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A programok alatt a könyvtár is nyitva állt
az érdeklõdõk elõtt, beíratkozási, kölcsönzési,
internetezési lehetõséget biztosítva.

A rendezvény az Informatikai és Könyvtári
Szövetség és a zalaegerszegi Europe Direct In-
formációs Egység támogatásával valósult meg.

Kovács Mónika

Könyvtári falunap Pacsán

A pacsai nagyközségi könyvtárban 2006. októ-
ber 9-én hétfõn irodalmi rendezvényre került sor
az országos könyvtári napok keretében. A prog-
ram szervezõje a Deák Ferenc Megyei Könyvtár
volt. Az intézményt a könyvtár igazgatója, Kiss

Gábor, és két munkatársa, Kustán László és
Sebestyénné Horváth Margit képviselte. A ren-
dezvényt megtisztelte jelenlétével a hivatal ré-
szérõl Pacsa polgármestere, Henczi Zoltán és Sza-

bados Gyula körjegyzõ is. Az elhangzott köszön-
tõk után megkezdõdött a kézmûves bemutató fog-
lalkozás az alsó tagozatos csoportok részvételével,
melyet Tóth Andrea helyi pedagógus irányított.

A gyerekek lelkesen dolgoztak, ollóval vag-
dosták a színes krepp-papírokat, ragasztottak, fes-
tettek, hurkapálcára tekertek, cérnával kötöztek.
Kezük nyomán pillanatok alatt kreatív alkotások
születtek, olyanok, mint a levélpapír, a nyak-
lánc, a képkeret, az indián fejdísz.

Közben megérkeztek a felsõs diákok nevelõ-
ikkel együtt, és kezdetét vette az ismerkedés a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapjával. Se-
bestyénné Horváth Margit vetítéssel egybekötött
foglalkozását érdeklõdéssel hallgatták a tanulók.
Ezt követõen Kiss Gábor könyvtárigazgató elõ-
adása hangzott el a haza bölcsérõl, Deák Ferenc-
rõl, felhasználva az elektronikus információszol-
gáltatás lehetõségeit.

Késõbb Kelemen Gyula zalai költõk, valamint
Nagy Bandó András megzenésített verseit éne-
kelte, magával ragadva a gyerek és a felnõtt hall-
gatóságot is. A közönség együtt énekelt, elvará-
zsolva a zene mesevilágától.

Az este meghitt, családias hangulatban zaj-
lott, Molnár László és Kiss Gábor göcseji anek-
dotákkal vidította a felnõtt közönséget, a helyi
népdalkör aktuális szüreti népdalcsokrával szí-
nesítve.

Nagyon jól sikerült elõadássorozat zajlott e
nap délutánján, behozta a kultúra falai közé a
vidámságot, az irodalmat és a zenét. A gyerek-
szemekben tükrözõdött a csillogás. Hangulatos,
szép napot köszönhetünk mindnyájunk nevében
az elõadás szervezõinek.

Rendezvény
a cserszegtomaji községi

és iskolai könyvtárban

Az országos könyvtári napok keretében novem-
ber 11-én egész napos programot szerveztünk
könyvtárunkban. Délelõtt tíz órától a harmadik
és negyedik osztályosok CD-ROM foglalkozá-
son vettek részt. A Manó sorozat Magyarország
címû részének felhasználásával játékos vetélke-
dõn mérhették össze tudásukat a gyerekek. A
versenyt Temleitner Krisztina hálózati könyvtá-
ros vezette.

Ezt követõen Pappné Beke Judit, a Fejér
György Városi Könyvtár igazgatónõje a könyv-
tár weblapját mutatta be hetedik és nyolcadik
osztályos tanulóknak, akik már tagjai lehetnek a
felnõtt könyvtárnak is. Kiemelte, hogy a könyv-
tárban lehetõség van a hagyományos könyvköl-
csönzésen kívül zenehallgatásra, elektronikus do-
kumentumok használatára, internetezésre. Be le-
het íratkozni a videoklubba és a cédéklubba,
amelyek keretében lehetõség van videokazetták
és cédék kölcsönzésére. Bemutatta a frissen el-
készült on-line katalógus használatát és beszélt a
könyvtárba való beíratkozás módjáról.

Fél 12-kor került sor a legnagyobb érdeklõ-
déssel várt elõadásra, amelyet Fehér Csaba, a
Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület veze-
tõje tartott. A diavetítés témája a védett kisem-
lõsök és madarak életmódja volt. Érdekes képe-
ket láthattunk a kisrágcsálókról, többféle madár-
ról, különös tekintettel a baglyokra, majd a de-
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nevérek következtek. Az elõadó sok tévhitet
oszlatott el a kisrágcsálókkal és a denevérekkel
kapcsolatban. A gyerekek és a felnõttek is ér-
deklõdéssel hallgatták a színes elõadást. A vetí-
tés végén kötetlen beszélgetés következett,
amelynek során sok hasznos információhoz ju-
tottunk védett állatainkról.

