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A Könyvtárak az információért programhoz
kapcsolódóan a megye három városában,
Keszthelyen, Nagykanizsán és Zalaegerszegen
került sor szakmai napra Dokumentum-nyilván-

tartás-számbavétel címmel a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár szervezésében. Már évek óta
hagyomány a megyében, hogy egy aktuális té-
mát választva több városban is megtartjuk az
elõadásokat, mert azt tapasztaltuk, hogy a vá-
roskörnyék könyvtárosai így nagyobb szám-
ban jelen tudnak lenni a programokon. Októ-
ber 16-án Nagykanizsán, a Halis István Városi
Könyvtárban, október 17-én Keszthelyen, a
Fejér György Városi Könyvtárban, majd no-
vember 6-án Zalaegerszegen, a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárban került sor a szakmai kon-
ferenciákra. Az Országos Széchényi Könyv-
tárból két elõadó is érkezett: Dippold Péter a
nemzeti dokumentumtermés számbavételének
és hozzáférhetõvé tételének aktuális kérdései-
rõl, Káldos János a Magyar Elektronikus
Könyvtár szolgáltatásairól beszélt a könyvtá-
rosoknak. Ezt követõen Kovács András Bálint

a NAVA szolgáltatásait, Pallósiné Toldi Már-

ta a szombathelyi megyei könyvtár elektroni-
kus gyûjteményét és annak hozzáférési lehetõ-
ségeit mutatta be.

A Halis István Városi Könyvtár a nagykanizsai
kistérség nyolc községében (Balatonmagyaród,
Börzönce, Gelsesziget, Kacorlak, Kilimán,
Magyarszentmiklós, Pat, Zalasárszeg) szervezett já-
tékos programokat. A falvak lakóinak lehetõségük
volt megtanulni a gólyalábazást, népi játékokat
játszhattak és papírjátékokat is készíthettek.

Az eseményeket a he-
lyi sajtó érdeklõdése kí-
sérte, elsõsorban a Zalai
Hírlap mint megyei napi-
lap tudósított róluk, illet-
ve közölt programajánló-
kat. A városi lapok közül
a keszthelyi Pont-Most
címû lapban jelent meg
írás. A helyi és regionális
rádiók és televíziók is le-
adták az országos reklá-
mot, és tudósítottak az ese-
ményekrõl.

Sebestyénné

Horváth Margit

Könyves vasárnap
a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban

A hagyományokat követve ebben az évben is a
Könyves vasárnap állt az összefogás eseménye-
inek középpontjában, melyre október 8-án került
sor.

A vasárnapi nyitva tartást szívesen vállaltuk
(még a vidékrõl bejárók is). Valamennyien izga-
tottan és lelkesen vártuk olvasóinkat, akik aztán
megérkezve birtokba is vették az olvasói tere-
ket. Felvettük az IKSZ által küldött fekete pólót,
amin a következõ csalogató szöveg volt olvas-
ható: „Könyvtárba mentem, gyere utánam!” Ez
több olvasót is megmosolyogtatott.

Igyekeztünk színes, változatos, sokak érdek-
lõdésére számot tartó programokat szervezni. Úgy
érezzük, ez sikerült is, ugyanis a négyórás nyit-
vatartási idõ alatt meglepõen nagy volt a forga-
lom, több új olvasót „szereztünk”, számítógépe-
ink szinte teljes kihasználtsággal üzemeltek, de
a könyvkölcsönzés is rendkívül népszerû volt.
Pénztárcát csak annak kellett magával hoznia,
aki könyvtárunk leselejtezett bakelitlemezeibõl
kívánt vásárolni, ugyanis ingyenessé tettük a
beíratkozást és az internethasználatot is.

A délelõtt egyik kiemelt eseménye Novák

Mária grafológus és írásszakértõ elõadása volt

Kézmûves foglalkozás

Cserszegtomajon
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Mit rejt a kézírásunk? címmel, melyben ismert
emberek kézírását elemezte. Vendégünk volt
Verebes István, aki családjával együtt elfogadta
meghívásunkat, és személyesen mondta el véle-
ményét az elemzésrõl. Az elõadás után lehetõ-
ség volt gyermekrajzok analizálására is.

Féltett kincseink címmel könyvtárunk régi
könyvritkaságaiból is megmutattunk néhányat a

nagyérdemûnek, kolléganõink
nagy hozzáértéssel beszéltek a
kötetekrõl (köztük Erasmus
1522-ben kiadott parafrázisairól,
Pázmány Péter 1613-ban meg-
jelent Isteni igazságra vezérlõ
kalauzáról, Werbõczi István
1753-ban kiadott Hármas-
könyvérõl), igény szerint a res-

taurálás mûhelytitkaiba is bepillanthatott az érdek-
lõdõ. Szerepelt programunkban még az internetes
információforrások, adatbázisok megismertetése,
népszerûsítése is.

Közben a gyermekkönyvtárban kézmûves fog-
lalkozások zajlottak. A nagyobb gyerekek a régi
idõket felelevenítõ csipkeverés technikájával is-
merkedhettek meg. A körmönfonás technika
nyomán kis csigák kanyarogtak-tekeredtek a
gyerekek kezébõl. A kisebb lurkók gyöngyfû-
zéssel léphettek be a fantázia világába, és akinek
kedve volt, megismerkedhetett a dekorgumiból
készült ceruzatartó és kis állatfigurák készítésé-
vel is. Nagy örömünkre a szülõk is kedvet kap-
tak a különbözõ technikák kipróbálásához. A jó
hangulatot még tovább fokozta Kelemen Gyula

verses-zenés gyerekmûsora. Itt aztán kicsik és na-
gyok együtt énekelték a versek refrénjét. A vidám
percekrõl a mellékelt fotók is tanúskodnak.

Remek hangulatban telt a délelõtt, apró aján-
dékokkal és szerény vendéglátással is igyekez-
tünk olvasóink kedvében járni. Például a dél-
elõtti programot záró Ki nyer ma? – irodalom és

muzsika tíz percben címû vetélkedõn a jól vála-
szolóknak könyvjutalmakat adtunk. A gyerekek
közül sokan kaptak reklámtollat, színes ceruzát,
órarendet, könyvjelzõt.

Jó lenne, ha ez a nap a valóban a nyitott
könyvtárak napjává válna, minél több könyvtár
bekapcsolódásával az együttmûködés még szé-
lesebb körben valósulna meg, ezzel is közvetít-
ve a szakma egységét és fontosságát. Talán így
egyre többen olvasnának ehhez hasonló üzenet:
„A könyvtárba mentem, gyere utánam!”

Devecz Lászlóné–Tóth Renáta

Grafológiai elõadás a Deák Fe-

renc Megyei Könyvtárban,

vendég: Verebes István

Lemezbörze. LP lemezek

árusítása a könyves vasárnapon

a DFMK-ban




