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ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁRAK 
 

 

MINŐSÍTETT KÖNYVTÁRI CÍM ZALA MEGYÉBEN 

A könyvtárak minősítését a 12/2010. (III.11.) OKM rendelet szabályozza. A minőség 
fejlesztése és a minőségbiztosítás ösztönzése érdekében a miniszter a könyvtárak minősítésére 
pályázati eljárást vezetett be. A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár több, mint 10 éve 
készült arra, hogy minőségi munkája során annak folyamait rögzítse, lehetőségeit és 
adottságait figyelembe véve dolgozzon. Többek között stratégiai terveket készítettünk, 
elkezdtük a folyamatszabályozást, bemutattuk a partnereket, elégedettségi kérdőíveket 
készítettünk és értékeltünk. 

A 2016. júliusában beadott pályázatban 9 kritériumon keresztül mutattuk be munkánkat, 
végeztünk önértékelést. Benyújtottunk minden kötelező és több ajánlott dokumentumot. A 
Minőségirányítási Tanács (MIT) vezetésével minden kolléga részvételével és aktív 
munkájával, objektív módon képet kaptunk jelen állapotunkról, eredményeinkről, a 
fejlesztendő területekről. A további tennivalók megtervezéséhez intézkedési tervet 
készítettünk.  

 
 
 
2017. január 22-én a Vigadóban Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta át a 
Minősített Könyvtári Cím kitüntetést intézményünk részére. Minősített Könyvtár címmel 
tüntették ki rajtunk kívül a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi 
Könyvtárát, a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárat, a miskolci II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárat, a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtárat, a 
szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárat és a győri Széchenyi István Egyetem 
Egyetemi Könyvtárát. 
Kívánjuk minden Zala megyei kollégának azt az örömöt – munkánk által elért megtiszteltetést 
-  mely bennünket az átadás napján ért. 
Köszönöm szépen Szabóné Mikla Éva MIT elnöknek, az áldozatos és felelősségteljes munkát, 
amit ebben a projektben is végzett, valamint minden kollégám hozzáállását. 
 
 
              Pappné Beke Judit 
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MŰHELY 

ZALA MEGYE KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA 2016-BAN 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 
 

 
Bevezető 
 
Zala megyében 289 könyvtári adatszolgáltató szolgáltatott statisztikai adatokat a 2016. évről (ebből 

egy könyvtár kivételével - MH Egészségügyi Központ Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet Könyvtár – 
valamennyi könyvtár feldolgozó központja a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár volt). Funkciója 
alapján 1 megyei könyvtár, 1 megyei ellátó központ, 8 városi könyvtár, 13 fiókkönyvtár, 4 községi 
könyvtár, 245 könyvtári információs és közösségi hely, továbbá 4 egészségügyi szakkönyvtár, 8 egyéb 
szakkönyvtár, 4 felsőoktatási könyvtár és 1 egyéb könyvtár van a megyében.  

 
 

ADATSZOLGÁLTATÓ KÖNYVTÁRAK  2016-ban 
Megyei könyvtár 1 
Megyei könyvtár ellátó központ (KSZR) 1 
Városi könyvtár 8 
városi tag és fiókkönyvtár 13 
Községi nyilvános könyvtár 4 
Könyvtári információs és közösségi hely 245 
Települési könyvtár összesen (fiókkönyvtárak és ellátó központ nélkül) 258 
Egészségügyi szakkönyvtár 3 
Egyéb szakkönyvtár 8 
Felsőoktatási könyvtár 4 
Egyéb könyvtár 1 
Összes adatszolgáltató 288 

 
 
Zala megyében minden településen volt nyilvános könyvtári szolgáltatás. A községi könyvtárak 

száma néggyel csökkent, a továbbiakban a KSZR szolgáltatásait veszik igénybe. Így a könyvtári 
információs és közösségi helyek száma 2016-ban 245-re változott, csatlakozott Murakeresztúr, 
Sármellék, Szepetnek, Zalaszántó. A Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központ Könyvtára a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tagkönyvtára lett 2016. január 1-től.  

 
A tagkönyvtárak és fiókkönyvtárak 2016-ban is külön jelentettek adatokat, így a 258 könyvtár 

mellett a megyei könyvtár 2 tagkönyvtára (József Attila Városi Tagkönyvtár, Apáczai Csere János 
Tagkönyvtár), valamint 11 fiókkönyvtár volt adatszolgáltató. A KSZR ellátó központ szintén külön 
jelentett adatokat, így az adatszolgáltatók száma összességében 14-gyel volt több, mint a könyvtárak 
száma.  

 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár esetében így összesen 9 adatlap kitöltésére került sor 

(megyei könyvtár, ellátó központ, 2 tagkönyvtár és 5 fiókkönyvtár). A Városi Könyvtár Lenti 5 jelentést 
készített (városi könyvtár és 4 fiókkönyvtár), a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 3 jelentést 
készített (városi könyvtár és 2 fiókkönyvtár).  

 
A szakkönyvtárak illetve felsőoktatási és egyéb könyvtárak száma Zala megyében összesen 17 

volt, számuk 2016-ban nem változott. 
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Zala megye településeinek könyvtári ellátása: 
 

A jellemzően kistelepüléses Zalában összesen 258 település található, köztük 10 város és 
248 község. A megye 10 városa közül a legtöbb kisváros, 5 város 5000 fő alatti település. 
Pacsa kivételével minden városban működik városi könyvtár, a megyeszékhelyen, 
Zalaegerszegen a megyei és városi könyvtár. Pacsa a megye legkisebb városa (lakossága 1610 
fő), ahol az önkormányzat nem tart fenn intézményi formában nyilvános könyvtárat, hanem 
kistelepülési könyvtári szolgáltatást rendelt meg a megyei könyvtártól.  

 
A 248 község mindegyike 5000 lakos alatti kistelepülés, közülük csak 4 falu működtetett 

önállóan nyilvános könyvtárat 2016-ban, 245 település könyvtári információs és közösségi 
helyet, így Zala megyében a települések 95 %-a a KSZR szolgáltatást veszi igénybe.   

 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben a kistelepülések a Deák Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtárral kötötték meg a megállapodást a könyvtári szolgáltatások biztosítására, de 4 
városi könyvtár (Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa) részt vett a szolgáltatásban. Ezt 
indokolta a szolgáltató helyek nagy száma, valamint a városi könyvtárak korábban kialakult 
szoros kapcsolata a településekkel. E megállapodások alapján biztosítottuk a települési 
kiskönyvtárak számára a kulturális alapellátást. A szolgáltatás keretében valósult meg a 
könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő 
állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések 
biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása, könyvtári rendezvények 
szervezése, közvetítése, a könyvtári alkalmazottak és a használók képzése, és a szakmai 
tanácsadás. Minden település számára szerveztünk különböző rendezvényeket, elsősorban 
kulturális és közösségfejlesztő programokat. Folytattuk a kistelepülések működési 
körülményeinek javítását, a bútorok és technikai (elsősorban informatikai) eszközök 
beszerzését. 

 
Kistelepülési ellátás együttműködve a városi könyvtárakkal 
 

Szolgáltató könyvtár 
KSZR szolgáltatás 

Hálózatgondozás 
Ellátott települések 

összesen 
Község Város Község Város 

Fejér György Városi 
Könyvtár, Keszthely 41  3 44  

Városi Könyvtár Lenti 50   50  
Halis István Városi 
Könyvtár, Nagykanizsa 45  1 46  

Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár 82 1  82 1 

Fáklya Művelődési Központ 
és Könyvtár, Letenye 26   26  

Összesen 244 1 4 248 1 
 

A megyei könyvtár közvetlenül 82 község és 1 városi könyvtár (Pacsa) számára biztosított 
kistelepülési könyvtári ellátást. A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 41, a Városi 
Könyvtár Lenti 50, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 45, a letenyei Fáklya 
Művelődési Ház és Könyvtár 26 községi szolgáltató hely ellátókönyvtára volt 2016-ban.  
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Zala megye könyvtári ellátása a számok tükrében 
 

Az önkormányzati könyvtárak összes alapterületének nagysága 2016 végén 22 589 m2 volt, 
7 844 517 db dokumentumállomány, 3571 kurrens folyóirat előfizetés és 803 számítógép állt a 
használók rendelkezésére.  

A gyarapodás darabszáma 6%-al emelkedett, az év folyamán összesen 55372 db-bal 
növekedett a könyvtárak leltári állománya. A gyarapításra fordított összeg 111% volt az előző 
évhez képest, összesen 108 496 000 Ft-ot fordítottak dokumentum beszerzésre. A 
dokumentumok átlagára 1959 Ft volt. 

 A 2015. évi dokumentum-beszerzésre fordított összeg alapján könyvtári célú 
érdekeltségnövelő támogatást a megyében 12 települési önkormányzat kapott (Zalaszentgrót 
idén sem kapta meg), összesen közel 8 millió Ft került a megye könyvtáraihoz, amellyel 
növelni tudják az idei dokumentum-beszerzési keretet. 

A könyvtárhasználati adatok megyei szinten csak kis mértékben változtak, de csökkenő 
tendenciát mutatnak: a regisztrált könyvtárhasználók száma 48 160 fő volt (az előző évhez 
képest a változás 98%, csökkenést mutat.) Az aktív használók száma 39 954 fő volt, 4 %-ot 
csökkent. Ugyanakkor a könyvtári információs és közösségi helyeken a könyvtárhasználat 
növekedett: 15 881 fő használót regisztráltak (462 fővel volt több, 103%) ebből 14640 fő volt 
az aktív használó (104%).  

