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Bevezetés 

 

A Fejér György Városi Könyvtár feladatait az 1997. évi CXL. törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, valamint a hatályos 
jogszabályok alapján végzi. Intézményünk nyilvános könyvtár, s meghatározó helyet tölt be a 
térség művelődési-kulturális intézményei között.  

A könyvtár önállóan működő költségvetési szerv, jogi személy, integrálva gazdálkodási 
szempontból a fenntartó által jóváhagyott megállapodás alapján az önállóan működő és 
gazdálkodó Gazdasági Szervezethez. 

A könyvtárban 2016-ban 14 fő a dolgozói létszám, melyből szakmai munkakörökben 8 fő 
felsőfokú végzettséggel rendelkező, 1 fő középfokú végzettséggel rendelkező, egyéb, nem 
szakmai munkakörökben foglalkoztatott 1 fő dolgozott, munkájukat 3 fő közfoglalkoztatott 
segítette. 

A könyvtári szolgáltatás két épületben zajlik. A felnőtt olvasók kiszolgálása 1998 óta a Zeppelin 
téri székhelyintézményben, a gyermekek pedig a Kossuth utcai épületben történik. Ez a 
megosztottság hátráltatja a munkavégzést, bár szerencsére a két épület viszonylag közel 
található egymáshoz. A fizikai nehézségeket ellensúlyozza a szakmai munka színvonala: 
szolgáltatásaink korszerűek, széles körűek. Igyekszünk megfelelni a kor követelményeinek, 
növelni a távhasználati lehetőséget új szolgáltatások elérésével. 

A Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretén belül tovább nőtt, immár 41 az ellátott települési 
könyvtárak száma. Őket könyvtári dokumentumokkal, tárgyi eszközökkel látjuk el, települési 
rendezvényekkel is segítjük. 39 településen összesen 97 rendezvényt valósítottunk meg, 17-tel 
többet, mint előző évben. 2016-ban csatlakozott a KönyvtárMozi programhoz Alsópáhok, 
Sármellék és Zalaapáti községeink. Türjén számítógép-használati tanfolyamot tartottunk. 

Nyáron újra megnyitottuk a Városi strandon a Strandkönyvtárt, mely idén is nagy 
népszerűségnek örvendett. Helyben olvasást, folyóiratok, napilapok és szépirodalmi kötetek 
kölcsönzését biztosítottuk, a felnőtteket keresztrejtvények, a gyerekeket színezők is várták. 
Nem maradt el a „Neked mennyit ér?” használtkönyvakció sem. 

Az alapszolgáltatások – információszolgáltatás, kölcsönzés – mellett különböző programokkal 
is várjuk látogatóinkat. Városunkat, s azon belül a könyvtárat is érinti a társadalom elöregedése, 
a népességfogyás. Eddig is nagy figyelmet fordítottunk az olvasásnépszerűsítésre, ez évben is 
kiemelt tevékenységünk volt. Rendezvényeink is a kulturális élmények kínálatán túl a 
könyvtárba bevonzást is szolgálják. A felnőtt és a gyermekkönyvtárban egyaránt számtalan 
témában szervezünk és bonyolítunk le rendezvényeket: író-olvasó találkozókat, kiállításokat, 
vers- és prózamondóversenyeket, előadásokat. A helyi civil egyesületek támogatását 
élvezhetjük rendezvényeink kapcsán is. Pályázati forrást is igénybe vettünk hozzá. A Közép- 
és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatta a Goldmark 
Károly Művelődési Központot az „Emlékezzünk a régiekről – 1956-os rendezvénysorozat 
Keszthelyen” c. pályázatát (KKETTKK-56P-04-0075), melyben a Balatoni Múzeum mellett a 
Fejér György Városi Könyvtár is együttműködő partnerként vett részt. E pályázatnak 
köszönhetően könyvtárunkban 2016 őszén középiskolai tanulók részére 2-2 rendhagyó 
irodalom, illetve történelem óra valósult meg, ezenkívül ünnepi könyvtári estek kerültek 
megrendezésre a keszthelyi 1956-os események irodalmi és történelmi vonatkozásairól. Az 
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előadások a következők voltak: Lengyel tollal a magyar októberről, 1956 c. irodalmi előadás; 
1956–2016 c. történelmi előadás. 

Hagyományos rendezvényeink is megjelentek kulturális kínálatunk palettáján. Ismételten 
helyet adtunk az Újkori Középiskolás Helikon Ünnepsége film kategóriájának, megnyitottuk a 
Helikon képekben c. kiállítást. Megrendezésre került a József Attila Versmondó Verseny 
területi fordulója, a Szép Magyar Beszédért vers- és prózamondó verseny, megszerveztük és 
lebonyolítottuk könyvtárunk Zöld Zala, illetve Csik Ferenc öröksége c. vetélkedőit, a 
gyermekkönyvtárban a Vár rád a könyv-tár-túra vetélkedőt, megünnepeltünk A magyar kultúra 
napját, az Ünnepi Könyvhetet, kiemelt szerep jutott a „Nagy Könyvtári Beavatás”: az Országos 
Könyvtári Napok és a Könyves Vasárnap, bemutatásra került a Nyugat-balatoni Kalendárium 
soros kötete, s idén is hallható volt adventi koncertünk. Rendszeresen visszatérő esemény a 
gyermekkönyvtárban a Könyvmoly Klub és a Varázslatos Karosszék, valamint a Zalai 
Gyermekkönyvhetek programsorozat is. Jubileumi ünnepségre is sor került: 1808-tól haláláig 
városunkban élt és alkotott Rájnis József költő, szerzetes, tanár, akinek születésének 275 
évfordulója alkalmából előadásra vártuk az érdeklődőket, a Magyarok Nagyasszonya 
plébániatemplomban szentmisét hallgathattak, ahol felavatásra került az Önkormányzat által 
állíttatott emléktábla is. 

Az Önkormányzat kiadásában, könyvtárunk szerkesztésében megjelenhetett a Ki kicsoda 
Keszthelyen? 2016 c. adattár. 

A 2017. január 22-én Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól a Vigadóban átvett 
Minősített Könyvtár cím megkoronázta nemcsak az elmúlt év, hanem több mint 10 év 
munkáját. A pályázatot 2016 júliusában nyújtottuk be, a cím megszerzését a Minőségirányítási 
Tanács vezetésével, de minden kolléga munkájával sikerült elérni – a Dunántúlon 
negyedikként, Zala megyében elsőként. 
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Olvasószolgálati csoport 
 

Felnőtt olvasószolgálat 

Könyvtárunkban 4454 regisztrált olvasó van. Az elmúlt évben 2946 beiratkozás történt, 
melyből az újonnan beiratkozott olvasók száma 769, a látogatójeggyel rendelkezőké pedig 130. 

A regisztrált olvasók megoszlása életkor szerint: 

14 év alattiak: 1274 fő 

 14–65 év közöttiek: 2602 fő 

65 év felettiek: 578 fő 

A könyvtárlátogatók száma a felnőtt részlegen 2016-ben összesen 26.538 fő volt, összesen 
2496 látogatónk kölcsönzött. 

2016-ban összesen 43.683 db dokumentumot kölcsönöztünk elektronikusan. Ebből 42.782 a 
könyv és 901 az audiovizuális dokumentum. 

A könyvtárközi kölcsönzések száma összesen 930 dokumentum: 901 db a könyv, ill. 
audiovizuális dokumentum és 133 db a másolat (25 fénymásolat, 108 szkennelés). A kapott 
dokumentum 667 db: 568 db a könyv, 99 db a másolat (2 fénymásolat, 97 szkennelés), ebből 
az Országos dokumentum-ellátási rendszeren keresztül 272 dokumentumot kértünk. Az adott 
dokumentum 585 db: 556 db a könyv, ill. audiovizuális dokumentum, 34 db a másolat (23 
fénymásolat, 11 szkennelés). 

A TextLib integrált könyvtári rendszer zavartalanul működött, több frissítés is történt az év 
folyamán. Új szolgáltatással bővült a rendszer: lehetősége nyílt az olvasóknak a könyvtárban 
benn lévő dokumentumokra foglalást tenni, hogy mire beérkeznek a könyvtárba, még bent 
legyen a kikölcsönözni kívánt mű. Egyre többen ismerkednek meg az új szolgáltatással, melyet 
szívesen használnak is. 

Olvasóink odafigyelnek a kölcsönzési határidők betartására, illetve élnek a hosszabbítás 
lehetőségeivel. Rendszeresen kérnek hosszabbítást telefonon, elektronikus úton, de nagyon 
népszerű a honlapunkon keresztül történő on-line hosszabbítás is. 

Alkalmanként idősek vagy egyéb okból akadályozott olvasók számára házhoz is szállítottunk 
könyveket. 