Ebéd után következett a program második ré-
sze, a kézmûves foglalkozás, amelyen a gyere-
kek nagyon aktívan tevékenykedtek, a legkiseb-
bektõl a nyolcadikosokig. Készítettek termésbá-
bokat, képeket, amelyek alapanyagai szintén az
õszi termések voltak. Volt üvegfestés, nagyon
szép alkotások készültek. Bereczki Csaba fafa-
ragó népi iparmûvész vezetésével a fiúk fából
készült használati tárgyakat, például sótartót, tü-
körkeretet, bicskanyelet alkottak.

Mindent összevetve nagyon érdekes és tartal-
mas volt a könyvtári falunap, a gyerekek és a
felnõttek egyaránt élményekkel gazdagodva tér-
hettek haza.

Ódorné Bognár Eszter

Könyvtári falunapok
Vas megyében

Az idei összefogás programsorozat keretében
került sor négy vas megyei településen a Könyvtári

falunapok Vas megyében címû rendezvényre.
Elõször Hegyfalura látogattunk, ahol Bokányi

Péter irodalomtörténész, az Életünk címû folyó-
irat fõszerkesztõ-helyettese beszélt Vas megye
irodalmi emlékhelyeirõl. Az érdekes elõadásból
megtudhattuk, hogy az irodalmi emlékhely fo-
galma szorosan kapcsolódik az irodalmi kultusz
fogalmához. Az irodalmi kultusz kutatásával
mindössze húsz–harminc esztendeje foglalkozik
az irodalomtudomány, de maga a jelenség ennél
jóval régebbi. Már a XVIII. századból vannak
ehhez köthetõ történetek, amikor ismeretlen, tá-
voli helyekrõl érkezõ emberek látogattak
Stratfordba megnézni Shakespeare szülõházát.
Manapság ezt a jelenséget nevezzük sztárkultusz-
nak. Hazánkban Jókai Mór körül alakult ki ez a
fajta jelenség, akirõl emléktárgyak sora jelent
meg, sõt, a Feszty-körképen Árpád vezér Jókai
arcvonásait viseli!

Vas megyében is számos emlékhely jött létre,
példaként említhetjük Berzsenyi Dániel emlék-
házát, vagy Kemenessömjénben a költõ emlék-

oszlopát. Ezekrõl az emlékhelyekrõl készült egy
turisztikai kiadvány, illetve egy tízrészes sorozat
is, melyet a televízió is levetített Vas megyei

üdvözlet címmel. Számos izgalmas történet, le-
genda hangzott el a vasi kötõdésû költõkrõl, írók-
ról, így például Sylvester Jánosról, Tinódi Lan-
tos Sebestyénrõl, Dukai Takách Juditról vagy
éppen Faludi Ferencrõl, Szily Jánosról és Gaz-
dag Erzsirõl. Az elõadó azonban leszögezte: ezek
a történetek sokszor nem a tényeken alapulnak,
mégis az irodalom, az irodalomtörténet fontos
részét képezik.

Janics Edina, a Berzsenyi Dániel Könyvtár
munkatársa elsõként bemutatta a Vasi Digitá-
lis Könyvtár és a megyei könyvtár elektroni-
kus szolgáltatásait . Megismerkedhettünk
Ranganathan könyvtártudományi törvényeivel,
illetve azok mai érvényessége is bebizonyoso-
dott. A könyvtár honlapjának prezentációja so-
rán a hallgatóság javaslatai alapján kerestünk
az OPAC katalógusban, felfedezve a regiszt-
ráció nélküli, illetve a regisztrációval történõ
keresési eredmények közti lényeges különbsé-
geket. A Vasi Digitális Könyvtár oldalain
Hegyfaluval kapcsolatos információkat, képe-
ket kerestünk, természetesen közben megismer-
hettük az adatbázis szerkezetét, felépítését, a
benne való keresés lehetõségeit. A Nyugat-
Pannon Kutatói Regiszter segítségével pedig
tájékozódhattunk a régióban élõ kutatók, kuta-
tással foglalkozó szakemberek adatairól, tevé-
kenységükrõl.

Az elõadó ezután a közhasznú információk
kusza hálójában való eligazodáshoz nyújtott
segítséget. A közhasznú információ fogalmán,
típusain túl számos érdekes és a mindennapja-
inkban is hasznos honlapot, adatbázist ismer-
hettünk meg a jog, a közlekedés vagy akár a
sport, vendéglátás, kultúra témakörében. Meg-
tudhattuk, hova forduljunk, ha bankügyekben
nem vagyunk járatosak (Privátbankár), ha meg
szeretnénk tervezni nyaralásunk útvonalát (Út-
vonal-tervezõ a BKV honlapján), vagy éppen
telefonszámláinkról szeretnénk tájékozódni
(Nemzeti Hírközlési Hatóság). Az elõadások
szüneteiben a kellemes kikapcsolódást a rép-
celaki Citera Trió biztosította.

Jánosházán elsõként megismerkedhettünk a
Kresznerics Ferenc Könyvtár elektronikus szol-
gáltatásaival, valamint a Kemenesaljai Életrajzi
Lexikonnal. Németh Tibor, a könyvtár igazgató-