A személyes látogatások száma 6%-al csökkent: 611 057 alkalommal keresték fel a 
beiratkozottak a könyvtárakat. A könyvtárakban helyben internetezők száma is tovább 
csökkent (88%), összesen 101 996 alkalom volt az internethasználatok száma a megyében. 
Még a KSZR szolgáltatóhelyeken is megfigyelhető némi csökkenés (95%).  

A távhasználatok (telefon, fax, OPAC, honlap) száma a megyében összesen 1 044 785 
alkalom volt. Összességében a 2015-ös adat 89%-át teljesítették a könyvtárak, elsősorban a 
megyei könyvtár adata mutat százalékos csökkenést, viszont a teljes megyei adat 40%-a (415 
781 alkalom) a megyei könyvtár távhasználata volt. A falvakban továbbra is alacsony a 
távhasználat, ugyanakkor az adatok folyamatosan emelkedést mutatnak, a könyvtári 
információs és közösségi helyeken 56% -kal több távhasználatot regisztráltak, mint az elmúlt 
évben.  

A kölcsönzött dokumentumok száma a megye települési könyvtáraiban összesen 759 493 
volt, és 615 181 db dokumentumot vettek kézbe helyben az olvasók. Az előző évi adatokhoz 
képest megyei szinten a kölcsönzések száma 8%-ot, a helyben használatok száma 4%-ot 
csökkent. A kölcsönzött dokumentumok száma a KSZR szolgáltató helyein emelkedést mutat 
(106%), a közvetlen helybenhasználat viszont csökkent (89%). 

Egy regisztrált olvasó átlagosan 12,6 alkalommal kereste fel a könyvtárát az év során (havi 
1 alkalom), 2 alkalommal internetezett, 15,7 dokumentumot kölcsönzött és 12,7 
dokumentumot használt helyben.  

A 14 év alatti beiratkozott olvasók száma az előző évi adat 94%-a, összesen 15 881 
gyermekolvasót regisztráltak a zalai közkönyvtárakban. Az összes regisztrált olvasó 35%-a 
volt 14 év alatti. A személyes használatok száma a 14 év alattiak körében összesen 248 122 
alkalom volt, ami az összes személyes használat 40%-a.   

A kölcsönzött dokumentumok száma a 14 év alattiak körében 91%-a volt az elmúlt évi 
adatnak, összesen 234 859 db volt. A helyben használt dokumentumok száma 2016-ban a 14 
év alattiak körében 10 %-ot csökkent, 214 363 db volt.  Egy beiratkozott gyermekolvasó az év 
folyamán átlagosan 15,6 alkalommal kereste fel a könyvtárát, 14,8 db könyvet kölcsönzött ki, 
valamint 12,2 db-ot használt helyben. 
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A zalai közkönyvtárakban összesen 76 701 referensz kérdést regisztráltak, ez az előző évhez 
képest 5 %-ot csökkent.  

A zalai önkormányzati könyvtárakban 2016-ban összesen 4 850 rendezvényt tartottak, ebből 
233 kiállítást, 2 434 kulturális közösségi rendezvényt, 408 használóképzést, 927 olvasáskultúra 
fejlesztő programot, 143 digitális kompetenciafejlesztő képzést, 705 egyéb rendezvényt.  
Ezeken a programokon összesen 213 703 résztvevőt regisztráltak.  

A legjelentősebb rendezvénysorozatok az Internet Fiesta, a Költészet Napja, az Ünnepi 
Könyvhét, az Őszi Könyvtári Napok és a Gyermekkönyvnapok voltak. Az őszi könyvtári 
napok elsősorban az NKA támogatásával valósult meg, a támogatási összeg 1 millió Ft volt. 

A Nagy Könyvtári Beavatás című őszi könyvtári napokon, október első hetében 407 
rendezvényre került sor a megye könyvtáraiban 13509 fő részvételével. 

Jelentős megyei programok voltak a József Attila Megyei Versmondó verseny, A Felelj 
szépen, ha kérdeznek c. megyei olvasásnépszerűsítő vetélkedő, a Kedvenc irodalmi hősöm, 
szereplőm című rajzpályázat, a Települési értékek diákszemmel című fotópályázat.   

A megyében az év folyamán több továbbképzési napot is szerveztünk: Könyvtári feladatok és 
szerepek címmel sajtótájékoztatóval egybekötött szakmai napot tartottunk a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárban május 2-án.  
A szakmai napok sorozata a Helytörténeti szakmai nappal folytatódott november 14-én.  
A program főbb előadásai voltak: a helyismereti munka lehetőségei a kistelepülési 
könyvtárakban, az elektronikus dokumentum, az internet felhasználása a helytörténeti 
munkában, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár helyismereti tevékenysége.  

Ősszel a Trendek és tények a digitalizálási gyakorlatban címmű szakmai továbbképzést két 
helyszínen, Zalaegerszegen a megyei könyvtárban és Nagykanizsán a Halis István Városi 
Könyvtárban. Az NKA támogatás összege 300 ezer Ft volt. 

A könyvtárközi kölcsönzések száma emelkedett 2016-ban. Összesen 7746 beérkezett kérést 
regisztráltak a könyvtárak. Ugyanakkor a más könyvtárba elküldött kérések száma összesen 
6040 db volt. A könyvtárközi szolgáltatást biztosító könyvtárak elsősorban az eredeti 
dokumentumot küldték el a kérő könyvtárnak. 

A megye könyvtáraiban 401 fő alkalmazott volt 2016-ban, ebből 188 fő közalkalmazott. A 
könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak száma 374 fő volt, közülük 93 fő rendelkezett 
felsőfokú könyvtáros szakképesítéssel. A szakmai munkakörben dolgozók közül 104 fő teljes 
állásban, 116 fő részmunkaidőben, 150 fő megbízási szerződéssel vagy önkéntesként látta el a 
feladatát.  

A legfontosabb viszonyszámokat (használó arány, dokumentumellátottság, települési 
ellátottság, beszerzési kvóta) tekintve megállapítható, hogy Zala megye lakosságának 17%-a 
könyvtárhasználó (használó arány), átlagosan egy lakosra közel 7 kötet (település ellátottsága), 
a könyvtárakban egy regisztrált használóra 38 kötet (használó ellátottság) állt rendelkezésre. 
Állománygyarapításra a települések lélekszámát figyelembe véve, 1 lakosra vetítve 393 Ft-ot 
(beszerzési kvóta) fordítottak a megye könyvtárai.  
 
            
                         Sebestyénné Horváth Margit 
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„EGERSZEGI EMLÉK”- A KERTVÁROS RÉGEN ÉS MOST 
 
Ezzel a címmel rendeztünk fotókiállítást 2017. május 18-án a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár Apáczai Csere János Tagkönyvtárában. A kiállítás a Kertváros fejlődését mutatja be 
az 1950-es évek végétől napjainkig - aktualitását mutatja, hogy a városrész ez évben „ünnepli” 
60. születésnapját.  
 

 
 
A fotókat 16 paravánon helyeztük el, és minden egyes paraván egy-egy témát ölelt fel. 
Kiállításunk illeszkedett a Zalaegerszeg írásos említésének 770. évfordulója alkalmából 
szervezett rendezvénysorozathoz. 
 

 

 
8 

 



MŰHELY 

A régi fotókon láthattuk a mai Köztársaság út építésének kezdetét, az első utcák kialakulását, a 
sátortetős családi házas övezetet, az intézmények építését, a sok szántó illetve mező területet, 
ahol ma már társasházak, új típusú családi házak találhatóak.  A városrészben több oktatási 
intézmény is létesült; óvodák, iskolák, művelődési központ, sőt katolikus templom is, 
melyeknek fejlődését röviden egy-egy tabló illusztrálja. A kiállítás megnyitójára Tolvaj Márta 
alpolgármester asszonyt kértük fel, a tárlat bemutatására pedig Kiss Gábor igazgatót.  A műsort 
a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az Eötvös József és 
Liszt Ferenc Általános iskola diákjainak előadása tette színesebbé. Köszönet támogatóinknak, 
hogy ez az érdekes és tartalmas kiállítás megszülethetett.  
A kiállítás több mint, egy hónapon keresztül volt látogatható. A kertvárosi lakosok, akik 
visszaemlékeztek a fejlődés egyes szakaszaira, örömmel keresték fel, olyanok is voltak köztük, 
akik elérzékenyülve meséltek a múltról, fiatalságukról. Az iskolás - óvodás csoportok 
érdeklődve próbálták beazonosítani az intézményekről készült régi fotókat - nagyon sok 
érdekes kérdést tettek fel, a szülőföld képe fogalmazódott meg a gyerekekben.  
Örvendetes, hogy a jelentős összefogással és a könyvtárosok szorgos munkájával készült 
kiállítás üzenetét sikerült eljuttatnunk a város, illetve a Kertváros lakosságához. Talán fontossá 
tudtuk tenni azt a gondolatot, hogy annak a településnek, városrésznek, ahol a 
mindennapjainkat éljük, menyire nagy jelentősége van az életünkben. Ezzel együtt úgy 
gondolom, hogy méltón megünnepeltük a városrész születésnapját. 
 