A legtöbbet kölcsönzött regények: 

Fábián Janka: Adél és Alíz 

Fábián Janka: Virágszál 

Martin, Charles: A tücsök éneke 

Fábián Janka: Búzavirág 

Frei Tamás: 2015 

Fábián Janka: A német lány 

Fejős Éva: Karácsony New Yorkban 

Fforde, Katie: Majdnem tökéletes 

Frei Tamás: Agrárbárók 
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Nesbo, Jo: Fehér éjszaka 

A legtöbbet kölcsönzött szakkönyvek: 

 Csíkszentmihályi Mihály: Az áramlat 

 Pappné Beke Judit szerk.: Keszthelyi életrajzi lexikon 

 Foward, Susan: Mérgező szülők 

 Kotra Károly: KRESZ könyv 

 Maros Judit: Start! Neu 

 Nyáry Krisztián: Merész magyarok 

 Borbás Mária: A sűrűje 

 Falus Iván szerk.: Didaktika 

 Emericzy Tibor: Minden helyzetben otthonosan 

 Kocsondiné E. Gy., Márkus Rita szerk.:  Ki kicsoda Keszthelyen? 2016 

Városunk középiskoláiból rendszeresen érkeztek hozzánk osztályok könyvtárbemutató, illetve 
könyvtárhasználati órákra. A diákok közül sokan beiratkoztak, rendszeres látogatóink lettek. 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében ebben az évben 33 diák segítette munkánkat. 

A kétévente megrendezett Helikoni Ünnepségek film kategóriájának idén is helyet adtunk a 
könyvtár olvasótermében. A díjkiosztás után három napon keresztül tekinthették meg a 
versenyfilmeket az érdeklődők. 

Július 18-tól augusztus 19-ig folytattuk a korábban indított Strandkönyvtárunk működtetését a 
keszthelyi Városi strandon, mely munkájában a középiskolások is részt vettek. Előző évekhez 
hasonlóan a fürdővendégek is beiratkozhattak a helyszínen a könyvtárba, könyveket, 
folyóiratokat kölcsönözhettek, és lehetőség volt a helyben olvasásra is. Strandkönyvtárunk nem 
csak hétköznapokon, hanem szombaton, vasárnap is várta a vendégeket. Több mint 50 
különböző folyóirattal és 400 könyvvel működött a kihelyezett könyvtár, melyet 2767 látogató 
keresett fel, közülük 226-an be is iratkoztak. Közülük az új beiratkozó 194 fő volt. 1275 
kölcsönzés történt a strandon töltött idő alatt. Több régi, helybeli olvasónk is rendszeres 
látogatónk volt. Elmondhatjuk, hogy nem csak az üdülővendégek igénylik ideiglenes 
könyvtárunkat a strandon, hanem a helyi olvasóink is. 

Az év folyamán ismét részt vettünk az országos „Veszíts el egy könyvet” elnevezésű akcióban, 
melynek keretén belül különböző szak- és szépirodalmi műveket „felejtettünk ott” a város és 
az ország különféle pontjain. Az akció az olvasás népszerűsítését tűzte ki célul. 

Irodalmi rendezvényeink, kiállításaink továbbra is nagy népszerűségnek örvendtek. 2016-ban 
60 rendezvényt bonyolítottunk le, melyeken 3178 fő vett részt. A rendezvényeinkre először 
látogatók közül többen visszatérő vendégeink lettek, s be is iratkoztak a könyvtárba. A 
„Könyves vasárnap” elnevezésű országos rendezvény ebben az évben október 9-én volt. 
Ugyanúgy, mint a korábbi években, 9–13 óráig teljes körű nyitva tartással és ingyenes 
szolgáltatásokkal vártuk a könyvtárlátogatókat. 

Továbbra is kedvelt és látogatott a Simándy-szoba, legfőképp a nyári hónapokban látogatják a 
környéken nyaraló turisták. 
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2016-ban is sok könyvet, illetve hagyatékot kaptunk ajándékba. A kapott könyvek egy részét 
állományba vettük. Ajándékoztunk belőle a helyi városi kórháznak, az Egyesített Szociális 
Intézménynek, a Balatoni Múzeum, a Helikon Kastélymúzeum könyvtárának, a vadászati 
témájú könyveket a Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múzeumának továbbítottuk, a többi 
könyvet pedig könyvtárunk vonzáskörzetébe tartozó kistérségek között osztottuk el. A könyvek 
másik részéből könyvbörzét tartottunk, az önkéntes adományokat a Könyvtárpártoló 
Alapítvány számlájára fizettük be. 

Továbbra is őrizzük és az olvasók rendelkezésére bocsátjuk Keszthely Város Képviselő 
Testületének üléseiről készült előterjesztéseket, jegyzőkönyveket és rendeleteket. 

Helyismereti gyűjteményünk bővítése folyamatos, melyet olvasóink helyben használhatnak. 

Nagy hangsúlyt fektettünk éves munkánk során a hátrányos helyzetűekkel való 
kapcsolattartásra. A korábbi évekhez hasonlóan ismét szerveztünk rendezvényt a speciális 
képességűek érdeklődésének kielégítésére. Ilyen volt például a Zala megyei mozgássérültek és 
látásfogyatékosok részére szeptember hónapban könyvtárunkban megrendezett „Csik Ferenc 
öröksége” címmel szervezett sporttörténeti vetélkedő. 

 

Néhány szemléltető adat: 

 

 Beiratkozott olvasók száma: 2.946 fő 

 Látogatók száma: 26.538 fő 

 Kölcsönzött dokumentumok száma: 54.850 fő 

 Kölcsönzött kötetek száma: 43.683 db 

 Helyben használt dokumentumok száma: 18.744 db 

 Audiovizuális dokumentumok kölcsönzése: 901 db 

 Könyvtárközi kölcsönzések száma: 930 db 

 Könyvtárközi kölcsönzések száma (tőlünk): 585 db 

 Könyvtári rendezvények száma:  60 alk. 

 Rendezvényeken résztvevők száma: 3.178 fő 

 Referensz kérdések száma: 1.785 alk. 

 Távhasználat (telefon, e-mail): 4.312 alk. 

 OPAC, honlap: 12.706 alk. 
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A felnőtt könyvtár 2016. évi rendezvényei 

 

Január 21. 
Magyar Kultúra Napja „Velünk maradt dalok”: Cseh Tamás emlékest 
Előadó: Sáringer Marcell egyetemi hallgató 

Január 29. 
A könyvtár és a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület Kőrösi Csoma Sándor Klub közös 
rendezvénye 
A „Boldogító tudás”: Vásáry István életpályája című kötet bemutatója 
Vendégeink: Dr. Vásáry István akadémikus, dr. Ézsiás Erzsébet írónő, dr. Simon Judit, a 
Lexika Kiadó vezetője, Madarassy István szobrászművész 

Február 4. 
A Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület szervezésében kerekasztal beszélgetés 
Téma: Legyünk a természet része! 
A beszélgetés résztvevői: Garamszegi Tibor agrárkémikus − Jakóczi Iván gyógyszerkutató, 
természetgyógyász − Meiszner Katalin táplálkozási tanácsadó 

Február 10. 
Kiss Ambrus: Munkanélküliségről, foglalkoztatásról: Egy intézményrendszer története című 
kötet bemutatója 

Február 22. 
„A magyar festők képeslapja” című kiállítás Sárosi István gyűjteményéből 
A kiállítást megnyitotta: Sövegjártó Ágnes építészmérnök 

Február 29. 
Egy mentő gondolat(ai)? című vetített képes előadás 
Előadó: Bagyó Sándor VMSZ-elnök, mentő 

Március 7. 
A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület és a könyvtár közös rendezvény 
Vendég: Kovács Péter az évszázad magyar kézilabdázója vb-ezüstérmes balátlövő, a Nemzeti 
Kézilabda-akadémia tanára 
A vendéggel beszélgetett: Dr. Iglódi Endre, a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület 
alelnöke 

Március 10. 
A Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület rendezvénye 
Harapjunk egy nagyot a jóízű jövőnkből! ...azaz útmutató a fenntartható természetességhez – 
kerekasztal beszélgetés 
A beszélgetés résztvevői: Döbröntei Ildikó a Káli Art Szálloda háziasszonya − Fehér Csaba 
Endre a Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület elnöke − Kövérné Kalmár Mónika 
gasztroblogger, cukrász − Meiszner Katalin biokertész − Molnár Gábor őstermelő 

Március 17. 
Somogyi Győző: Egy ezredév hadban. Magyar hadviselet története c. kötetsorozatának 
bemutatása 
Vendégeink: Somogyi Győző Isaszegi János tábornok, a Zrínyi Kiadó vezetője 
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Március 30. 
Vizsoly eljött hozzánk című előadás és kiállítás 
Előadó: Kis István teológus, lelkész 
Közreműködött: a Hévízi Adventista Énekkar 

Április 4. 
József Attila Szavalóverseny 
Városi döntő 

Április 8. 
Költészet Napja 
A könyvtár és a Tájak Korok Múzeumok Kőrösi Csoma Sándor Klub közös rendezvény 
Horváth J. Ferenc: A rikoltó jégmadár és A jégmadár fészke című köteteinek bemutatása 
A kötetet ismertette: Pelcz István tanár 
Közreműködött: Villányi Eszter 
Zenei élményt adott az Énekmondó Együttes 

Április 21–22. 
„Veszíts el egy könyvet” akció a városban 
„Neked mennyit ér?” – könyvbörze a Várkertben felállított könyvsátorban 13–18 óra között 

Április 21. 
A „Helikon képekben” című kiállítás megnyitása 
A tárlatot az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Pelcz István tanár 

Április 22. 
A Helikoni Filmkategória eredményhirdetése 
Nevezett filmek folyamatos vetítése a nap folyamán 

