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A költészet napja tiszteletére ebben az évben is megrendeztük hagyományosan a 

József Attila megyei versmondó verseny Zalaegerszeg városkörnyéki fordulóját, 
melyen 7 iskolából 16 versmondó szerepelt. Közülük hárman képviselték 
versmondóinkat a megyei döntőn.  

 
Már második éve működik gyermekkönyv-tárunkban a Cimbora klub, ahova 

olvasni és játszani szerető 10-13 éves gyerekek járnak havonta rendszeresen. A 
találkozókon 2012 első félében volt papírszínház-bemutató Lackfi János és a cimborák 
közös verseiből (lásd Fejesné Szabó Piroska: Papírszínház-bemutató c. cikkét); húsvét 
előtti ajándékkészítő kézműves foglalkozás Marcsi nénivel (Zsirainé Kulcsár Mária); a 
Zabszalma együttes Kakukk című kiskoncertje; író-olvasó találkozók (Turbuly Lilla, 
Balázs Ágnes), valamint évzáró kirándulás a Göcseji Falumúzeumba, részvétel a 
Göcseji Randevú rendezvényen. (Lásd Fejesné Szabó Piroska: Cimbora-kirándulás – 
2012. c. cikkét!) 

A 11. gyermekkönyvnapok gyermekkönyvtári programját május 21-én 
tartottuk, amikor Balázs Ágnes író, a népszerű Lufi-könyvek szerzője találkozott 
olvasóival. (Lásd Fejesné Szabó Piroska: Vendégünk volt Balázs Ágnes írónő c. cikkét!)  
Az írónő vallomását írói munkásságáról honlapunkon is közzétettük, szívesen ajánljuk 
minden kedves olvasónak:   
http://gyermekkonyvtar.dfmk.hu/videotar/-ha-a-szivedben-ott-a-szeretet 
 Kiadványaink közül az Olvasó Lurkó c. gyermekkönyvtári folyóiratnak havonta 
örülhettek a gyerekek; a GYI – gyermekkönyvtári információs hírlevelünk 36. és 37. 
száma jelent meg az első félévben. 

 
         Oláh Rozália 

 
 

  
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 
 
2012. január 21-én 14.00 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából Nemessándorházán 
kistérségi műveltségi vetélkedőre és kulturális estre került sor, amelyen Pitti Katalin 
operaénekes is fellépett. 
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2012. február 15-én 15 órától Nemesrádón zajlott a Közkincs Kerekasztal újabb 
programja a Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében. A 
programon a térségben szolgáltató könyvtárak képviselő is részt vettek. A község 
közösségi házában népes közönség előtt Marx Mária Gönczi Ferencről tartott előadást. 
 
2012. február 20-án a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban Textlib konferenciára 
került sor, amelynek egyik témája a kistérségi modul alkalmazásának tapasztalatai 
voltak. A rendezvényen két zalai előadás is elhangzott, köztük intézményünk 
munkatársa, Sebestyénné Horváth Margit a kistérségi modul bevezetésének 
tapasztalatairól számolt be. 
 
2012. április 4 - május 2. között szerdánként 15.00 órától alapszintű internet használati 
tanfolyamot szerveztünk Pacsán. A foglalkozásokat Sebestyénné Horváth Margit 
tartotta. 
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Söjtörön 2012-ben IKSZT létesült. A felújított épületben kapott elhelyezést a községi és 
iskolai könyvtár is. A könyvek visszapakolásában, a szükséges állománykivonás 
elvégzésében és a raktári rend kialakításában intézményünk munkatársai is részt vettek. 
2012. június 2. 13 óra népes közönség előtt került sor az új IKSZT felavatására. 
Köszöntőt Baksa István polgármester, avató beszédet Kiss Gábor, a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár igazgatója mondott. Ezt követően kiállítás megnyitóra, állófogadásra 
került sor, majd a Söjtöri Juniális színes programjai szórakoztatták az érdeklődőket. 
 
2012. május 21-én Balázs Ágnes író-olvasó találkozóra került sor Nemesapátiban az 
iskolában.  A rendezvényt az NKA Márai program támogatta. 
 
A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás  többfordulós vetélkedőt rendezett a térség 
iskoláinak közreműködésével. A programon 10 település csapatai vettek részt. A jó 
hangulatú játékban népi játékokat ismerhettek meg a gyerekek, valamint régi recepteket 
gyűjtöttek és próbáltak ki. Intézményünk a zsűrizésben vett részt, illetve különböző 
díjakat ajánlott fel a legsikeresebb résztvevők számára. 
 

 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR  
 
Felnőtt-programok: 
 
Január 24.: Magyar Kultúra Napja 

Pais Dezső születésének 125. évfordulója alkalmából könyvtárunk 2011-ben online 
vetélkedőt hirdetett, melynek témája a professzor élete, munkássága volt, s amelynek 
eredményhirdetésére 2012. január 24-én került sor. 
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