Jasztrab Istvánné 
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         100 ÉVE SZÜLETETT SZABÓ MAGDA 
Irodalmi vetélkedő az írónő születésének 

100. évfordulója alkalmából 
 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár idén Szabó Magda 
életművéből szervezett irodalmi vetélkedőt a kistelepülések 
számára. A felhívást 2017 áprilisában Zala megye valamennyi 
könyvtári szolgáltató helyére eljuttattuk.  
A játékos versenyre 4 fős csapatok jelentkezését vártuk. Az 
elvárás az volt a csapatok összetételében, hogy több korosztályt 

képviseljenek, jelképesen egy család legyenek (gyerek, szülő, nagyszülő). Lehet „igazi” család 
(vérségi kötelék) vagy csak a játék kedvéért verbuválódott család.  Ismerni kellett Szabó 
Magda életrajzát, munkásságát, különös tekintettel az Abigél és a Sziget-kék című regényekre. 
A vetélkedő két fordulóból állt: egy online, írásos fordulóból, és egy szóbeli megmérettetésből, 
melyen az írásbeli fordulón legjobban teljesítő első nyolc csapat mérte össze tudását május 20-
án, szombaton 9.00 órai kezdettel a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A feladatokat 
összeállította és a vetélkedőt vezette Kereki Judit olvasószolgálati csoportvezető. 
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A szigorú zsűri tagjai voltak: Szabó Katalin igazgató (Csertán Sándor Általános Iskola), 
Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető (Festetics Kristóf Általános Iskola – Pakodi 
Tagiskola), Kiss Gábor igazgató (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár) 
 

          
 
A végeredmény a következőképpen alakult: 
I. hely (holtverseny) 
 
Zalakomár csapata: Komárkáék 
Csapattagok: Bencze Margit, Perényi Ildikó, Lakatos Rebeka, Bakonyi Mária 
és 
 
Lovásziból: Lovászi Ászok 
Csapattagok: Orsós Péter, Németh Ivett, Simonné Ernszt Mónika, Némethné Péntek Bernadett 
 
II. helyezett 
Kávás csapata 
Csapattagok:  Bakos Márta, Szakmeiszter Alexandra, Bali Dávid Ruben 
 
III. helyezett 
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola csapata 
Csapattagok: Galuska Réka, Szabó Bálint, Kovács Ramóna, Fehér Bálint 
 

Dóráné Mészáros Anikó 
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

 
 

„Amikor a két gyerekem húzza a két fülemet”- találkozó Gévai Csillával 
 
 
2017. március 28-án az Internet Fiesta programsorozat keretében látogatott el a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárába Gévai Csilla írónő. A programsorozat idei, 
országosan megadott témája az utazás volt, így az író- olvasó találkozó az előadó hölgy „Amíg 
utazunk” c. könyvére épült. Több zalaegerszegi óvodából is érkeztek - majdnem 50 fős 
létszámmal - gyermekek, akik nagy érdeklődéssel várták a rendezvényt. 
- Sziasztok jobbkezesek! – hangzott el a köszöntés az írónő szájából, aki jobb kézzel integetett 
az ovisoknak, majd persze ezt megismételte bal kézzel is a balkezesek nagy örömére. A 
bemutatkozás után Gévai Csilla elmesélte a jelenlevőknek, hogy nem író a szakmája, eredetileg 
rajzoló szeretett volna lenni, így került először gyermekkönyvek közelébe.  
Berg Judit Hisztimesék c. könyvének illusztrációit ő készítette, tett is egy kis kitérőt az 
óvodások kedvéért a nem éppen nyugodt gyermekek hétköznapjaiban. Vajon mikor látogat 
meg minket a Hisztimanó? Legtöbbször akkor, amikor fáradtak, éhesek vagyunk, nem kapunk 
meg valamit, amit nagyon, de nagyon szeretnénk, vagy amikor az anyukának a két gyereke 
húzza a két fülét. Berg Judit nem véletlenül írta a könyvében ezt a hasonlatot. 4 gyereke van, s 
hát így bizony nem egyszer kellett szembesülnie a hisztivel, főleg a gyerekek 3-5 éves kora 
körül.  
Az ovisok közül több kislány is vállalta, hogy szoros kapcsolatban áll a Hisztimanóval, nekik 
Gévai Csilla bemutatott két kis szituációs gyakorlatot szavak nélkül, melyek közül ki kellett 
választaniuk, vajon melyik a hisztis állapotra jellemző. Nem igazán okozott a gyerekeknek 
különbséget tenni a toporzékoló, vicsorgó és a mosolygós, épp nem repdeső jelenet között.  
Mesélt egy másik könyvről is az írónő, amit ő illusztrált: Zsiga Henriknek az Igaz mesék a 
magyar történelemből c. művére tért ki egy mondat erejéig, mert a legtöbb mesekönyvvel 
szemben ezt a kiadványt ki is lehet színezni. Ami nem nehéz dolog, mivel az embereknek nem 
csak saját Hisztimanójuk van, hanem saját ízlésük is.  
Hamar rá is terelődött a szó a kedvenc színekre, milyen dolgok rendelkeznek ilyen színekkel. 
Persze meg lettek említve a járművek is, pl. a sárga villamos, és a kék buszok. Innen már nem 
volt nehéz eljutni az előadás témájához, az utazáshoz. 
Gévai Csilla könyvében, az Amíg utazunkban egy Nanuk nevű eszkimó kisfiú Alaszkából 
Budapestre utazik, ahol „csak nézett”, hiszen teljesen más környezetbe csöppent, amikor 
hátizsákjával és horgászbotjával a kezében várta Domáék családját Liszt Ferenc repülőtéren. A 
kérdésre, hogy vajon könnyen engedte el Nanukot az édesanyja, egyöntetűen nemmel feleltek 
az ovisok, hozzátéve személyes tapasztalataikat, mennyire nem jó, ha anya távol van.  
Na, de visszatérve Nanukra, hol is van Budapest? Többféle elmélet született arról, melyik 
országot is nevezik Budapestnek, így az írónő az ovisokkal gyorsan tisztázta, hogy 
Magyarország fővárosa Budapest, és hogy tudjanak városokat összehasonlítani, még 
hozzátette, hogy Magyarország nagyvárosa Zalaegerszeg.  
Miután kibogozták a rejtélyt, rátértek, milyen járművek is vannak fővárosunkban. Képet 
mutatott a könyvből a gyerekeknek, amire páran egyből rávágták, hogy az a csuklós busz. Az 
írónő elmesélte, hogy ez egy magyar találmány, és a pár gyerek által bemutatott csuklásnak 
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semmi köze sincs hozzá. A következő gyerekek számára érdekes jármű a metró volt. Kiderült, 
hogy mást értünk Budapesten a földalattin és a metrón, és hogy ez helyi jellegzetesség nálunk. 
Utána a villamos, majd a trolibusz következett, amiről az egyik kisfiú meglepően sokat tudott, 
így még azt is el tudta mondani a többieknek, mi az az áramszedő.  
Majd Gévai Csilla kis játékkal készült a gyerekeknek: ők lettek a kis sárga villamosok, akik 
éjszaka egy hangárban alszanak, majd reggel útra kelnek Budapest utcáin. Először is 
kinyújtóztatták az áramszedőiket, itt a gyerekek a karjaikat emelgették magasba, köszöntötték 
egymást, majd elindultak a kötött pályájukon.  
Az Illatos úti megállónál felvették az illatos nőket, a Kinizsi utcánál felszálltak a hősök, majd 
miután nagy nehezen felértek a Dombtető utcai megállóhoz, itt felvettek két apró embert. Az 
ajtó persze mindig tapsra csukódott be, és miután még egy óvodáscsoportot is elvittek a többi 
utassal együtt a végállomásra, visszamentek este a hangárba aludni. 
 

 
 
 
Végezetül az írónő megígérte az ovisoknak, hogy Budapesten mindenképpen elmondja majd az 
embereknek, milyen ügyesek a zalaegerszegi gyerekek. Megköszönte a figyelmet, s még 
elmondta, hogy van egy varázsceruzája, amivel tud mosolygós arcokat rajzolni, de mint 
kiderült, nem csak azt, hanem egyenként minden gyereknek emlékül lerajzolta az óvodás jelét, 
és persze mellé a beígért mosolygós arcocskát. 
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Feltaláltuk a jövőbelátó gépet Kertész Edinával 
 

2017. május 11-én Kertész Edina volt vendégünk a Deák Ferenc Városi és Megyei 
Könyvtárban, a Cselekvő Közösségek programsorozat keretében. A Dózsa iskolából érkeztek 
az alsó osztályosok a rendezvényre, izgatottan, és felkészülten, ugyanis a tanítónőknek hála 
már az iskolában beszélgettek az írónő műveiről, és részeket is olvastak belőlük. 
Kertész Edina bemutatkozás után mesélt a közel 50 fős gyerekseregnek a „Dodó nyomozó és 
az idomított cápa” c. könyvéről, melynek kapcsán először is eloszlatta a cápaidomítással 
kapcsolatos kételyeket; valóban ez az állatfaj nem igazán az engedelmességéről híres, viszont a 
cápák orra alatt van egy pont, amit ha dörzsölünk, akkor megnyugszik az állat.  
 