Április 25. 
Illésné Németh Mária festménykiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Börner Ildikó a Balaton Art Alkotóközösség elnöke 
Közreműködött: Papp Márta Ilona vers 
Zenei élményt adott Kalmár Barbara fuvolán, zongorán kísér Farkas Berta 

Május 2. 
„Jól esik köztetek lenni...”: Női sorsok és szerepek Deák Ferenc környezetében című kötet 
bemutatása 
Előadó: Kiss Gábor igazgató DFMVK, Zalaegerszeg, a kötet szerkesztője 

Május 9. 
Zöld Zala vetélkedő döntője 

Május 11. 
„Erdélyi Társaság” címmel Tamási Áron halálának 50. évfordulójára novellaesttel emlékezett 
Bereczky Szilárd előadóművész 
Közreműködött: Holczerné Szabó Ágnes ének-zene tanár 

Május 13. 
„Csalások és tévedések az újkori olimpiákon” 
Vendégeink: Dr. Hencsei Pál olimpiatörténész, Horváth Vilmos a Dobó SE elnöke 
Köszöntőt mondott: Dr. Ágh Pál a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület elnöke 
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Beszélgetőtárs: Dr. Iglódi Endre a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület alelnöke 

Május 30. 
VÁR-RÁD-A-KÖNYV-TÁR-TÚRA 
Könyvtár-és olvasásnépszerűsítő vetélkedő döntője 

Június 2. 
Helyszín: a Balaton Színház Simándy terme 
A Ki kicsoda Keszthelyen? 2016 c. kötet bemutatója 
Köszöntőt mondott: Ruzsics Ferenc Keszthely város polgármestere 
A kötetet ismertette: Pappné Beke Judit könyvtárigazgató 
Zenei élményt adott: a Helikon kvintett 
Művészeti vezető: Kiss Tamás 

Június 3. 
Helyszín: a könyvtár olvasóterme 
Vendégünk: Kukorelly Endre József Attila-díjas költő, író 
Beszélgetőtárs: Tar Ferenc tanár 
Közreműködik: Király Erika 

Június 7–9. egész nap 
Helyszín: Sétáló utca 
„Neked mennyit ér?” címmel könyvárusítás használt és ajándék kötetekből 

Június 8. 
Vendégünk: Szálinger Balázs József Attila-díjas költő, műfordító 
Beszélgetőtárs: Csengey Balázs tanár 

Június 8. 
Muszatics Péter: Utazás Európa mélyére c. kötetének bemutatója 
A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész 

Szeptember 9. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye: A Gersei-Pethő család története 
Előadó: Kardos Gy. József nyugalmazott tanár, író 

Szeptember 20. 
A Keszthelyi Városvédők és a könyvtár közös rendezvénye: Szent Márton "közgazdasági 
alapelvei" című kötet bemutatója 
Előadó: Dr. Tóth Gergely közgazdász 
Beszélgetőtárs: Németh Ferenc 

Szeptember 23. 
Ünnepi megemlékezés a Keszthelyen elhunyt Rájnis József szerzetes, tanár születésének 275. 
évfordulója alkalmából 
Előadó: dr. Bokányi Péter – irodalomtörténész. 
Közreműködtek: Festetics György Zeneiskola növendékei és a Vajda János Gimnázium 
tanulói 
Rájnis József sírhelyéről emlékezett: Tál Zoltán plébános 
18.15 Fő téri templom kriptájában emléktábla koszorúzása Ruzsics Ferenc Keszthely Város 
polgármestere, dr. Bokányi Péter, Tál Zoltán 
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19 óra Fő téri templomban szentmise Rájnis József emlékének ajánlva 

Október 3. 
Könyvtári feladatok, szerepek a kistelepüléseken című szakmai nap 
A szakmai napot megnyitotta: Pappné Beke Judit, a Fejér György Városi Könyvtár igazgatója 
és Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója 
Előadók: Sebestyénné Horváth Margit, a DFMVK csoportvezetője, Nitsch Erzsébet, a 
DFMVK igazgatóhelyettese, Pappné Beke Judit, a FGYVK igazgatója és Temleitner 
Krisztina, a FGYVK csoportvezetője 

Október 3. 
A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület és a könyvtár közös rendezvénye Civil Pálya 
címmel 
Vendégünk: Dr. Gyenesei Leila kétszeres olimpikon, kétszeres világbajnok, háromszoros 
Európa-bajnok öttusázó 
Az olimpikonnal beszélgetett: Dr. Iglódi Endre a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület 
alelnöke 

Október 5. 
85 éve született Latinovits Zoltán „Kussoltat a sors”: Latinovits Zoltán emlékezete, Pálfy 
Margit színművésznő előadása 

Október 7. 
A Tájak Korok Múzeumok Kőrösi Csoma Sándor Klub és a könyvtár közös rendezvénye 
Évfordulós zeneszerzők nyomában: komolyzenei koncert Papp-Csővári Dóra és Papp Máté 
előadásában 

Október 8. 
Gőgös Judit grafikáinak és akvarelljeinek kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Zalaveczky Zita és Lichtenvaller Zoltán festőművészek 

Október 9. 
KÖNYVES VASÁRNAP 
Teljes körű nyitva tartás 

Október 12. 
1956: Keszthely–Párizs vetített képes előadás Keszthely az 1956-os forradalom napjaiban 
Előadó: Tar Ferenc tanár 
„Egy 56-os forradalmár élete Párizsban” 
Vendég: Nagy Pál József Attila-díjas író, műfordító 

Október 14. 
Rendhagyó irodalom és történelem óra középiskolásoknak 
Előadók: Tar Ferenc tanár és Cséby Géza irodalomtörténész 

Október 17. 
Rendhagyó irodalom és történelem óra középiskolásoknak 
Előadók: Tar Ferenc tanár és Cséby Géza irodalomtörténész 

Október 25. 
Október végi tiszta lángok: oratorikus megemlékezés az 1956-os forradalom hőseiről 
Előadó: az Énekmondó együttes és vendégzenészek 
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Narrátor: Kiss Bódog Zoltán, a POFOSZ Zala megyei elnöke 

November 7. 
Kardos Gy. József: A véletlen című kötetének bemutatása 

November 10. 
W. Barna Erika: A kézírás teremtő hatalma című kötetének bemutatója 
A könyvet bemutatta: a szerző, valamint Eckert Judit tanítónő 

November 17. 
„Lengyel tollal a magyar októberről” 1956 
Előadó: dr. Cséby Géza irodalomtörténész 
Közreműködött: ifj. Kalapos István vers 

November 21. 
Megemlékezés Berzsenyi Dániel születésének 240. és halálának 180. évfordulója alkalmából 
Megemlékezést tartott: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész  
Közreműködött: a Musica Antiqua kamarazenekar – Művészeti vezető: Varga Endre 

November 28. 
Szép Magyar Beszédért Szavalóverseny 
December 1. 
Nyugat-Balatoni Kalendárium 2017 című kötet bemutatója, gyermekrajzpályázatának 
díjkiosztása és kiállítása. 
A kötetet az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Papp Péter és Pelcz István tanár 

December 5. 
Keszthely város karácsonyi képeslap rajzpályázatának eredményhirdetése és kiállítása 

December 10. 
Adventi hangverseny a Castellum Kamarazenekar előadásában 

December 12. 
„Ki fejti meg titkát?” A Balaton magyar költők verseiben és magyar festők képein című 
album bemutatása 
Vendégek: Zentai Gabriella szerkesztő és Papp János színművész 
A rendezvényt színesítette Kalmárné Amberg Xénia könyvtáros gyöngymunkáiból készült 
kiállítása 

December 13. 
Adventi hangverseny a Re-Folk Zenekar előadásában az Aranykorúak Társasága által 
meghívottak részére  
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Informatikai és zenei szolgáltatás 

Állandó informatikai feladatok: 

– Adatbázisok aktualizálása, azokból szolgáltatás 

– A könyvtár adatállományainak aktualizálása (CD, DVD, videó és hangoskönyvlista) 

– Számítógépek karbantartása, szükséges hardverek, számítástechnikai segédeszközök 
beszerzése (toner, patron, CD, DVD stb.) 

– Mentések a könyvtár adatállományairól (TextLib, sajtóbibliográfia, stb.) 

– Meghívók, levelek, feliratok, statisztikák készítése 

– Informatikai pályázatok figyelése, elkészítése, lebonyolítása 

– A könyvtár honlapjának frissítése, karbantartása. 

– TextLib adatbázis feltöltése, karbantartása. Az adatbázis tartalmazza a városi könyvtár, 
a könyvtári szolgáltató helyek, és Vonyarcvashegy állományát is. 

