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A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  
 
A KSZR szolgáltatás keretében megvalósult programok 2016. II. félévben 
 
2016-ban az Őszi Könyvtári Napokra idején 140 programra került sor a kistelepüléseken, 
valamint számos rendezvény zajlott az adventi időszakban (Mikulás műsor, kézműves 
foglalkozás, bábszínház, bohóc műsor, ünnepi zenés előadás) is.  
 

 .. ..  
Báthory Gábor Búcsúszentlászlón           Jurina Beáta Sárhidán                    Kelemen Gyula Keménfán 
 
Nyáron főleg a települések számára fontos falunapokhoz, ősszel az idősek napjához, szüreti 
fesztiválhoz kapcsolódtunk zenés, táncos műsorokkal, kézműves foglalkozással. Az ősz 
folyamán népszerű volt Kovács Gyula gyümölcsészeti előadása, Gaál Zsuzsa ételkóstolóval 
egybekötött könyvbemutatója, Horváth Viktória előadása az internet veszélyeiről.  
 

       
      Kovács Gyula Dötkön                           Gaál Zsuzsa Gősfán               Horváth Viktória Nagykapornakon 
 
Több településen zajlott kollégáink által vezetett számítógépes tanfolyam, volt babaprogram, 
kiállítás, kosárfonó képzés, a pályázatnak hála több könyvtármozis filmvetítés, s az őszi 
gyermekkönyv napok keretében író-olvasó találkozók gyerekeknek. Az ősz folyamán író 
vendégünk volt Finy Petra Tófejen és Zalaszentivánon, Vig Balázs Nemesapátiban, Majoros 
Nóra Pókaszepetken, Bischofné Hesinger Katalin Pölöskén. 
 

             
                   Majoros Nóra                                     Vig Balázs                      Bischofné Hesinger Katalin 
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Az 2. félév folyamán a legtöbb rendezvény zenés, táncos műsor volt (72), ezen belül is sok 
volt a gyermekprogram. Kiemelkedő számú volt még a kézműves foglalkozás (29), a 
könyvtári óra (25 – főleg az Őszi Könyvtári Napokon), az értékőrző, múltidéző program (13 - 
főleg az Őszi Könyvtári Napokon), a Könyvtármozi, filmvetítés (12), a kiállítás (12 - főleg az 
Őszi Könyvtári Napokon), a könyvbemutató, könyvajánló (11 - főleg az Őszi Könyvtári 
Napokon), az ismeretterjesztő előadás (10), az öko-program (9 - főleg az Őszi Könyvtári 
Napokon), a séta, túra (8 - főleg az Őszi Könyvtári Napokon), a felolvasás és meseolvasás (7-
7, főleg az Őszi Könyvtári Napokon). 
 

               
                    Tündérművek Pakodon                                Könyvtármozi Nagylengyelben   
 
A legtöbbet foglalkoztatott előadó Jurina Beáta, a Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör, s a 
Kis-Hétrét Együttes volt. A programokon összesen kb. 12292 fő vett részt. 
Az Őszi Könyvtári Napokon számos rendezvény a helyi könyvtáros szervezésében valósult 
meg, azon kívül a cikkben szereplő többi programot a megyei könyvtárellátási csoport 
munkatársai szervezték, s a Megyei Könyvtár finanszírozásával valósult meg.  
Reméljük, hogy a 2017. év is ilyen rendezvényekben gazdag lesz, együttműködve a 
kistelepülési könyvtárosokkal, polgármesterekkel. 

 
Az Őszi Könyvtári Napok programjai a kistelepülési könyvtárakban 
 
Könyvtárunk vezetése szorgalmazza, hogy az Őszi Könyvtári Napok hetében minél több 
szolgáltatóhelyen szervezzenek a lakosság számára programokat. Szerencsére a kistelepülési 
könyvtárosok egyre inkább partnerek ebben, így 2016 őszén is számos rendezvénnyel 
büszkélkedhettünk. 
Országosan összesen 1793 településen 7058 program zajlott, ebből Zalában 121 településen 
407 rendezvény volt. Ezzel a teljesítménnyel a 20 megye közül az 5. helyen állunk. 
A 121 zalai település közül a DFMVK ellátási körzetébe tartozó 83 könyvtár közül 49-ben 
zajlott kb. 140 program, melyből csupán 16 valósult meg a megyei könyvtár 
finanszírozásában, a többi a települések saját szervezésében történt. A legaktívabban az 
alsónemesapáti (18 program), a zalabéri (16), a bocföldei (10) és a nagykutasi (7) könyvtáros 
tevékenykedett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Zalabér                                                                       Alsónemesapáti 
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