 
 

Ezután az írónő felolvasta a könyvnek a bevezető szakaszát, és kérte, jegyezze meg a közönség 
a szereplőket, és azoknak a tulajdonságait, mert erre még szükség lesz később, ugyanis 
nyomozni fognak. Erre persze az amúgy is érdeklődő gyerekek teljesen belelkesedtek, s jókat 
derültek a könyvben szereplő személyek nevein, különösen Hózentróger Károly igazgató 
okozott derültséget körükben. Az egyik főszereplő, Apró Henrik általános iskolás feltaláló, 
zseni kisfiú szemszögéből mutatta be Kertész Edina könyve elején a Dózsa György Iskolát, 
ahová a fiatalember járt. Az iskola neve kapcsán kissé elakadva - mivel a parasztfelkelés 
vezetőjét többen írónak, néhányan feltalálónak vélték - szóba jött, a jelenlévő tanulók hogyan 
neveznének el a saját iskolájukat, ha övék lenne a döntés. Így hívtak életre Zalaegerszegen a 
gyerekek különböző néven iskolákat, kezdve a Horváth Rikárdó általánostól, a Bolondok 
iskoláján keresztül, a Menők sulijáig.  
Kiderült még az első fejezetből, hogy a hangosbemondó mennyire torzítja a szavakat, így 
amikor bemondták óra közepén, hogy „Apró Henriket várják a portán”, másik osztályból egy 
Zacskó Edrik, Henrikre csak nevük csengésében hasonlító kisfiú is elindult, mert azt hitte, a 
saját nevét hallja. Edrik ért hamarabb gyanútlanul a találkozó helyére, ahol Szörnyű Lőrinc, 
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egy szakállas, zöld sapkás, kissé rosszarcú várta. Lőrinc még sosem találkozott Henrikkel, akit 
el akart rabolni - pedig ha kicsit utánanéz, tudhatta volna, hogy a két fiú mennyire különbözik 
egymástól - így rossz fiút távolított el az intézményből. Henrik pedig később értetlenkedve, és 
bosszankodva állt a portán, mikorra már nem várta ott őt senki sem. 
A fejezet felolvasása után Kertész Edina felírta a szereplőket egy táblára, tulajdonságaikkal 
együtt, majd hogy még izgalmasabb legyen a nyomozás, így még egy fejezetet átvettek a 
gyerekekkel, melyben találkozhattunk Dodó nyomozóval, egy kocsonyahallal - ennél az 
állatnévnél a mosolyok még szélesebbre váltottak át - egy homárral, és Tatuval, aki az Éhes 
tizedes nevű étterem tulajdonosa. 
Ennyi szereplővel már meg is kezdődhetett a játék: az írónő félrehívott a sok nyomozónak 
jelentkező gyerek közül egyet, a Horváth Rikárdó iskola önjelölt névadóját, adott neki egy 
távcsövet, majd kérte vonuljon kicsit félre, hogy ne hallja, kit választott az írónő Szörnyű 
Lőrincnek. Egy leány vállalta magára első körben a szerep eljátszását, ugyanis az volt a 
feladata, hogy nagyon mérgesen, gonoszan nézzen, így segítve Rikárdót, hogy rájöjjön, ki a 
gonosztevő a teremben. Persze hogy a többiek se unatkozzanak, mindenki választott magának 
egy karaktert, amivel azonosulnia kellett. Így a kocsonyahalak nekiálltak hullámozni, a 
homárok csattogtatták az ollóikat, a Henrikek értelmesen próbáltak nézni, és kinézni, míg az 
Edrikek feltűnően bárgyú képet vágtak. Rikárdót nem tudták kicselezni, miután távcsövével 
megvizsgálta a közönség sorait, egyből a gazfickót eljátszó lányhoz ment oda, és kérdéseket 
tett fel neki. Miután a válasz arra, hogy van-e sapkája, és van-e szakálla, igen volt, már 
elégedetten foglalhatott helyet, az eredményes nyomozómunka végeztével. A következő 
detektív jelölt már nem volt ilyen szerencsés, ő az ötödik megkérdezett gyanúsított után találta 
meg a bűnözőt. 

A nyomozás után visszatértek a könyvben zajló 
eseményekhez, melyben Tatu, az étterem tulaja rájön, 
hogy az időközben eltűnt cápát egy víztoronyban 
tartják fogva. Szerencsétlenségére a bűnözök is résen 
voltak, így Tatu hiába ússza meg a kalandot, a 
bűnözők elérték, hogy kocsonyahalnak képzelje 
magát, és ne fedje fel a titkukat. Még szerencse, hogy 
Henrik feltaláló, így készít egy gépet, amivel vissza 
tudja hozni az étterem tulaj eredeti személyiségét.  
Itt egy kicsit elkalandoztak a gyerekek, ki milyen 
találmányt hozna létre, ha tudna, így született meg a 

mindent látó gép, a fiatalítógép, a takarításban nagy segítséget nyújtó csodakesztyű, a 
visszacsináló gép, érzelmeket kimutató távcső, és a legnagyobb tetszést arató jövőbelátó gép 
ötlete is. Szóba került még az is, hogy Tatunak a kocsonyahalból újra emberré való válásához 
szükséges visszaalakítás közben elment az áram, így Henriknek kellett saját áramforrást 
készítenie 4 krumpliból. A könyvben részletesen le van írva ennek menete, amit otthon, felnőtt 
segítségével akár a gyerekek is el tudnak készíteni. 
Kertész Edina a találkozó befejezéseképp még elmondta, hogy ha lerajzolják a találmányaikat, 
azt a kiadója honlapjára szívesen felteszi, így az iskolások is lelkesen távoztak a találkozóról 
azt ecsetelgetve, ki mit fog küldeni az írónőnek. 
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Író- olvasó találkozó Berg Judittal, akit gyermekei tettek írónővé 
 

2017. május 18-án a 16. Gyermekkönyvnapok keretében láthattuk vendégül Berg Judit József 
Attila díjas írónőt. Az író - olvasó találkozóra a meghívott osztályokon kívül is rengetegen 
érkeztek, így több mint 100 látogató fogadta a Rumini, a Cipelő cicák, Lengemesék, Alma és 
még sok egyéb népszerű kortárs gyerekirodalmi kiadvány szerzőjét. 
A találkozó elején Berg Judit bemutatta a családját, akik nélkül az írói karrierje lehet nem is 
létezne. Négy gyermeke van, három lány és egy fiú.  
Elsőnek Lilu született meg, aki rendesen megedzette az írónő idegeit állandó hisztériájával. A 
kislány két éves korától kezdve próbálgatta Berg Judit türelmének a határait feszegetni 
különböző megmozdulásaival. A szokásos: „Én nem öltözöm fel! Nem eszem meg a reggelit! 
Miért kifli van, amikor én zsemlét akarok enni!” ,mondatok mellett, egy - egy attrakció is 
belefért a kislány repertoárjába. Egy novemberi délután, amikor hazafelé tartottak jól 
megpakolva a boltból, Lilu közölte édesanyjával, hogy nem működnek a lábacskái, meg hogy: 
„Cipeljél anya!”. Berg Judit hiába magyarázta lányának, hogy nézzen már rá, tele van az összes 
keze, és amúgy is már csak egy sarokra vannak az otthonuktól, a gyermek új taktikához 
folyamodott, és belefeküdt egy hatalmas pocsolyába, hogy akkor nincs mese, fel kell őt kapni, 
és hazaszaladni vele, hogy meg ne fázzon. Az ilyen, és ehhez hasonló esetek után jutott egy 
reggel az írónő arra az álláspontra, hogy ha reggel a lánya nem akar felöltözni, akkor ne 
öltözzön.  
Mondta neki Berg Judit, hogy amíg ő meztelenkedik, addig mesél neki egy kislányról, aki 
szintén nem akart felöltözni, és mindent meztelenül csinált. Nem öltözött fel evéshez, akkor 
sem, amikor a legojával játszott, vagy amikor éppen mesefilmet nézett sem. Ám egyszer csak 
csengettek náluk, a kislány barátai voltak azok, és kérlelték, hogy menjen velük biciklizni, de 
ezért sem volt hajlandó a gyerek felöltözni. Aztán jött egy másik barátja, hogy menjenek el a 
boltba túró rudit venni, de a kislány ekkor sem állt kötélnek, így a barátai szépen lassan 
elmaradoztak.  
Amikor rádöbbent, hogy így egyedül marad, fogta magát, végül felöltözött, és kiment a 
játszótérre. Lilu észre sem vette, hogy amíg az anyja mesélte neki a történetet, addig 
észrevétlenül ráadogatta a ruháit, és felöltözve állt a nappaliban. Mentek volna utána 
reggelizni, de akkor kezdődött elölről a „Nem vagyok éhes! Nem akarok reggelizni! Miért 
nyaggatsz?” kezdetű nóta, így Berg Juditnak mesélnie kellett arról a kislányról is, aki nem 
akart reggelizni. Előbb utóbb Lilu minden hisztis megmozdulására ki lett találva egy mese: a 
kislányról, aki nem akart felszállni a buszra, a kislányról, aki nem akart leszállni a buszról, a 
kislányról, aki nem akart fogat mosni és egyéb alkalmakra is. Ezeket a meséket gyűjtötte össze 
Berg Judit, és így született meg a „Hisztimesék” c. könyve.  
Miután az írónő még beszélt arról, hogy milyen „varázslónak” lenni, itt arra gondolt, hogy 
segít beindítani gondolataival, könyveivel mások képzeletét, rátérhettek a közönség kérdéseire. 
A lehetőségre rengeteg kéz emelkedett a magasba. Mi más lett volna az első kérdés, ha nem az, 
hogy honnan kapta a Rumini könyvsorozat egere a nevét?  
Az írónő minden találkozón felhívja a jelenlevők figyelmét arra, hogy csak akkor mondja el a 
név történetét, ha azt nem mondják tovább. Miután ezt mindenki elfogadta elmesélte a vicces 
kis történetet az írónő, amit igaz ő nem szeret hangoztatni, de a közönség soraiban nagy 
derültséget okozott. Azoknak pedig, akik nem ismernék Ruminit, Márton Gergely Éva, 
munkatársunk által horgolt egereket mutatott be Berg Judit, amelyek a megszólalásig 
hasonlítottak a könyvben szereplő rágcsálóra. A gyerekek is elámultak az alkotásokon, és 

 
16 

 



MŰHELY 

„Hűha! Olyan, mint az igazi! De szuper! Jaj, de cuki!” felkiáltásokkal, és tapssal díjazták 
azokat.  
Elhangzott még a találkozón, hogy hogyan tanult meg az írónő ösztöndíjas hónapjai alatt New 
Yorkban angolul, és spanyolul is, a másodikra persze előre nem számított, hogy édesanyja 
pedagógus, édesapja autópálya tervező, hogy felnőtteknek is ír regényeket, és hogy első 
könyve, a Hisztimesék 2005-ben jelent meg. 
 