Az informatikai és zenei szolgáltatások: 

– Számítógép-használat: az olvasók által használt 6 számítógép bármelyikén igénybe 
vehették e szolgálttásunkat az olvasók; 

– Modern oktatótermünkben felnőtt olvasóink számítógép- és internet használati 
tanfolyamokon vehettek részt; 

– Adatbázisok használata: az előző évekhez hasonlóan legnagyobb érdeklődés a Complex 
Jogtár iránt volt, mely 2010-től online módon elérhető; 

– Nyomtatás: adatbázisokból, az Internetről és egyéb helyben szerkesztett 
dokumentumokról vállaltunk nyomtatást; 

– Szkennelés: a szolgáltatást 50,- Ft/oldal térítési díjért vehették igénybe a könyvtár 
használói; 

– Internet: a könyvtár e-Magyarország Pont, olvasóink 6 számítógépen internetezhetnek 

– NAVA pont: könyvtárunk 2006-tól a Nemzeti Audiovizuális Archívum szolgáltató 
helye, számítógépeink segítségével elérhetők a NAVA által összegyűjtött, feldolgozott és 
visszakereshetővé tett országos földfelszíni terjesztésű televízió- és rádióadók magyar 
gyártású és magyar vonatkozású műsorai. 

Zenei részleg elvégzett feladatai és mutatói: 

A részleg munkatársai sokféle feladatokat láttak el. Több rendezvény meghívóját készítettük 
el, postáztuk hagyományos és elektronikus úton, híres vendégünk volt 2016-ban dr. Vásáry 
István, Somogyi Győző, Kukorelly Endre, Szálinger Balázs. 

Az e-mailes névlistánk frissítése folyamatos, rendszeresen aktualizáljuk, fontos a helyi média 
képviselőivel, illetve a különböző egyesületekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás. 
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Ismét vetélkedőt szerveztünk és bonyolítottunk a Mozgáskorlátozottak keszthelyi szervezete 
számára. „A tudás kulcsa” - oktatási és nevelési intézmények tevékenységének támogatása 
Keszthelyen könyvtári környezetben TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 című pályázat keretén belül 
hirdettük meg Zöld Zala: Erdők, mezők, vizek hazája címmel 2 fordulós környezetvédelmi 
vetélkedőnket az általános iskolák tanulók 6–7. osztályosai részére. 

Február 1-jétől ingyenes szolgáltatás lett az internetezés, a használat azonban regisztrációhoz 
kötött: aki nem rendelkezik érvényes beiratkozással, annak látogatójegyet kell kitölteni. 

Folytattuk az előző években megkezdett kezdő számítógépes és internetes tanfolyamainkat: az 
idei évben 2 turnusban tudtunk lebonyolítani a saját és 3 a települési könyvtárak számára. 

Honlapunk megújult, folyamatosan frissítjük, az aktuális információkat, meghívókat nemcsak 
a könyvtár faliújságján, hanem a város több pontján is kifüggesztjük. 

A zenei szekrényben rendeztük a hangzó állományt: a hangoskönyveket kitettük az üveges 
szekrénybe, ezzel az olvasók számára is láthatóvá váltak a lemezek. 

A gazdasági megszorítások következtében a hangzó anyagok beszerzésére fordított összeg 
nagyon alacsony volt. 

Továbbra is sokan keresik a nyelvtanuláshoz szükséges hanganyagokat. A legkeresettebb a 
PONS nyelvoktató CD angol és német hanganyaga volt, de ismét sokan keresik az orosz nyelvű 
anyagokat is. A hangoskönyvek közül Rejtő Jenő. Márai Sándor, Fekete István a sláger, de nagy 
igény mutatkozott a kötelező olvasmányokra is hangzó anyag formájában. 

Feladatunk rendezvényeinken a hangosítás és a zeneszolgáltatás: az idei évben új mikrofont 
és erősítő berendezést vásároltunk, amellyel a korábbi műszaki problémák megszüntek. 

Új feladatként végezzük a könyvtárunkról szóló sajtómegjelenések összesítését lista 
formájában. 

                              Az informatikai-zenei szolgáltatások statisztikája 
                2016   

   

Dátum 
Gép- 

haszn. 
(fő) 

Internet 
(fő)  

Inf. 
kérés 
(alk.) 

zenei 
kölcs. 
(alk.) 

Intézményi 
kölcsönzés 

Klubosok 
kölcsönése 

Hanglemez 
kazetta 

hangoskönyv 

fő db fő db fő db fő db 

január 0 118 0 33 5 0 0 1 3 0 0 1 8 
február 0 183 0 47 3 1 6 0 0 0 0 1 6 
március 49 98 0 46 3 1 4 0 0 0 0 3 14 
április 0 223 0 6 5 4 21 4 15 2 3 3 34 
május 0 271 2 51 7 1 4 6 19 0 0 1 1 
június 0 178 0 37 13 2 5 8 22 0 0 4 15 
július 0 141 0 26 3 0 0 1 3 0 0 0 0 

augusztus 2 259 5 77 10 0 0 4 20 1 2 1 2 
szeptember 0 278 3 53 9 0 0 8 28 1 4 4 10 

október 36 290 1 68 12 2 6 5 19 1 4 1 2 
november 5 244 1 54 1 2 5 4 12 0 0 0 0 
december 0 251 0 54 18 1 1 2 9 5 13 5 22 
tanfolyam 92                         

                            
Összesen 92 2534 12 552 89 14 52 43 150 10 26 24 114 

  



14 
 

Gyermekkönyvtár 

Működési feltételek 
 
2016. évben egy főfoglalkozású dolgozó és egy kulturális közfoglalkoztatású dolgozó látta el a 
gyermekkönyvtári feladatokat. Az év folyamán még 4 közösségi szolgálatot teljesítő tanuló és 
egy önkéntes segítette alkalmanként a munkánkat. 

Nyitva tartásunk egy órával bővült, január 13-tól szerdánként a felnőtt részleghez igazodva 18 
óráig tartunk nyitva. Olvasóink örömmel fogadták a hosszabb nyitva tartást, ennek ellenére 
mégis kevesen veszik igénybe ilyenkor a szolgáltatásokat.  

Ebben az évben kétszer is bezárt a Gyermekkönyvtár. Először július 18-tól augusztus 7-ig, 
ebben az időszakban Strandkönyvtárunk üzemelt a Városi strand területén, ahol olvasóink 
igénybe vehették szolgáltatásainkat. A tavalyi évhez hasonlóan idén is meghosszabbított nyitva 
tartással egészen augusztus 19-ig üzemelt, ahová a gyermekkönyvtári állományból több mint 
145 könyvet válogattunk a strandra érkező olvasóink részére. Augusztus 18-tól szeptember 11-
ig voltunk zárva másodszor, ez alatt az idő alatt megszépült könyvtárunk. Az egylégterű 
olvasótermünk és könyvkiválasztónk, valamint mosdónk és az előtér előtti belépőnk és annak 
ajtaja lett festve. Ezenkívül még a külső ablakaink gittelésének javítása is megtörtént, illetve 
kicserélték az elavult WC tartályt. Az idei évben a tetőszerkezet legrosszabb részének javítására 
és körben a vízelvezető csatorna cseréjére is sor került.  

Könyvtárunk immár 6. éve dolgozik a TextLib integrált könyvtári rendszerrel. A kiváló internet 
kapcsolat elengedhetetlen a zavartalan működéshez. 

Olvasóink közül egyre többen használják a könyvtár honlapján keresztül elérhető on-line 
katalógusunkat. Lehetőségük van még a könyvtár állományában levő könyveket előjegyezni, 
foglalni, illetve a könyveik határidejét meghosszabbítani.  

Honlapunkat folyamatosan frissítjük, az aktuális információkat ezenkívül a faliújságon és már 
a facebookon is megtalálhatják olvasóink. Nagyobb rendezvényeinkről e-mailben külön 
értesítést kapnak az iskolák, óvodák és a média. 

Az év folyamán a mesekuckóban lecseréltük a régi, elavult szőnyegünket egy odaillő, játékos 
szőnyegre. Ezenkívül kaptunk két új babzsákot is, így kialakítottunk látogatóink számára egy 
kis „olvasókuckót”. Bővültünk még két új fejhallgatóval, valamint a modemünk és egy 
számítógép cseréjére is sor került, mely nagymértékben segíti a munkánkat, hiszen a régi 
gépünkön már lassan ment a kölcsönzés és többször lefagyott a rendszer. 

Gyermekkönyvtárunk részt vett a Zala megyei mozgássérültek és látásfogyatékosok részére 
Csik Ferenc öröksége címmel szervezett vetélkedő előkészítésében, feladatainak javításában és 
lebonyolításában. 

A Keszthelyi TV híradójában, illetve a Szignatúra műsorában az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozat programjai közül Gombosné Szabó Viktória Szél fútta mesevilág című 
előadásával, a Híres Keszthelyiek című vetélkedővel és a Könyvtári Legek című 
programunkkal szerepeltünk. Adásba került még a József Attila megyei versmondó verseny és 
a Szavalóverseny a Szép Magyar Beszédért, valamint a Vár Rád a Könyv-tár-túra című területi 
vetélkedőnk döntője és kiállítása.  
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A Zalai Hírlap is tájékoztatta olvasóit a József Attila megyei versmondó versenyről, a Könyv-
tár-túra döntőjéről, a Legek díjazottjairól, valamint az Óvodás versmondó délelőttről. 

Beszámoltunk a Zalai Könyvtári levelezőben a gyermekkönyvtár híreiről és cikket készítettünk 
a Vár Rád a Könyv-tár-túra könyvtár- és olvasás-népszerűsítő vetélkedőről. 

