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Az Irodalmi kalandozások játékkal az értékes szépirodalom olvasását ajánljuk a gyere-
keknek. Rejtvényfüzeteket állítunk össze a könyvek feldolgozásához, a feladatok meg-
oldásakor a könyvtári környezet, a könyvekben való búvárkodás, a könyvtár tájékoztató 
apparátusa, valamint az internet használata is jelentős szerepet kap. A játékot háromfor-
dulósra terveztük ebben a tanévben is. A Következő művek olvasására és játékos fel-
dolgozására kerül sor a tanévben: Roald Dahl: Karcsi és a csokoládégyár, Lois Lowry: 
Az emlékek őre, Anne Fine: A kilencedik felhőn. A megyei levelezős játékra Zala me-
gyéből a 4-5-6. osztályosok 31 csapata nevezett be. 

A TÁMOP-pályázat nyújtott segítséget ahhoz, hogy a 2010. évi Zalai 
gyermekönyvheteken megvalósulhasson a Kortárs gyermekirodalom megismertetése 
című programsorozatunk, mely keretében a következő rendezvényeket tartottuk a gyer-
mekkönyvtárunkban: 

• Ady Endre versmondó verseny zalaegerszegi és Zalaegerszeg városkör-
nyéki 4-8. osztályosoknak  

• Őrizd meg a tehetségedet?  Légy boldog és sikeres! Író-olvasó találkozó.  
 Vendég: Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely  

• Engem szeress! A kamaszoknak a szerelemről – másképp! 
Író-olvasó találkozó. Vendég: Sohonyai Edit  

• Lábita Színház bemutatója. Csernik Szende lábbábos műsora. 
• Királylány születik. Író-olvasó találkozó. Vendég: dr. Boldizsár Ildikó  
• Matyesz és Lilla. Író-olvasó találkozó. Vendég: Tölgyesi Lívia  
• Hóvilág. Kelemen Gyula verses-zenés műsora. 

 
A gyermekkönyvheti rendezvénysorozat keretében rendeztük meg az őszi to-

vábbképzést iskolai és gyermekkönyvtárosok, valamint pedagógusok számára a kö-
vetkező programmal:  A mese gyógyító ereje az élet különböző szakaszaiban. Ked-
ves vendégünk, dr. Boldizsár Ildikó író, mesekutató délelőtt a gyereket, délután pe-
dig a felnőtteket „varázsolta” el a mese világába. 

        Oláh Rozália 

 
 
 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 
 
A mozgókönyvtári szolgáltatás népszerűsítése 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár által elnyert, „Komplex, sokrétű mozgókönyv-
tári ellátás népszerűsítése” című NKA pályázat keretében – együttműködve a keszthe-
lyi Fejér György Városi Könyvtárral és a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárral 
– négy zalai kistérség (keszthelyi, zalaszentgróti, pacsai, zalaegerszegi) mozgókönyvtári 
szolgáltatásának népszerűsítő anyagát készíttette el.  

Megterveztettük a szolgáltatás egységes logoját, az egyes kistérségekre jellemző 
mappákat készíttettünk, és minden, a szolgáltatásba bevont településnek önálló betétla-
pot is szerkesztettünk, amelyek a mappában, vagy önállóan kerülnek felhasználásra. A 
szolgáltatás népszerűsítésére nagyméretű plakátok is készültek.  
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A népszerűsítő anyagokat eljuttattuk többek között az érintett települési könyvtárakba, a 
fenntartó önkormányzatokhoz és a kistérségi irodákba. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elismerés 
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Augusztus 1-én nagyszabású falunapra került sor Kemendolláron. Ez alkalomból 

kitüntetést kapott Szabóné Baján Erzsébet, a kultúrház és a könyvtár vezetője (akinek 
mi is szívből gratulálunk), és Széchenyi-emlékplakettet vehetett át intézményünk, a za-
laegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár is, elismerve a település számára nyújtott 
színvonalas mozgókönyvtári szolgáltatást.  
 
Rendezvények 2010. 2. félévben 
 
Intézményünk szervezésében a községekben az alábbi programokra került sor:  
 
október 6. Pölöske Az egészséges család. Immunerősítő gyógynövények. 

Éder Katalin dietetikus előadása  

október 7. Zalaszentmihály Gazdálkodik a család. Ősi zalai gyümölcsfák nyomá-
ban. Előadó: Kovács Gyula erdész, az "Év zalai embe-
re" 
  

október 8. Nemeshetés Gazdálkodik a család. Ősi zalai gyümölcsfák nyomá-
ban. Előadó: Kovács Gyula erdész, az "Év zalai embe-
re"  

október 8. Pókaszepetk Tanul a család. A Szent Jakab zarándokút Spanyolor-
szágban. Képes beszámolót tartott: Koronczi István  

október 11. Zalaistvánd Az egészséges család. Utam a rákból. Koronczi Éva 
előadása  

október 11. Pakod Az egészséges család. Utam a rákból. Koronczi Éva 
előadása  

október 8. Kemendollár Tanul a család. A Szent Jakab zarándokút Spanyolor-
szágban. Képes beszámolót tartott: Koronczi István  

november 16. Zalabér  Hogyan lesz egy író, író? címmel került sor író-
olvasótalálkozóra. Vendégeink voltak: Nógrádi Gábor 
és Nógrádi Gergely 
 

november 17. Búcsúszentlászló Sohonyai Edittel találkozhattak a helyi iskola felső 
tagozatosai, aki „Engem szeress” címmel beszélgetett 
a kamaszokkal a szerelemről - másképp! 
 