 
 
Kiderült, hogy az egyik tanuló a közönség soraiból tudta, hogy az írónő gyermekei 
aranyköpéseit, mondásait régebben mindig leírta, hogy később is emlékezzenek rá, és ennek 
kapcsán Berg Judit mesélt arról, milyen szituációk során - amit gyerekei születése előtt el sem 
tudott képzelni - jöttek ki az ő száján is érdekesebbnél érdekesebb mondatok, olyanok, mint a: 
„Vedd ki a freezbeet a karfiollevesből! Ne tedd bele a havat a postaládába! Ne nyalogasd a 
villanyoszlopot! Fürdés után ne mássz meztelenül a könyvespolcra! Ne öntsd be a két lány 
közé a kádba a bilid tartalmát!” 
Mesélt még az írónő arról, hogy Vilmos nevű kisfiát mindenki, lassan már ő is, Vilkónak 
becézi, amely név eredetileg egy szereplőé volt a Lengemesék c. könyvéből; elmondta, hogy az 
életkora 6x7+1, és hogyha a gyerekei felnőnek, akkor is lesz a rokonságában nem is egy 
gyerek, akiknek majd találhat ki további történeteket. 
Hamar elröppent az idő, Berg Judit a találkozó végén szívesen dedikálta műveit a lelkes 
gyerekeknek, akik szép számmal hoztak magukkal főleg Rumini köteteket, de alá lettek írva a 
Lengemesék, Almák Hisztimesék, Két kicsi dínók, és Cipelő cicák is, így sokan nemcsak az 
élményekkel, hanem az írónő aláírásával, személyre szóló ajánlásával is távozhattak. 
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„Fényképarccal tetszett érkezni”- író- olvasó találkozó Vig Balázzsal 
 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a 16. Gyermekkönyvnapok programsorozat 
vendége Vig Balázs volt. Az írót már sokadszorra köszönthettük könyvtárunkban, egyre 
nagyobb népszerűségnek örvend, és folyamatosan szélesíti olvasóinak körét. 2017.05.23-án 
egy főleg felső tagozatosoknak ajánlott könyvével, a Todó kitálal az iskoláról c. művével 
érkezett a Zrínyi iskola hatodik osztályosaihoz. 
Bevezetésként arra kérte a gyermekeket kísérő tanárt, hogy fogja be a fülét, majd a tanulókhoz 
fordult, hogy tegyék fel azok a kezüket, akik nem szeretnek iskolába járni. Pár kivételtől 
eltekintve szinte minden kéz a levegőbe emelkedett, és meglepő módon ez megismétlődött Vig 
Balázs következő kérdésénél is a: Ki az aki tornászott reggel?-nél is. Nagy derültség közepette 
elmesélték az iskolások, hogy nem a gyerekek otthoni lelkesedésének, hanem az órarendben 
szereplő aznapi első testnevelés órájuknak köszönhetően kezdte majdnem mindenki 
sportolással a napot. Azért egy kicsit bemelegítettek közösen, megmasszírozták halántékukat, 
hogy elinduljon az agyakban is a vérkeringés. Kiderült, hogy a jelenlevő diákok átlagban 5-6 
könyvet kölcsönöznek évente a könyvtárakból, és hogy az olvasás nem csak az 
információszerzésről szól, hanem nagyon fontos szerepe van benne a figyelemnek, a 
képzeletnek, és persze a lapozás sem elhanyagolható. 
Szóba kerültek a könyvekben szereplő képek, s így Vig Balázs bemutatta könyvének borítóján 
szereplő főhősét, Todót, aki boldogan vigyorog a fent említett illusztráción. A gyermekek 
viccesen megjegyezték, hogy a kisfiú itt még azért boldog, mert még csak elsős, majd elmúlik 
idővel. Erre az író kérte a gyerekeket, hogy mindenki mutassa meg az igazi fényképarcát, hát 
ez a feladat nem mindenkinek sikerült úgy, ahogy Vig Balázs ezt egy tablón el tudná képzelni, 
de a tanár néni vitte a pálmát, aki - az írót idézve - „fényképarccal tetszett érkezni”. Jobban 
megnézték a kis kitérő után a könyv borítóján szereplő képet Todóról, amelyen 6 kézzel van 
ábrázolva, mindegyikben valami kedvenc tárgyával. A sok keze közül van, amelyikben nem 
pont megfelelően fog egy nyulat, van amelyikben Batman figura, ceruza, üdítő, játékkonzol 
található, fején egy 3D-s szemüveg, szóval kiderült már a rajzból is, hogy a főhős mennyi 
mindent szeret, s a közönség soraiból felhangzó: „Nekem is ilyen van! Én is voltam már IMAX 
moziban.” kijelentések után gyanítható volt, hogy közös vonásokat véltek felfedezni a tanulók 
Todóval. 
Todó szeret írni is, innen jött a kérdés, hogy ki írt már a jelenlevő diákok közül fogalmazást, és 
milyen témákról? Több mű született kalandokról, kedvenc játékról, mint kiderült, és 
derültséget keltett, kedvenc családról, de unalmas témakörben nem nagyon. Pedig milyen egy 
átlagos hétköznap délutánja az általános iskolásoknak? Ezt a feladatot kapta Todó magyar 
órán, fogalmazza meg, hogyan telik egy napja az iskolából való kilépéstől az esti alvásig. A 
címe az lett, hogy „Egy átlagos délutánom”. Ezt a fogalmazást olvasta fel Vig Balázs a 
gyerekeknek. 
A részlet után az író a tanulókat kérdezte, hogy képzelnek el egy délutánt, ami nem lenne 
unalmas? A válaszok valóban elég változatosak voltak, volt, aki feladta volna a lottót, és még 
aznap meg is nyerte volna a főnyereményt, volt, aki megnyert volna egy sporteseményt, akadt 
olyan is, aki szimplán csak evett volna, vagy a Vidámparkban kötött volna ki. Aki egy Real 
meccsre utazott volna Spanyolországba, meg lett esketve, hogy az írónak is szerez jegyet, ha ez 
valaha sikerülne, és a tanár nénijét is viszi magával, mert tuti ez az ő nagy álma is. A legjobban 
mégis az a válasz mozgatta meg a gyerekek fantáziáját, hogy az egyik fiú barátokat szerzett 
volna egy átlagos délutánon. Erre Vig Balázs megkérdezte, hogy esetleg felad egy hirdetést, 
vagy nőnemű barátokra vadászik - erre már nem tudtak nem hangosan felnevetni a gyerekek.  
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Az író felolvasta, hogy Todó, aki később 5-öst kapott a feladatra, IMAX moziba és tortaevő 
versenyre menne egy unalmas délutánon, vagy a barátjával ötödölőzne. 
A tanár néni a felolvasás után meg lett kérdezve, ki fogalmaz a legjobban az osztályból, ő 
egyből rámutatott Tibikére, aki még tapsot is kapott osztálytársaitól megerősítésként. Még egy 
embert, azt, aki a legbátrabb, hívott ki az író Tibikével együtt, a feladatuk az volt, hogy 
mérkőzzenek meg. A legbátrabb, akit Botondnak hívtak, és a jól fogalmazó fiúnak 
pókmászásban kellett eljutnia Liviig, aki vonalbírónak lett kiválasztva. Végül Tibike nyerte a 
futamot, aki üdvrivalgás közepette tért vissza a helyére. 
A verseny után a jól olvasó tanulóké lett a pálya, egy Ákos nevű diák, aki szeret közönség előtt 
szerepelni, és mint kiderült tud is, adott elő egy jelenetet az íróval a könyvből, amelyben Todó, 
és a könyvben szereplő legjobb barátja Óvári közötti esti videochatelés lett „élőben” előadva. 
Ákos valóban jól szerepelt, Vig Balázs pedig elolvasta a következő részletet a könyvből, 
amelyből kiderült, hogy Óvári bizony nem is olyan jó barát. Az interneten keresztül még azt 
mondta Todónak ő sem készül, nem tanulja meg a másnapra, kötelezőnek feladott verset, és 
nem is szereti a költészetet, míg a másnapi felelésnél tökéletesen tudott mindent, és még kis 
rajongó monológgal is megtoldotta azt Szandi néni előtt. A részlet után kis beszélgetés 
következett a jelenetről, melyben a tanulók elmondhatták az írónak véleményüket az ilyen 
kétszínű viselkedésről, s hogy barátok ilyet nem tesznek egymással. 
A következő részlet, amit az író felolvasott, csak még jobban fokozta az Óvári iránti 
ellenszenvet, aki Todót egy szünetben félrehívta, és pajzán videót mutatott neki, miközben 
kérdezgette, látott-e már ilyet. Persze végig figyelte a főhős reakcióját, és élvezte, hogy 
zavarba hozhatja őt. A fejezet felolvasása alatt a gyerekek csöndben voltak, és meglepően 
éretten szóltak hozzá a jelenethez. Volt, aki úgy vélte, hogy ebben a részben látszik a legjobban 
a különbség, hogy Óvári már kamasz, míg Todó csak egy kisfiú, aki inkább menne vissza az 
időben, és lenne újra egyenlő barátjával. Itt már a közönség elég erősen érezte, hogy ez a 
barátság nem igazi, Vig Balázs pedig ennek feloldását úgy oldotta meg, hogy a könyvében 
vége felé szereplő egyik fejezetet szintén tanulói segítséggel, párbeszéd formájában olvasták 
fel. Így Hanga, aki nem hétköznapian bátor lány, vállalta magára Móni szerepét, aki a 
könyvben Todó gyerekkori barátját személyesíti meg, és beszél főhősünkkel arról, hogy 
gondolkodjon el, Óvárival valóban olyan nagy barátok-e.  
Végül eljött a találkozó vége, az író felajánlotta a tanulóknak, hogy a terítőt, amit magával 
hozott, filccel aláírhatják, vagy csak rábiggyeszthetik a monogramjukat. Emellett még kaptak 
Vig Balázstól egy könyvjelzőt is, így senki nem távozott üres kézzel a rendezvényről. 
 