Raktárhelyiségeinkben nagyobb selejtezés és rendezés történt, valamint az idei nagyobb 
törlésünknek köszönhetően sor került az ismeretterjesztő könyvek átrendezésére, a barkács 
könyvek új helyen való kiemelésére. 

 

Pályázatok 

Ebben az évben zárult a 2010-ben indult TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0086 „Tudásdepó 
Expressz”- A könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázatunk fenntartási ideje. Az utolsó, XI. forduló 
A mi világunk címet viselte, melynek kapcsán a térképismereti és értő olvasási tudásukat 
bővíthették a tanulók. 

Továbbra is zajlik a fenntartási ideje a 2013 szeptemberében intézményünkben indult „A tudás 
kulcsa” - oktatási és nevelési intézmények tevékenységének támogatása Keszthelyen könyvtári 
környezetben című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 azonosító számú pályázati program. 
Keszthely valamennyi óvodája és a gyenesdiási óvodások vesznek részt a Varázslatos 
Gyermekkönyvtár című témanapokon. 

 

Állománygyarapítás, állomány-nyilvántartás 

A 2016-os évben összesen 673 db könyvvel bővült az állományunk, ebből 492 db szépirodalmi 
és 181 db ismeretterjesztő könyv, melyet vásároltunk illetve ajándékba kaptuk. Továbbra is a 
keresett, népszerű írók műveiből válogattunk az olvasói igényeket szem előtt tartva, figyelve a 
meglévő sorozatok folytatására is. Emellett még igényes szépirodalmi és ismeretterjesztő 
könyveket is vásároltunk. 

Az idei évben az ismeretterjesztő állományunk elavult és elhasználódott könyveit, valamint az 
iskolás korosztálynak szóló szépirodalmi könyvek közül került 871 db törlésre. Így a 
könyvállományunk 28.368 kötetből áll. 

13 féle folyóirat közül válogathatnak olvasóink, igyekszünk minden korosztály számára 
megfelelő olvasnivalót nyújtani. 

Rendezvényeinket, foglalkozásainkat 121 db hangzódokumentumból álló gyűjteményünkből 
színesítjük, a videofilmek lejátszásával pedig még változatosabbá tesszük a foglalkozásokat.  

Olvasószolgálat 

Olvasók  
 Beiratkozott Regisztrált 

Új 236 500 
Érvényesített 1057 1529 

Összesen 1293 2029 
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Már az óvodáskor előtt is sok kisgyermeket beíratnak szüleik a könyvtárba, az érvényesített 
olvasóink száma pedig 1000 fölött van, ami azt támasztja alá, hogy sokan rendszeresen járnak 
a könyvtárba az óvodástól az általános iskolás korosztályig. Ezenkívül a középiskolás, a felnőtt 
és a nyugdíjas korosztály is betér hozzánk a számukra szükséges irodalomért. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évről-évre olvasóink a kölcsönzés mellett szívesen veszik igénybe egyéb szolgáltatásainkat is. 
Betérnek folyóiratot olvasni, számítógépezni, rajzolni, társasjátékozni. Olvasóink részt 
vehetnek különféle rendezvényeinken, óvodás és iskolás csoportok számára pedig rendszeresen 
tartunk foglalkozásokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A táblázat, illetve a diagram szemlélteti, hogy továbbra is van igény a rendezvényeinkre. 
Átlagolva szinte minden munkanapra jut egy-egy rendezvény, melyen közel 4900-an vettek 
részt. 

  

Főbb mutatók 

Látogatók száma 11.034 

Kölcsönzött kötetek száma 22.178 

Helyben használt dokumentumok 16.640 

Távhasználat 518 

Internet használat 96 

Referensz kérdések száma 431 

Rendezvények főbb mutatói 

 2014 2015 2016 

Rendezvényeink száma 228 240 241 

Résztvevők száma 4242 4768 4867 
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Csoportos foglalkozások 

Színes és változatos programokkal várjuk az óvodás és az általános iskolás csoportokat 
foglalkozásainkra. Ennek köszönhetően idén még az előző évek magas mutatóit is sikerült 
felülmúlnunk. 

 

A pedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítve, akár egyéni kérésre is kidolgozunk 
foglalkozásokat, de nagyon szívesen jönnek az általunk kialakított programokra is. Vannak 
olyan csoportok, akik havi, két havi rendszerességgel, és vannak olyanok, akik alkalomszerűen 
járnak a foglalkozásokra. Évről-évre változatos foglalkozásokon bővíthetik ismereteiket, illetve 
oszthatják meg tudásukat velünk a gyermekek. 

Kért foglalkozások melyeket a csoportok választottak: 

ÓVODÁS FOGLALKOZÁSOK     34 alkalom 

Betemetett a nagy hó erdőt, mezőt, rétet... - Téli természet 

Medvék minden mennyiségben 

Könyvek között – madarak, csíráztatás, hajtatás, mandala 

Mit hallok? - állathang felismerés 

Égbolt lakói 

Évszakok - Tavasz - Húsvét 

Felfedezem a gyermekkönyvtárat 

Május dicsérő 

Mi leszek, ha nagy leszek? - Mesterségek 

Balatoni böngésző - élmények, játékok 

Merre szállnak, megtudom - Foglalkozás a költöző madarakról 

Őszi doromb: Egér Geszti és Egér Guszti 

Csoportos foglalkozások főbb mutatói 

 2014 2015 2016 

 alkalom létszám alkalom létszám alkalom létszám 

Óvodások programjai 22 487 fő 29 622 fő 34 701 fő 

Iskolásoknak 
könyvtárismereti órák 

28 439 fő 31 507 fő 37 682 fő 

Iskolásoknak 
foglalkozások különböző 
témákban 

51 1027 fő 67 1233 fő 76 1345 fő 

Iskolások csoportos 
könyvtárlátogatásai 

18 410 fő 17 277 fő 19 389 fő 

Foglalkozások összesen 119 2363 fő 144 2639 fő 166 3117 fő 
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Náthás Medve - Őszi könyvtárbemutató foglalkozás 

Advent - karácsonyra készülve 

A cinege cipője - madarak ősszel 

Téli álom - állatok őszi készülődése 

 

ISKOLÁS FOGLALKOZÁSOK – könyvtárismeret  37 alkalom 

Csukás István - rejtvényes kézikönyvtár használat 

Jégen járó január - nyomozós verses foglalkozás, könyvtárhasználattal 

Őrjegy használat: szerepjáték 

Farsang: Betűrend, lexikonos nyomozás 

Felfedezem a gyermekkönyvtárat 

Űrfelfedezők - Merre találok csillagászati könyveket 

"Tojáskereső"- könyvkeresés + kézikönyvhasználat 

Könyvtárbemutató, nyári könyvajánlóval 

Könyvtárismereti társasjáték 

Szerepjáték - Könyvtárismeret 

Csukás vetélkedő 

Könyvtárismeret - könyvtárbemutató vidéki könyvtárosoknak 

Pom Pom és a betűrend 

Könyves Könyv - Barangolás a könyvek birodalmában 

 

ISKOLÁS FOGLALKOZÁSOK – különböző témákban  76 alkalom 

Január - verses foglalkozás az évszakról 

Betemetett a nagy hó erdőt, mezőt, rétet... - Téli természet 

Farsangoljunk + Szókereső 

Mese Elek és Emese 

Gipszálarc festés - kézműves foglalkozás 

Jelmezes szánkóverseny - farsangi foglalkozás 

Csukás István - rejtvényes foglalkozás 

Égbolt lakói 

Ceruzatartó készítés: bagoly, béka - kézműves foglalkozás 

Gipszálarc festés - kézműves foglalkozás 

Mit hallok? - állathang felismerés 

Húsvéti kézműves foglalkozás: dekorgumi tojásdísz flitterekkel  

Nyuszi dísz - Húsvéti kézműves foglalkozás 

Tojáskereső - Húsvéti foglalkozás társasjátékkal 

Húsvétváró foglalkozás 

Évszakok - Tavasz - Lepke 
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Lepkedísz - kézműves foglalkozás 

Tavasz, a várva várt 

Játsszunk együtt! - képességfejlesztő társasjátékok 

Dinók nyomában - Gipsz festés 

Anyák napi kézműves foglalkozás: üvegfestés, lepke készítés 

A mi világunk 

Játékos Balaton 

Május dicsérő 

Mi készül kőből? - Játékos Balaton - vetélkedő 

Süsü és társai - játékos foglalkozás Csukás István műveiből 

Felfedezem a gyermekkönyvtárat 

Márton nap - beszélgetés és gipszlibafestés 

Gumikarkötő készítése 

Süsü és társai - játékos foglalkozás Csukás István műveiből 

Adventi üvegmatrica festés 

Adventre hangolódva - beszélgetés és üvegmatrica festés 

Adventre hangolódva - beszélgetés és könyvajánló a szünetre 

 

ISKOLÁSOK CSOPORTOS LÁTOGATÁSAI    19 alkalom 

 

 

Évről évre a foglalkozásainkat zenehallgatással valamint vetítéssel is színesítjük. Az idei évben 
222 alkalommal tettük hangulatosabbá a foglalkozásokat CD lemezeinkkel, melyet 4334 
gyermek hallgatott meg. 64 alkalommal videofilm részlet bejátszásával színesítettük a 
programokat, melyen 1240 fő vett részt. 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Iskolások 
csoportos 

könyvtárlátogatás
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FOGLALKOZÁSOK TÍPUS SZERINT
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Főbb rendezvények 

Évről évre minden korosztályt megszólítunk színes és változatos programjainkra. Az 
óvodásoktól az általános iskola felső tagozatáig választhatnak a Keszthely és a Keszthely 
környéki olvasók, pedagógusok, óvodapedagógusok rendezvényeinkből. Ezenkívül vannak 
területi versenyeink és pályázataink is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekkönyvtár 2016-ban is csatlakozott a rendezvénysorozatokhoz: 

87. Ünnepi könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok: (jún. 9 – jún. 13.) 