november 18. Batyk A Lábita Színház előadását nézhették meg a helyi óvo-
dások és alsó tagozatosok. Csernik Szende lábbábos a 
batyki programot követően meglátogatta a zalabéri 
óvodásokat is, ahol szintén bemutatta műsorát. 

 
Kistérségi rendezvények: 
 

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Zala Megyei Múze-
umok Igazgatósága, és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, mint a zalaegerszegi kistérség 
Közkincs Kerékasztalának tagjai november 8-án a Márton naphoz kötődően a zalaeger-
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szegi kistérség 1-4. osztályos tanulói részére Mesemondó versenyt hirdetett „Libava-
rázs” címmel. A rendezvényre 20 tanuló nevezett. 
 

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár Önkormányzata szerve-
zésében november 20-án rendezték meg a kistérségi vers-, próza- és mesemondóver-
senyt. Az irodalomkedvelők négy kategóriában mérhették össze tudásukat. A két zsűri-
nek igen nehéz dolga volt, hisz összesen nyolcvan (!) szavaló, mesemondó mutatta be 
tudását, ezért külön értékelték a legkisebbek, valamint az általános iskola felső tagoza-
tos, az ifjúsági- és a felnőttek produkcióját. Kiosztották az I., II., és III. díjakat, több 
különdíjat, de senki sem távozott üres kézzel, mivel minden résztvevő könyvjutalomban 
részesült. 
 

 
 
Könyvtáravató 
 

2010. december 11-én 15 órakor Nemesrádón felavatták az új közösségi házat, 
amelyben könyvtári szolgáltatóhely és teleház várja a látogatókat. A program részeként 
a helyi fellépők mellett Kelemen Gyula „énekmondó” szórakoztatta megzenésített ver-
sekkel a közönséget.  
 

 
Továbbképzés  
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A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek könyvtárosai számára az idei továbbkép-

zést november 29-én tartottuk a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban, amelyre a 30 
szolgáltatóhely közül 11 településről érkeztek kollégák. A program a terveknek megfe-
lelően a TEXTLIB integrált rendszer működésének bemutatása volt. A foglalkozást –
első ízben - a TIOP-1.2.3-08/1 pályázatból kialakított új oktatási kabinetben tartottuk. A 
TEXTLIB rendszerrel való ismerkedés a jövőben is folytatódik.  
 
 
TEXTLIB kistérségi modul üzembe állítása 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár üzembe állította - az intézmény által használt 
TEXTLIB könyvtári integrált rendszer fejlesztéseként - a kistérségi modult, amelynek 
segítségével közös adatbázisban tudjuk nyilvántartani valamennyi szolgáltatóhely helyi 
állományát. Elkezdődött a települési könyvtárak állományának elektronikus feldolgozá-
sa. A megyei könyvtár munkatársai Pethőhenye szolgáltatóhelyén már befejezték a ret-
rospektív konverziót. Jelenleg a bagodi könyvtár iskolai és községi állományának elekt-
ronikus nyilvántartásba vétele folyik. A községekben lévő, elektronikusan feldolgozott 
könyvek az online katalógusban visszakereshetők. 
A községek az interneten csatlakozni tudnak a megyei könyvtár szerveréhez, így mun-
kaállomásként működhetnek, amelynek feltétele a munkaállomás program beszerzése. 
Intézményünk felhívta a fenntartó önkormányzatok figyelmét a program megvásárlásá-
nak fontosságára, amelyet telepíteni is kell a helyi könyvtáros számára biztosított, széles 
sávú internet kapcsolattal rendelkező számítógépre. A telepítésben a megyei könyvtár 
munkatársai segítséget nyújtanak. 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 
 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
Rendezvények 2010. 2. félévben: 

 
Szeptember 6. : Öröm kör 

 
 -„Lolával az élet” - találkozó felnőtteknek D. Tóth Kriszta íróval, újságíróval, a 
Magyar Televízió szerkesztő műsorvezetőjével az olvasóteremben 

-Ringató – bemutató foglalkozás 0-3 éves korig – Hochrein Judit foglalkozásve-
zetővel 

 -Lolamesék – vetítés gyerekeknek a gyermekkönyvtárban 
 -Játszóház: Békakirály – csipeszfigurák készítése Simonné Kozma Aliz óvó-

nővel. Színes madárvilág papírból – Vöröss Ágnes rajztanárral. 
 
Szeptember 8. : „Megmutatom magam!” – kiállítás megnyitó 
 „Óvodai életünk” - a Mikes Kelemen Óvoda bemutatkozása 
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