      
 

 
 

 

 
19 

 



MŰHELY 

Mészöly Ágnes mihaszna irodalomórája 
 
Vajon miért van az iskolákban irodalomóra? Miért nehéz olvasni? A klasszikus, vagy a kortárs 
magyar írók/költők közül ismernek-e vajon többet a 14 évesek? Ezekre, és még rengeteg 
kérdésre kaptunk választ Mészöly Ágnes írónő segítségével, aki a gyerekekből nem kihúzta 
azokat, hanem fesztelen, kedves modorával oldotta fel a légkört már a találkozó elején, hogy 
betekintést nyerhessen e korosztály gondolkodásmódjába. 2017.05.30-án tartotta vendégünk a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban író-olvasó találkozóját a 16. Gyermekkönyvnapok 
programsorozat alkalmából.  
 
Az Ady iskolából érkezett közel 40 fős, 13-14 évesekből álló csapat arra a kérdésre, hogy 
miért, fontos az irodalomóra az iskolában, meglepően érett válaszokat adott. Nem a 
továbbtanuláshoz szükséges pontokat emelték ki, bár ez is elhangzott, hanem hogy olyan 
fontos ismereteket sajátítanak el, mint az empátia, bővül a szókincsük, fejlődik a memóriájuk, 
és nem utolsó sorban jól szórakoznak közben.  
 
Kiderült, hogy utólag még a kötelező olvasmányokat is hasznosnak, érdekesnek találták, 
csupán az, hogy kötelező elolvasni, és a nyelvezetük már kissé nehézkes ezeknek a műveknek 
készteti őket arra, hogy nehezebben tudjanak nekiállni olvasásuknak.  
 

 
 
Mészöly Ágnes kérte a tanulókat, mondjanak klasszikus, majd kortárs magyar írókat/költőket, 
hogy össze tudja hasonlítani, mennyit ismernek közülük. A mérleg ismertség alapján 
egyértelműen a klasszikusok javára dőlt el 24:7 megoszlás szerint. Pár új kifejezéssel is 
gazdagodtak az iskolások, a kanonizálódásnál kissé értetlenkedtek, de az írónő hamar 
értelmezte számukra az idegen szót. 
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Mészöly Ágnes a találkozóra Hanga és Várkony c. könyvsorozatának a harmadik részével 
készült, mely a Várkony és a könyvtár réme címet kapta. Bevezetésül elmesélte az írónő, hogy 
a mű egy kis eldugott faluban játszódik, ahová Pestről költözik le édesanyjával a Hanga nevű 
tizenéves lány, aki itt ismerkedik meg a helybeli Várkony nevű fiúval.  
A könyv borítója alapján a diákoknak ki kellett találniuk, a regény milyen műfajt képvisel, 
pillanatok alatt rájöttek, hogy bizony ez egy ifjúsági krimi. Az illusztrációkra is 
rácsodálkoztak, ugyanis anime stílusban készültek a rajzok a műhez, és megtudták a fiatalok, 
hogy Jósa Tamás igazából nem is illusztrátor, hanem rockzenész, akinek a rajzolás csupán a 
hobbija, mégis a rengeteg próbarajzot beküldő pályázó közül az ő képei emelkedtek ki 
jelentősen.  
 
Egy részletet olvasott fel Mészöly Ágnes a könyvéből, melyből kiderül, Hangát miért nem 
látogathatja az apja. Várkony szeme egyre jobban kikerekedett, ahogyan a lány elmesélte az 
előzményeket, melyek között szerepelt egy marónátronos eset, ami után Hanga nyelvét műteni 
kellett, egy érdekes kísérlet a kockacukorral, melynek következtében apjával majdnem 
felgyújtottak egy kávéházat, az óvodai riadalom, amikor zöldre festették magukat ételfestékkel, 
de végül akkor sokallt be a lány anyja, amikor apja elvitte egy bűntett helyszínére, és onnan 
elrabolták Hangát. Az emberrablóknál töltött 5 napnak az vetett véget, hogy az áldozat a 
gazfickókra robbantotta másfél kiló liszttel a lakást, ahol fogva tartották. A lány szerencsésen 
megmenekült, de anyja az eset után egyből beadta a válókeresetet, és leköltöztek a csendes kis 
faluba. 
 
A részlet után, kis játékkal készült az írónő, 12 kérdéses feladatsort állított össze, projektor 
segítségével mutatott a tanulóknak könyvborítókat, melyeknek megtekintése alapján kellett 
helyes választ adni kérdésekre. Két-három fős csapatok versenyeztek, és a legtöbb pontot elérő 
öt csapat egy-egy tábla csokival lett jutalmazva.  
Játszva ismerkedhettek meg így a diákok a kortárs irodalom remekeivel, amelyek közül 
néhányról még nem is hallottak, ilyenek voltak például: Neil Gainman: Szerencsére a tej; Terry 
Pretchett: Cseles; Dóka Péter: A kék hajú lány; Szabó Tibor: Epic; Seita Parkkola: Vihar; és 
nem utolsósorban az írónő saját műve a Darwin játszma is.  
Végezetül a közönség soraiból elhangzott néhány kérdés a könyvkiadással kapcsolatban, 
gyermekei vajon szerepelnek-e valamelyik művében, és hogy családja mennyire szigorú azzal 
kapcsolatban, hogy mennyire cikis vagy trendi egy-egy kifejezés, amit leír könyveiben, és a 
búcsúzkodásnál elengedhetetlen: Miért kell már most visszamennünk az iskolába? is.  
 
                   Gyapay Vera 
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KSZR SZAKMAI NAP A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) munkatársai által szervezett májusi 

szakmai nap „A könyvtárak közösségépítő szerepe a kistelepüléseken” címmel került 
megrendezésre.  Kiss Gábor intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd beszámolt a 
könyvtári környezetben való közösségépítés aktualitásairól, valamint a várható változásokról 
tájékoztatta a hallgatóságot. Szeder-Kummer Mária kulturális mentor ismertette a „Cselekvő 
közösségek” program főbb sajátosságait és hangsúlyozta a közösségfejlesztő tevékenységek 
szerepét a kistelepülések életében. Ezt követően Dóráné Mészáros Anikó a zalaegerszegi 
KSZR csoport vezetője a 2013-as indulástól kezdve napjainkig szervezett és a KSZR által 
finanszírozott közösségi szolgáltatásokat mutatta be. A gyermekeknek és felnőtteknek szóló 
kulturális szórakoztató műsoroktól az író-olvasó találkozókon át az ismeretterjesztő 
előadásokig, tanfolyamokig széles a paletta. A sokszínű programkínálat lehetővé teszi, hogy a 
különböző elvárásokat támasztó települések találjanak a lakosság igényeinek megfelelő, 
változatos tanulási és kikapcsolódási formát. 

 

 
     Dóráné Mészáros Anikó a zalaegerszegi KSZR csoport vezetője a könyvtári 
                                             programokról beszélt. 

 
A rövid szünet után a KönyvtárMozi közösségépítő szerepéről prezentált Czirákyné Tóth Edit 
hálózatgondozó könyvtáros. A projekt fontos szerepet játszik a kistelepülésen élők 
összetartozás érzésének erősítésében. Bognár Csilla, a nagykanizsai Halis István Városi 
Könyvtár KSZR csoportjának vezetője a „KSZR sárgától a Facebookig” címmel tartott vidám 
illusztrációkkal tűzdelt előadást. 
 

 
22 

 



MŰHELY 

 
A szakmai nap résztvevői 

 
Lévai Gabriella, zalatárnoki könyvtáros  előadása 

 
A résztvevők betekintést nyertek a dél-zalai KSZR csoport indulásába és a dolgos 
hétköznapokba. A zalatárnoki könyvtár a falu nappalijaként is funkcionál, legalábbis Lévay 
Gabriella helyi könyvtárosnak és IKSZT munkatársnak ez a tapasztalata. Bár a 650 fő által 
lakott településre ¼ orvos és csupán ⅛ plébános jut, de könyvtárosból egy egész van, aki 
mindent meg is tesz azért, hogy az alig 30 fős könyvtári olvasói kört fenntartsa és bővítse. Tóth 
Renáta olvasószolgálati csoportvezető „ABRAKADABRA? Nem varázslat, ez KÖZÖSSÉG” 
című előadásában tájékoztatott az E’mese vár kezdeményezésről, valamint egy rövid történeten 
keresztül bemutatta a Papírszínház mesemondó technikáját is. Tartalmasan telt a KSZR 
szakmai nap, a szakemberek hasznos és érdekes információkkal gazdagíthatták a 
közösségfejlesztés területén eddig megszerzett ismereteiket. 
 

      Scheiber Veronika 
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A ZALA MEGYEI ÚJSÁGOK DIGITALIZÁLÁSA A DEÁK FERENC 
MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiemelt feladatként kezeli a tartalomszolgáltatást, 
helyismereti gyűjteményének pótolhatatlan értékei többek között a helyi lapok bekötött 
lapszámai. Ezek gyűjtése, feltárása és digitálisan is hozzáférhetővé tétele könyvtárunk 
mindennapjainak fontos feladatai. 
 