Június 11. Könyvmoly Klub - Kalandozás az új könyvek között 

Június 11. Vár Rád a Könyv-tár-túra - Kiállítás megnyitója és jutalmazása 

 

Országos Könyvtári Napok: (okt. 3 – okt. 15.) 

Október 3. Három bajusz gazdát keres – Író -olvasó találkozó Vig Balázzsal 

Október 4. Zöldkönyvtár: 

- Mesélnek a fák… - Kiállítás a természetről szóló könyveinkből 
- Játékos Balaton – ismeretterjesztő játéktár 

Október 5. Szél fútta mesevilág: Gombosné Szabó Viktória interaktív foglalkozása 

Főbb rendezvények mutatói 

Rendezvényeink száma 75 

Résztvevők száma 1750 

Főbb rendezvényeink típus szerint 

Előadás meghívott előadóval 1 

Író-olvasó találkozó 6 

Kiállítás 3 

Könyvmoly Klub 15 

Olvasás és könyvtár-népszerűsítő kampány 7 

Varázslatos gyermekkönyvtár – témanap 21 

Varázslatos karosszék: kézműves foglalkozás 13 

Versenyek, vetélkedők 5 

Egyéb 5 

Összesen: 75 
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Október 6. Múltidéző: Híres Keszthelyiek című vetélkedő gyermekeknek 

Október 7. Könyvtári legek: 

- Kiállítás - A legrégebbi, legnépszerűbb és a legújabb 
gyermekkönyvek bemutatása 

- Jutalmazás: A legelső olvasó, A legfiatalabb olvasó,  
A legaktívabb könyvtárlátogató és A legaktívabb család 

Október 7. Varázslatos gyermekkönyvtár – témanapok 1. Mit mesél az aranyhíd 

  A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Október 8. Könyvmoly Klub 

 Sok kéz, hamar kész: Könyvtárdíszítés – Papírsárkányok készítése 

Október 9. Könyves Vasárnap 

 

Zalai Gyermekkönyvhetek: (nov. 21 – dec. 2.) 

November 22-től Csukás István rejtvények – életrajzi totó, szókereső 

November 22. Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel 

November 25. Óvodások városi versmondó délelőttje 

November 26. Könyvmoly Klub 

 Varázslatos Karosszék: Adventi üvegmatrica festés 

November 28. Szavalóverseny a Szép Magyar Beszédért 

November 29-től Adventi kézműves foglalkozás – üvegmatrica festés 

 

Főbb rendezvények megoszlás szerint 

 

Előadás, meghívott 
előadóval; 1

Író-olvasó 
találkozó; 6

Kiállítás; 3

Könyvmoly Klub; 
15

Olvasás- és 
könyvtár-

népszerűsítő 
kampány; 7

Varázslatos 
gyermekkönyvtár -

témanap; 21

Varázslatos 
karosszék: 
kézműves 

foglalkozás; 13

Versenyek, 
vetélkedők; 5

Egyéb; 5

FŐBB RENDEZVÉNYEINK TÍPUS SZERINT
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ELŐADÁS 

Október 5. Szél fútta mesevilág - Gombosné Szabó Viktória interaktív foglalkozása 

 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 

Június 7. Iski Szilvia: Keszthelyi kastélymesék 

Daru Domonkos és Bagoly Bonifác nagy találkozása 

Mese Erdmannról, a kastély kutyájáról, aki nagyon szereti a süteményt" 

Június 14. Iski Szilvia: Keszthelyi kastélymesék 

Mese a kastélypark kútjáról, amelyet két oroszlán őriz 

Mese a kastély tornyának csigalépcsőjéről, aki nagyon félt 

Június 15. Iski Szilvia: Keszthelyi kastélymesék -  

Mese egy furcsa vadászatról és sok nem mindennapi nyúlról 

Június 15. Iski Szilvia: Keszthelyi kastélymesék 

Daru Domonkos és Bagoly Bonifác nagy találkozása 

Október 3. Vig Balázs: Három bajusz gazdát keres 

November 22. Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel 

„Nyulász Pétert mindenki kedves, közvetlen, humoros embernek írta le. Stílusa nemcsak a 
könyveiben, hanem élőszóban is nagyon tetszett a gyerekeknek. Külön kiemelték, hogy milyen 
jó ötlet az, hogy a Balaton tündéréről ír. A helyszínek különösen izgalmasak voltak, mivel sok 
közülük a mi közvetlen környezetünkben található. 

Érdekes volt arról is beszámolót hallani mindannyiunk számára, hogyan is készül egy könyv, 
de a könyvből olvasott részletek is nagyon tetszettek. 

Köszönjük ezt a szép délelőttöt és sok sikert kívánunk az író és a könyvtár további munkájához!” 

3. osztály – Szabó István Általános Iskola, Cserszegtomaj 
 

KIÁLLÍTÁS 

Június 11. Vár Rád a Könyv-tár-túra - Kiállítás megnyitója és jutalmazása 

Október 4. Zöld Könyvtár: Mesélnek a fák… 

Kiállítás a természetről szóló könyveinkből 

Október 7. Könyvtári legek – Kiállítás  

A legrégebbi, legnépszerűbb és a legújabb gyermekkönyvek bemutatása 

 

 

 



23 
 

VERSENY, VETÉLKEDŐ 

Április 04. József Attila megyei versmondó verseny területi fordulója  
helyszín: Fejér György Városi Könyvtár 

Május 30. Vár Rád a Könyv-tár-túra - Döntő  
Helyszín: Fejér György Városi Könyvtár 

Október 6. Országos Könyvtári Napok: Múltidéző  
Híres Keszthelyiek című vetélkedő gyermekeknek 

November 28. Szavalóverseny a Szép Magyar Beszédért 

November 22-től 

Csukás István rejtvények - életrajzi totó, szókereső 

 

„Az Egry József Általános Iskola 4. b osztályos tanulói nevében szeretnénk köszönetet mondani 
a lelkes és segítőkész Szilvi néninek és Vera néninek, hogy elmélyítettük tudásunkat. Új 
ismereteket szereztünk játékos formában, melyeket tanulmányaink során is tudunk hasznosítani. 

Nagyon jól éreztük magunkat, mint mindig az elmúlt négy évben. 

Köszönjük az élményeket!” 

4.b  – Egry József Általános Iskola 

 

A VARÁZSLATOS GYERMEKKÖNYVTÁR – MIT MESÉL AZ ARANYHÍD 
 

1. témanap: 
A magyar tenger: Ismerkedés a Balatonnal  

Kialakulása, alakja, partvidéke, időjárása. 

Január 29.  Sopron utcai Tagóvoda nagycsoportosai  

Február 3.  Nefelejcs csoport, Életfa Óvoda 

Február 18.  Micimackó csoport, Vörösmarty utcai Tagóvoda 

Március 24.  Táltos csoport, Kísérleti utcai Tagóvoda 

Szeptember 16. Bóbita csoport, Gagarin utcai Tagóvoda 

Szeptember 29. Tapolcai utcai Tagóvoda nagycsoportosai 

Október 7.  Pillangó csoport, Gyenesdiási Óvoda 

2. témanap: 
Békalencse, kárász meg a többiek: A Balaton élővilága 

A tóban és a parton élő állat- és növényvilág bemutatása. 

Február 24.  Micimackó csoport, Vörösmarty utcai Tagóvoda 

Február 25.  Sopron utcai Tagóvoda nagycsoportosai 

Február 26.  Nefelejcs csoport, Életfa Óvoda 

Április 13.  Táltos csoport, Kísérleti utcai Tagóvoda 
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Szeptember 21. Bóbita csoport, Gagarin utcai Tagóvoda 

Október 21.  Pillangó csoport, Gyenesdiási Óvoda 

November 11  Tapolcai utcai Tagóvoda nagycsoportosai 

3. témanap: 
”Hej halászok, halászok…”: A Balaton és az ember 

A balatoni emberek élete, sportolási lehetőségek, Nemzeti Park, természetvédelem. 

Március 2.  Micimackó csoport, Vörösmarty utcai Tagóvoda 

Március 17.  Sopron utcai Tagóvoda nagycsoportosai 

Április 1.  Nefelejcs csoport, Életfa Óvoda 

Május 13.  Táltos csoport, Kísérleti utcai Tagóvoda 

Szeptember 28. Bóbita csoport, Gagarin utcai Tagóvoda 

November 10.  Pillangó csoport, Gyenesdiási Óvoda 

November 18  Tapolcai utcai Tagóvoda nagycsoportosai 
 

„A tudás kulcsa sok sok ajtót kinyitott számunkra, köszönjük az élményt, a sok hasznos 
tudnivalót, amit magunkkal vihettünk!” 

