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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-