A mai Zalai Hírlap megjelenése előtti megyei sajtótermékek kutatott, érdeklődésre számot tartó 
újságok, amelynek állagmegóvása a többszöri kézhez vétel miatt veszélyeztetetté vált - olyan 
ritka helyismereti dokumentumok, amelyeket a kutatók széles rétege számára szükséges 
elérhetővé tenni a lehető legkorszerűbb módon, mert számos, máshol fel nem lelhető 
információt tartalmaznak. A digitális eléréssel olyan információforrást hozunk létre, amely 
hatékonyan támogatja a használók tájékozódási, oktatási illetve kulturális igényeit. Nem 
elhanyagolható szempont az állományvédelem kérdése: miután a régi újságállományt 
folyamatosan restauráljuk, fontos, hogy a már savtalanított, javított és újrakötött példányokat 
megóvjuk. Amennyiben az újság kutatható digitális felületen, úgy a fizikai példányokat nem 
kell kézbe adni, így növelhető a könnyen sérülő dokumentumok élettartama.  
Így örömmel fogadtuk 2016. decemberében a Nemzeti Kulturális Alap pályázatát, amely a 
könyvtárakban őrzött helyismereti sajtódokumentumok digitalizálását tette lehetővé. E 
pályázaton 2,3 millió Ft pályázati támogatást nyert a megyei könyvtár.   
A digitalizálási munkát az Arcanum Adatbázis Kft-vel közösen végeztük el, melynek 
eredményeként a Hungaricana Adatbázisban elérhető váltak a Zala megyei lapok 1882-1953-
ig. 
Korábban a Balatonvidék, a Magyar Pajzs (1900-1912), Zalai Közlöny, Zalamegye 
lapszámainak digitalizálása a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Göcseji Múzeum 
közös pályázatában készült el, ez a munka folytatódott 2017-ben.   
A Zala megyei lapok digitalizált példányai teljes szövegű adatbázisban elérhetőek el a 
Hungaricana adatbázis felületén. Az ún. kétrétegű technológia alkalmazásával lehetőség nyílik 
a szövegben történő keresésre is. 
Elérhetőség:  https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_zala_megye 
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A lapok ismertetése: 
 
Balatonvidék (1900-1917): Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági (1903-tól politikai) 
hetilap. Keszthely, Hévíz és környéke a befolyási övezete. Kiadták Keszthelyen. 1897-ben 
indult, 1917-ben szűnt meg. 
 
Magyar Paizs. 1900-1917. Zalaegerszeg. Megjelent: hetente egyszer. Szerk. és kiad.: Borbély 
György. Zala megye és Zalaegerszeg város történetében egyaránt kuriózumnak számít a 
Borbély György nevével fémjelzett, 1900 és 1917 között működő lap. Borbély György 
Erdélyből került Zalaegerszegre és lett a főgimnázium tanára. Fontos pozíciót töltött be a város 
kulturális életének megszervezésében, nem utolsósorban a Magyar Paizs című lap 
elindításával. A helytörténeti kutatás számára rengeteg, sok esetben másutt fel nem lelhető 
adattal szolgál a közgyűjteményekben mindössze három példányban fennmaradt kiadvány. A 
korszakból a Magyar Paizson kívül nincs másik sajtótermék, mely Zalaegerszeg város 
történetének vizsgálatához ilyen sokrétű segítséget nyújthatna. 
 
Zala. Demokratikus polgári  napilap. 1945. ápr. –Nagykanizsa. Megjelent hetente hatszor.  
A mai Zalai Hírlap egyik előzménye. Az 1947-es választások után a Magyar Dolgozók Pártja 
Zala Megyei Bizottságnak lapja. 1949-től Zala megye egyetlen napilapja. 1945. ápr. – 1949. 
dec. 1-ig Nagykanizsán kezdték szerkeszteni, 1949. dec. 1-től a szerkesztés átkerült  
Zalaegerszegre. 1956. okt. 28-ig élt. (A forradalom napjaiban Új Zala a neve). 1956. december 
9-től Zalai Hírlap néven jelenik meg. 
Zala címmel korábban is indítottak sajtóterméket megyénkben, Nagykanizsán1873-ban, mely 
1922-ig jelent meg. Rövid életű lap volt az ugyancsak Nagykanizsán 1932-33-ban megjelenő 
újság, ami néhány hónapig élt. Elektronikus változata hozzáférhető: http://zala.nagykar.hu/ 
 
Zalai Közlöny (1925): Nagykanizsa leghosszabb életű újságja, mely elődjének az 1873-ban 
megszűnt Zala-Somogyi Közlönyt tekintette. 1919-től politikai napilapként működött, előtte 
hetilap. Első szerkesztője 1874-től Bátorfi Lajos, 1926-tól Barbarits Lajos majd a 
megszűnéséig -1945-ig - Benedek Rezső. A Zalai Közlöny, előzménye a Zala-Somogyi 
Közlöny, valamint  a Zala című lapok digitalizálását a Halis István Városi Könyvtár valósította 
meg már korábban. Elérhetők a könyvtár honlapján:  

• http://zalaikozlony.nagykar.hu/index.html  
• http://zalaikozlony.nagykar.hu/index.html 

 
Zalai Magyar Élet (1940-1944): Politikai napilap, szerkesztője Pesthy Pál. A Magyar Élet 
Pártja jobboldali mozgalom szócsöve. Zalaegerszegen adták ki. 
 
Zalai Összetartás: Politikai napilap. 1944. november – 1945. március. Zalaegerszeg. 
Megjelent: hetente hatszor. Fel. szerk. Pesthy Pál, Csordás János.  
A 2. világháború frontvonala 1944 végén elérte Zala megyét is. A egyetlen Zalaegerszegen 
rendszeresen megjelenő sajtótermék a nyilas tulajdonú Zalai Összetartás volt.  
 
Zalamegyei Ujság: Politikai napilap.  1918 – 1944. november. Megjelent hetente hatszor.  
1923 előtti számai csak töredékben lelhetőek fel közgyűjteményben. Fennállása alatt a 
legnagyobb terjedelemben megjelenő napilap volt Zalaegerszegen. Konzervatív, keresztény 
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szellemű újság volt, melyet Pehm József plébános is támogatott, a kormány intézkedéseit 
kritikával szemlélő, ellenzéki sajtótermék. 
 
Zalamegye (1882-1910): A megyeszékhelyen jelent meg. Társadalmi, közművelődési és 
gazdászati (1902-től politikai) hetilap. Főszerkesztője Udvardy Ignác tanár. 1919-ben szűnt 
meg. 
 
                
    
 
 
 
 
 
 
 
A nyilvánosság számára a Múzeumok éjszakája rendezvényhez kapcsolódóan mutattuk be a 
digitalizált lapokat, amelyek elérhetőek teljes szöveggel a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár honlapján: http://dfmk.dfmvk.hu/elektronikus-konyvtar/adatbazisok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2017. június 24-i programon arra invitáltuk az érdeklődőket, hogy kezdjék a megyei 
könyvtárban a múzeumok éjszakáját. Kiállításon mutattuk be a zalai sajtótermékeket, valamint 
három előadás hangzott el. Dr. Gyenes Imre helytörténeti könyvtáros Kis zalai sajtótörténet 
címmel tartott előadást. Cserhalmi Henriette Újságmentés címmel a lapok restaurálási 
munkálatait mutatta be. Ezt követően jómagam a zalai sajtó digitalizálásáról szóltam, 
bemutattam, hogyan lehet a világhálón elérni az újságokat. 
 
                                                                                                     Sebestyénné Horváth Margit 
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MEGÚJULT A BÚTORZAT A KSZR SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN A 
LENTI VÁROSI KÖNYVTÁR ELLÁTÁSI KÖRZETÉNEK 

SZOLGÁLTATÓHELYEIN 
 
Az elmúlt évek nagyarányú dokumentum beszerzése sokat javított - az állomány összetételének 
megújulásán kívül – a kistelepülési könyvtárak képén. Ennek ellenére néhány településen még 
régi bútorzat fogadta a látogatókat. Ezen igyekeztünk segíteni azzal, hogy az idei 
költségvetésből nagyobb összeget különítettünk el bútorzatfejlesztésre. Ennek 
eredményeképpen négy könyvtár berendezése teljesen megújult, további hat helyen részleges 
cserére, illetve a megnövekedett állomány miatt további polcok elhelyezésére is szükség volt.  
A Városi Könyvtár Lenti ellátási körzetébe tartozó települések közül még 2015 tavaszán adták 
át a felújított Többfunkciós Szolgáltató Központot Szentgyörgyvölgyön, ebben az épületben 
található a könyvtár is. Szükség volt az állomány selejtezésére, rendezésére, retrospektív 
feltárására, csak ezután kerülhetett sor a bútorzat megtervezésére, cseréjére, amelyre 2017. 
áprilisában került sor.  
 

 

Megújult bútorzat Szentgyörgyvölgyön 

 
Az új polcok lehetővé tették a dokumentumok átláthatóbb elhelyezését, a DVD-k és a 
folyóiratok is külön helyet kaptak. Az új polcok és az elektronikus kölcsönzés bevezetése 
megkönnyíti a könyvtáros munkáját és az olvasóknak is több lehetőséget biztosít. 
Szentpéterföldén, Kisszigetben és Gáborjánházán is megszépült a könyvtár. A kényelmetlen, 
elhasználódott bútorzatot, szekrényeket egy modern, átlátható, esztétikus polcrendszer váltotta 
fel, amit nagy örömmel vettek birtokba az olvasók. 
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Tormaföldén és Dobriban nagyon sok használó a számítógépek miatt keresi fel a könyvtárat. A 
kényelmes internetezéshez és játékhoz elengedhetetlenek a megfelelő székek és asztalok. A két 
településre ebben az évben modern székek, Dobriba ezeken kívül még egy új olvasói asztal is 
került beszerzésre. Csesztregen a babzsák fotelek váltak percek alatt a gyerekek kedvencévé. 