Gagarin Óvoda – Bóbita csoport 

„Rengeteg ismerettel színesedett gyermekeink tudása, újabb gondolatokat ébresztettek a 
foglalkozások témakörei a kis fejekben. 

Szeretettel gondolunk vissza Szilvi nénire, a halacskákra, a gombóc fagyira, a vitorlásra és 
arra, hogy képzeletben végig kirándulhattunk a Balaton partján.” 

Köszönjük: Tapolcai úti Tagóvoda nagycsoportosai 

 

KAMPÁNY 

A mi világunk - Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány XI. forduló 

Április 5. Szabó István Általános Iskola, Cserszegtomaj 4.o. 

Április 6. Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola 3. a 

Április 14. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. b 

Április 27. Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola 4. b 

Május 3. Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3. o. 

Május 12. Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolája 3. c 

Május 12. Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI 4. d 

 

KÖNYVMOLY KLUB 

Január 16.  Könyvajánló az új könyvekből 

Február 6.  Készülődés farsangra 

Március 19.  Húsvéti Könyvmoly Klub 
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Április 9.  Tavaszra hangolódó 

Május 14  Könyvvel könnyebb 

Június 11.  Kalandozás az új könyvek között 

Június 22.  Ezt olvasd el! - könyvajánló faliújság készítése 

Július 6.  Eltűnt egy kisfiú, nyomozás 

Szeptember 24 Őszre hangolódó 

Október 8.  Könyvtár díszítési előkészületek 

Október 29.  Készülnek a papírsárkányok 

November 5.  Adventre hangoló - kontúrozás 

November 26.  Karácsonyi készülődés – üvegmatrica festés 

December 10.  Könyvajánló a közelgő szünetre 

December 17.  Karácsonyi beszélgetés és „eszem-iszom” 

 

„A Könyvmoly Klub nekem a kikapcsolódást jelenti; egy olyan helyet, ahol velem azonos 
érdeklődési körű emberekkel beszélgethetek könyvekről, filmekről, vagy éppen az aktuális 
témákról, politikáról, napi sérelmekről, magáról az életről. Itt olyan gyerekekkel és felnőttekkel 
találkozom, akikkel megoszthatom az élményeimet, tanácsokat kapok tőlük és úgy érzem, hogy 
egy szerető közösség tagja vagyok. Már legalább 2 éve minden hónapban összejárunk, 
összeszokott csapat vagyunk, de azért örülünk az új tagoknak is.   

Mindenkinek ajánlom ezt a kis közösséget, főleg azoknak, akik szívesen olvasnak, hiszen ami 
összeköti a Könyvmoly Klubot az az olvasás szeretete.” 

Vadász Virág 
 

VARÁZSLATOS KAROSSZÉK 

Február 6. Gipszálarc festés 

 Március 8-tól Rendkívüli varázslatos karosszék:  

  A könyvtár tavaszi díszbe „öltöztetése” 

 Március 16. Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár húsvéti díszítése 

 Március 19. Húsvétváró foglalkozás – Nyuszidísz 

 Április 30. Anyák kézműves foglalkozás - lepkedísz 

Szeptember 20-tól  
Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár őszi díszbe öltöztetése 

Október 8. Országos Könyvtári Napok: Sok kéz, hamar kész:  
Könyvtárdíszítés – Papírsárkányok készítése 

Október 29. Papírsárkányok készítése 

November 5. Adventi üvegmatrica kontúrozás 

November 26. Adventi üvegmatrica festés 

November 29-től 

 Zalai Gyermekkönyvhetek: Adventi kézműves foglalkozás – 
üvegmatrica festés 
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December 6-tól 
Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár téli díszbe öltöztetése 

December 7. Karácsonyfa díszítés  
Zenei aláfestés: Petik Ákos zenetanár 

 

EGYÉB RENDEZVÉNYEK 

Október 4. Játékos Balaton – ismeretterjesztő játéktár 

Október 7. Könyvtári legek: A legelső olvasó, A legfiatalabb olvasó, A legaktívabb 
könyvtárlátogató, A legaktívabb család 

„A Gyermekkönyvtár itt Keszthelyen nem csupán a kultúrát jelentheti a gyermekeimnek, hanem 
a játék és az öröm békés szigete is. Az itt dolgozók kedvessége és segítőkészsége, a könyvek és 
a játékok széles tárháza mindazt megadja most a piciknek, ami később majd természetessé teszi 
az életükben, hogy nagyobb gyermekként is szívesen ellátogassanak ide. Köszönjük mindezt!” 

Honthegyi Lili és Flóra édesanyja, Honthegyi Viktória 

 

Október 9. Országos Könyvtári Napok: Könyves Vasárnap 

November 25. Zalai Gyermekkönyvhetek:  
Óvodások Városi Versmondó Délelőttje 

  megnyitotta és levezette: Kalapos István 

 

„Kedves Gyermekkönyvtár! 

Nagyon köszönöm a meghívást, igazán jól éreztem magam. A kisgyermekek felkészültsége 
példaértékű! Bízom benne, hogy a versek, mesék, könyvek szeretete egész életüket végig kíséri, 
és majdan gyermekeiknek, unokáiknak is továbbhagyományozzák. Kívánom, hogy ez a 
hagyomány ne szakadjon meg, és sok-sok évig hallgathassuk városunk óvodásainak előadásait! 

Nagy-nagy köszönettel: Kalapos István” 
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Feldolgozó és területi csoport 

Szerzeményezés és feldolgozás 

Beszerzés: 

2016-ban a könyvtári állomány összesen 2 552 dokumentummal gyarapodott,  4 439 ezer Ft 
értékben, ebből a vásárlások értéke 564 forint, dokumentumtípusonként az alábbi 
megosztásban: 

 Darab 
Könyv és bekötött folyóirat 2397 
Hangdokumentum 2 
Film 153 
Összesen: 2552 

 

A beszerzett dokumentumok megosztása: 

felnőtt szépirodalom 1002 
felnőtt szakirodalom 703 
gyermek szépirodalom 492 
gyermek szakirodalom 181 
egyéb 174 
Összesen: 2552 

 

A könyvtárba járó folyóiratok száma 155. Ezek között idén is kb. egyharmadához – zömében 
irodalmi és határon túli folyóirathoz – ingyen jutott a könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. közreműködésével. A kurrens folyóiratok közül 
6 cím került köttetésre (15 kötetben), a többit időlegesen, 3 évig őrizzük. 

A dokumentumokat különböző helyeken vásároljuk, általában ott, ahol a legnagyobb 
kedvezményt adják. Ez a Bookline esetében általában 33 %, a Könyvtárellátónál 28 %. A 
megrendelés a könyvpiacon való tájékozódás után, főleg az olvasói igényeknek megfelelően 
történik. A beszerzéshez szükséges ismeretek és információk megszerzésének érdekében 
folyamatosan figyelemmel kísértük a megjelent dokumentumok kínálatát. 

Olvasói felajánlások alapján, ajándékozással is kerülnek dokumentumok a könyvtár 
állományába. 

 

Állományba vétel: 

A TextLib rendszer szerzeményező moduljának használatával kerülnek a könyvek a leltári 
állományba, folyamatos sorszámozással. Először a számla adatai kerülnek bevitelre, majd 
ezután a példányadatok. Ezt megelőzi a könyvek állománybélyegzése, vonalkódozása és a 
raktári jel megállapítása. Az AV dokumentumok leltározása is gépi úton, a TextLib rendszer 
segítségével történik. 
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Feltárás: 

A KELLÓ-nál megvásárolt könyvek bibliográfiai adatainak leírása ingyenesen letölthető, az 
adatok a TextLib rendszerbe integrálhatók. Ezeket helyben egészítjük ki a példányadatokkal 
(leltári szám, vonalkód, raktári hely, raktári jelzet). Az egyéb helyen beszerzett és az ajándékba 
kapott könyvek bibliográfiai leírása helyben készül és szintén bekerül a számítógépes 
rendszerbe. A DVD-kről külön nyomtatott betűrendes jegyzék készül, amely a honlapunkon is 
elérhető. Az újonnan beszerzett zenei CD-k analitikus feltárása folyamatos. 

Az elhasználódott vonalkódok cseréje és módosítása folyamatos. Az állománnyrészekben 
történő változásokat – a visszakereshetőség érdekében – a nyilvántartásokban is nyomon 
követtük, illetve korrigáltuk. A megrongálódott, elhasználódott könyveket kicseréljük a 
könyvtárnak felajánlott ajándék könyvekre. 

 

Törlés: 

2016-ban 5 törlési jegyzék készült, összesen 4340 kötet került kivonásra az állományból. 

A törölt könyveket a TextLib adatbázis tartja nyilván, de a leltárkönyvből és a raktári 
katalógusból is kivezetésre kerülnek az adatok. 

A könyvtári állomány adatai 2016. december 31-én: 

Könyv és bekötött folyóirat 115 664 
Kartográfiai dokumentum 477 
Hangdokumentum 4 705 
Képdokumentum 2 357 
Elektronikus dokumentum (CD-ROM) 491 
Összesen: 123 694 
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Területi ellátás 

A DFMVK-val kötött megállapodása alapján a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 41 
kistelepülésen végezte a szolgáltató helyek dokumentumokkal való ellátását, rendezvények 
szervezését, valamint kisértékű tárgyi eszközök beszerzését is. 2016-ban két új településen, 
Sármelléken és Zalaszántón végeztük a megállapodás szerinti feladatokat. 

