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Pedagógiai Intézete Dr. Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtár és a Zalai 
Gyermekkönyvtáros Műhely szervezésében. A 4 órás képzés előadója, Bartos Éva, a 
Könyvtári Intézet igazgatója a biblioterápia elméletéről és gyakorlatáról tartott előadást 
közel 40 pedagógusnak és könyvtárosnak. 

Az én mesém  című, meseíró és mesemondó kisdiákok versenyét az érettségi 
szünetben, május 2-án az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziummal 
közösen rendeztük meg. A megadott meseszereplőkről  ezúttal 17 kisdiák írt mesét, és 
közel 35 fős - szülők, pedagógusok és gyerekek alkotta – közönség előtt elő is adták a 
történetet. A három legjobb meseíró-mesemondó kisdiákon kívül legszebb versmondó és 
legjobb meseíró, valamint közönség díjat is adott a zsűri. A díjazottak jutalom könyveit 
könyvtárunk biztosította, a résztvevők az iskolától emléklapot kaptak.  

2011-ben is havonta találkoztunk a Cimbora-klub tagjaival, akiknek a száma 
hónapról-hónapra nőtt, jelenleg 39 regisztrált tagunk van. A zalaegerszegi tanulók 
mellett tófeji, becsvölgyei és csonkahegyháti gyerekek is látogatják a rendezvényeket. A 
havi találkozásokról, a Cimbora-élményekről részletes tájékoztató található 
honlapunkon, a következő címen: http://gyermekkonyvtar.dfmk.hu/cimbora-
klub/elmenyeink.  

2011. első negyedévében megterveztük új honlapunkat, melynek tartalmi 
feltöltését március 15-ig elvégeztük. Könyvtárunk új honlapjának hivatalos átadására 
április 14-én, a könyvtárosok világnapján került sor. Erre az alkalomra elkészült a 
gyermekkönyvtár új honlapjának ismertetője is. (Lásd Fejesné Szabó Piroska: Honlap-
kalauz a Deák Ferenc Megyei Könyvtár új honlapjához című cikket.) 

 
        Oláh Rozália  

 
 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 

Rendezvények  

A Költészet Napja alkalmából két rendezvényünk volt a községekben: április 7-én 
Balogh József költő találkozott a gyermekolvasókkal Bagodban az iskolában.  

Április 11-én 18.00 órától Turbuly Lilla költői estjére került sor Nemesrádón a 
községi könyvtárban.  

2011. április 29-én Alsónemesapátiban, 2011. május 12-én Pusztaszentlászlón az 
"Első zalai gyümölcsészkönyv" című kiadványt mutatta be az érdeklődőknek Darázsi 
Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke, a mű egyik szerzője és felelős 
kiadója. A program a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás támogatásával 
valósult meg. A kötet a "Fenntartható fejlődés a háztájiban - Alkalmazkodó 
gyümölcsészet bevezetése a zalai aprófalvakban" program eredményeként született a 
Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Szerkesztője Lázár Péter, a tanulmányok 
szerzői között szerepel még Lantos Tamás, Kovács Gyula, Dóka László, Bócsó Renáta 
és Juhász Attila.  

 
Az Ünnepi Könyvhét keretében 2011. június 1-jén illetve 8-án Turbuly Lilla zalai 

származású íróval találkozhattak a gyerekek Pacsán a Városi Könyvtárban, Söjtörön a 
Deák Ferenc Általános Iskolában, és Pölöskén a Suli Harmónia Általános Iskolában.  A 
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rendezvényen bemutatásra került az írónő "Kosársuli" című új kötete, amely a Móra 
Kiadó Pöttyös sorozatában jelent meg. 

 

 
 
Internethasználó tanfolyam 
 
2011. február 9 - március 9. között Pusztaszentlászlón,  március 23–április 20. 

között Alsónemesapátiban 20-20 órában oktattuk a számítógép és az internet 
használatát. A képzésen 6, illetve 7 fő vett részt, elsősorban nyugdíjasok. 

