ünnepélyt. A gyerekekkel közösen választjuk ki a verseket a nemzeti ünnepekre, 
Mikulásra, Karácsonyra, így szívesebben vállalják a szereplést. 
Népszerűek a DVD-k, amit elsősorban iskolások és fiatal felnőttek kölcsönöznek. 
Szerda esténként a helyi Népdalkör a Könyvtárban tartja próbáit, a tagok próba után 
cserélik az olvasnivalóikat. 
Örülök neki, hogy az interneten való böngészés, chatelés, játék mellett, már többen 
visszatértek a könyvek olvasásához.     
 

Péntek Katalin 
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Tornyiszentmiklós  
 
Tornyiszentmiklós közvetlenül Szlovénia szomszédságában fekszik és kb. 20 km-re 
Horvátországtól. Sajnos az idei évtől a 600 lélekszám alatti községekhez tartozik. Mint 
minden ilyen faluban jelentős az idősek aránya. A 20 és 30 év közöttiek korosztálya 
szinte teljesen hiányzik. A Művelődési Ház és Könyvtár településünknek szinte az 
egyetlen közösségi színtere. 
 Rendezvények sorával is próbálom a kis közösségünket összekovácsolni. Ehhez nagy 
segítséget kapok a Városi Könyvtár Lenti – től. Programok sorával támogatják 
településünket. Ebben az évben ilyen volt az április 11-ei Zalalövői Kerecsen 
Hagyományőrző Egyesület költészet napi kulturális műsora és kiállítása. A helyi 
óvodásoknak gitáros – zenés szórakoztató műsor. Ősszel az általános iskolás gyermekek 
papírgömb állatkákat készíthettek, és a metabolikus szindróma veszélyeiről is 
hallhattunk előadást. A felsorolt rendezvényeken túl igyekszem az igényeknek és 
lehetőségeknek megfelelően saját programokat is megvalósítani. Idén író-olvasó 
találkozót szerveztünk, ahol a helyi amatőr helytörténész munkásságát ismerhettük meg, 
nyáron a gyerekeket nyári játszóházzal örvendeztettük meg, ahol könyvjelzőket, képeket, 
karkötőt is készíthettek. Karácsony közeledtével pedig rajzpályázaton vehettek részt a 
gyermekek a Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat és a Művelődési Ház és 
Könyvtár Tornyiszentmiklós jóvoltából. 
Az önkormányzattal és a helyi Tornyiszentmiklós és Dobri Községek Gyermekeiért 
Alapítvánnyal jó kapcsolatot alakítottam ki, segítik a munkámat. A könyvtárba járó 
gyerekeknek minden alkalommal megpróbálok valamilyen kis meglepetéssel készülni, pl. 
dekorációt készítünk évszakokhoz kötve, illetve valamilyen ünnephez kötötten.  
Tavasszal virágokat rajzolunk, anyák napi verseket, dekorációkat készítünk. Ősszel tök 
– díszeket készítünk, faleveleket gyűjtünk. Télen hópelyheket, adventi koszorút, télapós 
könyvjelzőket, díszeket gyártunk. Az önkormányzattól memóriakártyát, pingpong labdát 
stb. igényelek, felajánlásokból társasjátékokat kaptam. Így egy – egy könyvtári nyitva 
tartási alkalommal kártyacsatázunk, vagy tavasszal és nyáron ügyességi versenyeket 
rendezek. Sajnos könyvtárunk nem a legmodernebb berendezésekkel rendelkezik, de a 
lehetőségekhez mérten igyekszem otthonossá tenni. Idén nyáron átalakítottuk a 
könyvtárat, új szőnyegeket tettünk fel, egy „rajzfalat” alakítottunk ki, ahová a gyerekek 
rajzaikat, műveiket kirakhatják. Olvasásról szóló idézeteket és képeket tettem ki, hogy 
ezzel is szebbé tegyem a környezetet. 
A Városi Könyvtár Lenti segítségével idén egy multifunkcionális nyomtatóhoz is 
hozzájutottam, amely nagyban megkönnyíti a munkámat. Hogy még gyorsabb legyen a 
könyvtár informatikai fejlettsége, egy új számítógépet is kaptam. 
Szórólapokat, plakátokat tudok nagy mennyiségben is készíteni. Ezen kívül színezőket, 
iskolai dolgozatokat tudok nyomtatni, és fénymásolni is tudok igény szerint. Könyvtári 
nyitvatartási időn túl is rendelkezésre állok, ha pl. valaki egy könyvet hoz vissza, vagy 
szeretne valamit fénymásolni.  
Idén már harmadik éve működtetek Művelődési Ház Tornyiszentmiklós néven egy 
közösségi oldalt. ahol a könyvtári rendezvényeket propagálom, esetleg nyitvatartási 
időben történt változást írom ki. Ha új könyveket kapok, lefényképezem őket és kiteszem 
az oldalra, hogy az olvasók akár már otthonról is tudjanak választani. Természetesen a 
rendezvényeket és az új könyvekről szóló tájékoztatókat a helyi televízióban is hirdetem. 
 A Városi Könyvtár Lenti munkatársaitól rengeteg segítséget kapok, ha telefonon, 
személyesen, vagy akár elektronikus levélben érdeklődöm is. Bármikor bizalommal 
fordulhatok hozzájuk.         
          Mentes Kitti 
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