A 2016-ben KSZR szolgáltatás keretében ellátott települések az alábbiak: 

1 Alsópáhok 

2 Bókaháza 

3 Cserszegtomaj 

4 Dióskál 

5 Döbröce 

6 Egeraracsa 

7 Esztergályhorváti 

8 Felsőpáhok 

9 Gétye 

10 Kallósd 

11 Karmacs 

12 Kehidakustány 

13 Kisgörbő 

14 Kisvásárhely 

15 Ligetfalva 

16 Mihályfa 

17 Nagygörbő 

18 Nemesbük 

19 Óhíd 

20 Pötréte 

21 Rezi 

22 Sármellék 

23 Sénye 

24 Sümegcsehi 

25 Szalapa 
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26 Szentgyörgyvár 

27 Tekenye 

28 Tilaj 

29 Türje 

30 Vállus 

31 Várvölgy 

32 Vindornyafok 

33 Vindornyalak 

34 Vindornyaszőlős 

35 Zalaapáti 

36 Zalacsány 

37 Zalaköveskút 

38 Zalaszántó 

39 Zalaszentlászló 

40 Zalaszentmárton 

41 Zalavár 

 

Az év első felében minden településen felmérésre kerültek a helyi igények a rendezvényekkel 
és a tárgyi eszközökkel, ill. az év második felétől megrendelendő folyóiratokkal kapcsolatban 
is. 

A rendezvényszervezés, és az állományok gondozását folyamatosan végeztük az év folyamán. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt az előző év végén vásárolt dokumentumokat 
szállítottuk ki, és cseréltünk is állományrészeket a könyvtárak között. 

A dokumentumok rendelésekor próbáltunk minél nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy inkább 
kevesebb példányszámban vásároljuk azokat, ezzel is növelve a művek sokszínűségét, hiszen a 
lényeg, hogy minél több címet tudjunk beszerezni, és azok cseréjével el tudjuk őket juttatni 
minél több olvasóhoz. A dokumentumbeszerzésnél a helyi igényeket, kéréseket a 
dokumentumkínálat függvényében mindig figyelembe vettük. Természetesen a városi könyvtár 
állományából is kölcsönöztünk, ill. könyvtárközi kölcsönzést is bonyolítottuk. 

Dokumentumtípus Érték 

Könyv 7600000,- Ft 

Audiovizuális 230000,- Ft 

A településekre megrendelt folyóiratok értéke meghaladta az előző évit, mivel a különböző 
témájú újságokra sokkal nagyobb igény jelentkezett, 2.165.000 Ft érték folyóirat és napilap lett 
rendelve. 
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A kistelepüléseken folyó munka segítése érdekében alapfokú könyvtáros tanfolyamot 
szerveztünk, szeptember–október hónapban, amelyet 8 fő érdeklődő végzett el sikeresen. 
Reményeink szerint az itt szerzett ismeretek elősegítik munkájukat. 

Türjén számítógép és internet-használati tanfolyamot tartottunk. 

Tételes állományellenőrzést végeztünk több település (Döbröce, Felsőpáhok, Kehidakustány 
/Kustány telephely/, Zalaköveskút és Zalaszentmárton) könyvtáraiban. 

Település 

Állományellenőrzés 
darabszáma 

/saját állomány + 
KSZR egyben/ 

(db) 

Települési saját állományból 
törlés 

Könyv (db) érték (Ft) 

Döbröce  235 6760 
Felsőpáhok 2715 543 38260 
Kehidakustán 
(Kustányi telephely) 

2270 1303 132559 

Zalaköveskút 2325 505 35133 
Zalaszentmárton 1673 96 6126 
Összesen 8983 2682 218838 

 

A megrongálódott, elavult dokumentumokat kivontuk az állományokból. 

2016-ban Várvölgyön adtunk át felújított könyvtárat. 

Több településen bútorzat is beszerzésre került. Technikai eszközök fejlesztése is megvalósult. 
74 tárgyi eszköz került beszerzésre 39 településre, valamint a KSZR ellátást végző FGYVK-ba 
is. A községekbe: szekrény, polc, asztal, szék, babzsák, szőnyeg, szoftver, vonalkódleolvasó, 
laptop, konzol, hangfal, laminátor, merevlemez, nyomtató, számítógép, az FGYVK-ba: polc, 
szék, szoftver, laptop, mobiltelefon. 

Fejlesztő játékokat is vásároltunk 4.000.000 Ft értékben, amelyeket az előző évi vásárlások 
figyelembe vételével osztottunk szét a kistelepülési könyvtárakban.  

Rendezvényeink palettája igen színes volt. A KSZR finanszírozásában több településünk 
falunapját és egyéb ünnepi alkalmakból szervezett programját színesítettük fellépőkkel. A 
gyermekek körében nagyon népszerűek voltak a kézműves foglalkozásaink, ahol különböző 
technikákkal tudtak a gyerekek és a felnőtt érdeklődők egyaránt megismerkedhetni. Nagy sikere 
volt több településen az adventi időszakot megelőzően a szalmavirágokkal, termésekkel 
díszített adventi-koszorúk elkészítésének is. A foglalkozáson jelen lévők örömmel vitték haza 
a közösen elkészített munkákat. 

A KSZR keretén belül összesen 292 rendezvény került megszervezésre és finanszírozásra. A 
települések programjainak 2016. évi statisztikája a következő táblázatban látható: 

 Ssz. 2016 
Rendezvények 

száma 
Létszám 

1. Alsópáhok 5 183 
2. Bókaháza 2 216 
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3. Cserszegtomaj 33 368 
4. Dióskál 5 41 
5. Döbröce 4 80 
6. Egeraracsa 6 158 
7. Esztergályhorváti 8 358 
8. Felsőpáhok 11 257 
9. Gétye 5 44 

10. Kallósd 7 363 
11. Karmacs 6 189 
12. Kehidakustány 4 198 
13. Kisgörbő 2 307 
14. Kisvásárhely 7 99 
15. Ligetfalva 4 162 
16. Mihályfa 11 106 
17. Nagygörbő 5 189 
18. Nemesbük 5 373 
19. Óhíd 4 113 
20. Pötréte 6 554 
21. Rezi 10 436 
22. Sármellék 8 632 
23. Sénye 4 224 
24. Sümegcsehi 16 418 
25. Szalapa 7 327 
26. Szentgyörgyvár 1 27 
27. Tekenye 4 342 
28. Tilaj 6 320 
29. Türje 19 815 
30. Vállus 7 383 
31. Várvölgy 18 427 
32. Vindornyafok 4 190 
33. Vindornyalak 2 63 
34. Vindornyaszőlős 8 186 
35. Zalaapáti 3 149 
36. Zalacsány 4 767 
37. Zalaköveskút 2 41 
38. Zalaszántó 4 487 
39. Zalaszentlászló 8 964 
40. Zalaszentmárton 6 102 
41. Zalavár 11 2198 

  Összesen: 292 13856 
  FGYVK 289 7799 

Ezen kívül Zalaapátiban volt még egy Könyvtármozi rendezvény, 2016. dec. 8-án, A Pál utcai 
fiúk c. filmet vetítették. 



33 
 

Több település csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz. A következő 
rendezvények valósultak meg: 

Ssz. Település Rendezvény megnevezése, dátum 

1. Cserszegtomaj 

Víg Balázs író 
könyvbemutatóval egybekötött 
interaktív foglalkozása 
2016.10.03. 14.00 

Ismerkedjünk 
a könyvtárral 
2016.10.05. 

Itt az ősz 
kézműves 
foglalkozás 
2016.10.08. 

2. Karmacs 
2016.10.05. 11 óra 
Ismerkedjünk a könyvekkel     

3. Kisgörbő 2016.10.06. Szókereső játék     

4. Kisvásárhely 

2016.10.03. 16.00 óra "Mesélő 
délután" Mesemondással 
egybekötött kézműves 
foglalkozás     

5. Mihályfa 2016.10.07. Szókereső játék     
6. Óhíd 2016.10.04. Szókereső játék     

7. Sümegcsehi 
Könyvtárak régen és ma - 
foglalkozás 2016.10.05. 

Szókereső 
játék 
2016.10.03. 
15.00   

8. Szalapa 
Orvosegészségügyi előadás 
2016.10. 07. 14.00     

9. Tilaj 
2016.10.07. Mesél a könyvtár 
foglalkozás     

10. Türje 

Ismerkedés a könyvekkel : 
Mesefigurák a könyvek 
birodalmában 2016.10.05. 
10.00 óra     

11. Várvölgy 
Új helyen a könyvtár - 
ünnepélyes megnyitó 

2016.10.04. 
Szókereső 
játék   

12. Zalacsány 

Víg Balázs interaktív 
könyvbemutatója 2016.10.03. 
14.00     

13. Zalaszentmárton 
2016.10.07. Vetélkedő a mesék 
birodalmában     

  Összesen: 10 2 2 
 

Keszthely, 2017. február 1.       
 
 
 
Pappné Beke Judit 

igazgató 