 

 
 

 75



HHÍÍRREEKK  

Könyvtárátadó ünnepség Bagodban 
 
2011. április 7-én könyvtárátadó ünnepségre került sor Bagodban abból az 

alkalomból, hogy olyan korszerűen kialakított könyvtár várja a lakosságot, amelynek 
teljes állománya elektronikusan visszakereshető a TextLib integrált rendszerben, és 
elkezdődhet a gépi kölcsönzés is. 

 

 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a bagodi önkormányzattal illetve a Fekete István 
Általános Iskola és Óvodával megkötött együttműködési megállapodás alapján a 
mozgókönyvtári szolgáltatás keretében, a TÁMOP pályázat nyújtotta anyagi 
lehetőségeket kihasználva korszerűbbé és használhatóbbá tette Bagod települési és 
iskolai könyvtárát, polcrendszerét és állományát. A selejtezési munkálatok elvégzése 
után 2010. novemberében kezdődött el a teljes könyvtári állomány rögzítése a TextLib 
integrált rendszerben, és mindössze 5 hónap alatt elkészült a kettősfunkciójú könyvtár 
elektronikus katalógusa. Egyúttal megteremtődött a lehetőség ahhoz is, hogy a helyi 
könyvtárban bevezessék az elektronikus kölcsönzést. Könyvtárunk a vállalásának 
megfelelően továbbra is gondoskodik a beszerzések feldolgozásáról és az elektronikus 
katalógusba való rögzítéséről. A térségben elsőként elvégzett munka eredményét 
ünnepélyes keretek között mutatta be intézményünk a község és az iskola vezetésének, 
minden érdeklődőnek. 

http://mozgo.dfmk.hu/aktualis/konyvtaratado-unnepseg-bagodban 
 
Könyvtári bútorok 
 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár feleslegessé vált bútorait felajánlotta a könyvtári 

szolgáltatóhellyel rendelkező településeknek: 1-1 üveges tárló került Batykra, illetve 
Pölöskére; Merabona állványzat Bagodba, Zalaszentmihályra, Zalaszentlőrincre; 
dohányzóasztal Kemendollárra; székek szintén Kemendollárra és Zalaszentlőrincre.  
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Könyvbörze  
 

A Göcseji Falumúzeumban 2011. június 5-én a III. Göcseji Randevún hét göcseji 
község mutatta be a térség népi, gasztronómiai hagyományait és a tradicionális helyi 
termékeit. A program kapcsolódott az ünnepi könyvhéthez is: a zalaegerszegi 
kistérségben  szolgáltató Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a József Attila Városi 
Könyvtár munkatársai könyvbörzét rendeztek, kedvezményes áron árusították az 
állományból kivont könyveket. 

 

 
 

 
        Sebestyénné Horváth Margit 
 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
Rendezvények 2011. 1. félévben: 

 
A TÁMOP projektnek köszönhetően még a tavalyi év őszén indítottuk útjára a 
középiskolásoknak szóló irodalomtörténeti sorozatunkat „A mai magyar irodalom” 
címmel. Ebben a tanévben - 2010/2011. - a Deák Ferenc SZKI diákjai vesznek részt 
rendhagyó irodalomóráinkon: 

 
 2011. február 10-én Gombos Péter, a kaposvári egyetem tanára, 

gyermekirodalom-kutató mutatta be a mai magyar gyermekirodalmat. Nemcsak 
a kortárs gyerekirodalom jeles képviselőiről szólt (Lázár Ervin, Csukás István, 
Békés Pál és mások), hanem olvasmányajánlást is adott (pl. Varró Dániel 
versei). Kihangsúlyozta a tanár felelősségét és lehetőségeit a kötelező 
olvasmányok kiválasztásában, melyek nagymértékben meghatározzák a 
gyerekek olvasási kedvét, és kihatnak a későbbi olvasási szokásaikra is. 

 77