 
                                                                                                                 Lapath Gabriella 

Új pocok Gáborjánházán 

Bútorzatcsere Kisszigeten 
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KÖNYVTÁRI MÓKA AZ ERDŐBEN 
 
Idén második alkalommal táboroztunk a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolában. 
A Bakonyerdő Zrt. és a Könyvtári Szolgáltató Rendszer DFMVK ezzel a nyereménnyel 
jutalmazta a Vár Rád a Könyv-tár-túra olvasás- és könyvtár-népszerűsítő vetélkedő döntőjébe 
jutott 20 tanulót, akik Keszthely és Keszthely környéki településekről érkeztek.  
A gyerekek 2017. július 21-23. között élvezhették a nyeremény tábor örömeit. 

 
Az érkezés délelőttjén játékosan ismerkedtek meg egymással és velünk. Délután 
„Érzékszerveinkkel az erdő” élményteremben interaktív kiállítást szemlélhettünk meg, majd az 
„Öreg Bükk tanösvényen” erdész szakvezetővel bővíthettük élményeinket. 
Másnap nagy élményben volt része a gyerekeknek. Megismerhették a kenyérsütés történetét és 
rejtelmeit, illetve mindenki készíthetett egyedi fonású péksüteményt emlékbe. 
 

 
A délelőtt folyamán a szintén jutalmul kapott Szabó Magda Sziget-kék című könyvéről 
beszélgettünk és az ehhez tartozó feladatlapot töltötték ki a táborozók. 
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Délután nyelvi játékokkal, találós kérdésekkel ismerkedtek a gyerekek. Szerző és könyvcím 
„vadászatra” került sor, melyeket előzőleg a tábor területén elrejtettünk. A megtalált szerzőket 
és címeket párosították a gyerekek, majd előkerültek a könyvek is, melyekből választottak a 
felolvasó versenyre. 

 
A szombati napra is jutott egy kis plusz mozgás, sorversenyt rendeztünk a kialakult három 
csapatnak. Izgalmas játékok voltak, többek között labda adogatása fej fölött, illetve láb alatt, 
célba dobás, pókjárás, labdavezetés. A csapatokat toboz-ponttal jutalmaztuk. A legtöbb tobozt 
gyűjtő csapat lett a győztes, de mindenki kapott egy-egy sport szeletet. 
Az estét a szállóépület előtti füves területen csillagnézéssel zártuk.  
Az utolsó napunk délelőttjét kézműveskedéssel kezdtük, ez alkalommal a bőrművesség 
rejtelmeit ismertük meg. A foglalkozáson könyvjelzők és csuklóvédők készültek.  
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Ezután a felolvasóversenyre került sor. Minden tanuló 5-5 percet olvasott a kiválasztott 
könyvből, majd titkosan szavazhattak, hogy melyik olvasó tetszett nekik a legjobban. 
Délután zártuk a tábort, kihirdettük a „Legszebb felolvasók”, a „Legrendesebb szoba” és a 
„Legaktívabb táborozók” címeket. Könyv- és apróbb jutalmakkal térhettek haza a táborból, 
melyet Kereki Judit táborvezető, a JAVTK olvasószolgálati csoportvezetője adott át a 
tanulóknak. 

 
Ezután minden gyerek élménybeszámolót készített a táborról írásban, rajzban, de készültek 
apróbb alkotásokat is. 
Mindannyian felejthetetlen tábori élményekkel, emlékekkel tértünk haza és már a búcsúzáskor 
kérdezték a gyerekek, hogy jövőre is lesz-e olvasótábor…….. 

 
          Magyar Szilvia, Horváth Veronika 

 
31 

 



MŰHELY 

A KÖNYVTÁR-NET TÁBOR 
(2017.06.26 - 06.30.) 

 
A DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtár a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvánnyal 
közösen 2009 óta minden évben megszervezi a Könyvtár-Net tábort olyan 10-14 éves diákok 
részvételével, akik nyári szünidőben szívesen tanulnak informatikát. 
A tábor célja, hogy a gyerekek könyvtári környezetben megismerjék a könyvtári weblapokat, 
megtanulják az információkat gyűjteni a honlapokon vagy éppen más multimédiás forrásból, 
feldolgozzák és hasznosítsák a saját igényüknek megfelelően. Az informatikának nagyon sok 
eleme van, amelyből válogatunk a héten. Az első napon rövid információkereső feladatokat 
kaptak, amelyek segítettek felmérni a gyerekek tudásszintjét, s ennek megfelelően alakítottuk 
az egész heti programot. 
Rövid ismerkedés után minden táboros kapott noteszt és tollat a heti foglalkozásokon 
elhangzottak rögzítésére, jegyzetelésre.  
Az első napon az volt a cél, hogy véletlenszerű kalandokban legyen részük a táborosoknak a 
neten; izgalmas, érdekes, hasznosítható és szórakoztató dolgokat fedezzenek fel.  
A gyerekek a szövegnél szívesebben foglalkoznak kép, hang és videó információkkal, ezért 
minden nap fontosnak tartottam, hogy játsszanak és zenefelelőseink is legyenek. A mai 
gyerekeknek figyelme már megosztott, szeretik az olyan feladatokat, amelyet például 
zenehallgatás közben tudnak megoldani, de nemegyszer játék közben még chat-elnek is a 
csoport tagjaival, vagy éppen olyan játékot választanak, ahol egymás ellen tudnak játszani, 
mint például a honfoglaló. Felmérések igazolják, hogy a mai fiatalok egyidejűleg több 
feladattal is ügyesen megbirkóznak, az információkat párhuzamosan is tökéletesen 
feldolgozzák, igaz volt ez a tábor tagjaira is. 
A kereső feladatoknak több funkciója is van, megtudható, hogy milyen ügyes a gyerek a 
billentyűhasználatban, az interneten való eligazodásban, az értő olvasásban, stb. 
Már az első napon verseny folyt a gyerekek között, ügyességi játékokkal foglalkoztunk. 
Nagyon élvezték, a folytatást követelték. A későbbiekben totó formájában a már tanult 
ismeretekből adtak számot. Az infokommunikációs technikák tudatos használata segíti a 
gyerekeket abban, hogy sikerélményük legyen bármely digitális írástudást igénylő feladat 
megoldásában. Az informatika gyors fejlődése a társadalomban a gyerekek tudását alakítja át 
elsőként gyökeresen, s ezért ők otthon érezhetik magukat ebben a világban.  
Remélem a táborban tanult ismereteket hasznosítani tudják majd életük során! 
 

                                                                                                            Horváthné Jóna Mária  
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INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI - KÖZKÖNYVTÁRAK A 

XXI. SZÁZADBAN 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár HírÉrtékTár címmel könyvtárszakmai konferenciát 
szervezett 2017. május 25-én a FSZEK Központi Könyvtárában. 
Felgyorsult infokommunikációs és technológiai világunkban egyre inkább érezzük, hogy a 
könyvtárak megléte, és sikeres jövője az inspiráló ötletekben, azok hatékony 
megvalósításában és a megszerzett ismeretek elméleti és gyakorlati integrálásában rejlik. Nem 
mehetünk el olyan tendenciák mellett, melyeket felismerve, sikeresen válaszolhatunk a 21. 
század új kulturális kihívásaira. 
A konferencia köszöntő beszédében Dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi 
Főosztály vezetője hangsúlyozta, hogy milyen nagy jelentősége van a kulturális szféra, a 
közgyűjtemények, könyvtárak szakmai kommunikációnak. Beszélt az információs csatorna 
hatékonyabbá tételéről az aktív és passzív felhasználók között. Köszöntőjében megemlítette 
az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” 
című program országos hatókörű könyvtári projektjét, amely „Az én könyvtáram” címen 
valósul meg.  
Fontos célként kiemelte, hogy meg kell ismerni a kulturális szektor kommunikációs 
tevékenységének sajátosságait, a közgyűjteményi, könyvtári marketingtevékenység 
összetevőit, és jellegzetességeit, mindezen területek nehézségeit és egyedi lehetőségeit.  
A konferencia célja volt, hogy megismertesse a résztvevőkkel a kultúra marketing 
fontosságát, és specifikusságát, a kulturális brandépítés alapköveit, céljait. Segítse a kulturális 
szponzoráció könyvtárakban való megjelenését, bemutasson néhány jó gyakorlatot a hazai 
közkönyvtárak kommunikációs projektjeiből. 
Dr. Pavluska Valéria hab. egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet  munkatársa ismertette a kultúra 
marketing elméleti felépítését, és példákat hozott a marketing 
szemléletű működésre könyvtárszakmai keretek között. 
Külföldi példákkal illusztrálta a multifunkcionális helyek, és 
terek lehetőségeit (pl. vancouveri közkönyvtár - felújítása után - 
tetőkertjét színházi funkcióval egészítették ki). A fiatal 
korosztály számára élhető és szerethető közeg kialakítása 

meghökkentő 
térelrendezéssel és bútorzattal 
(pl. gyermekkönyvtári 
bútordesign). 
Fontosnak tartotta, hogy a 
kultúra fogyasztók és kínálók 
megtalálják a közös 
kommunikáció nyelvét.  A 
fogyasztói elégedettség 

vizsgálat nagyon hangsúlyos kell, hogy legyen, mert ez visszajelzés szolgáltatásaink jelenlegi 
és jövőbeli fejlesztésére. Innovatív ötletekkel kell az olvasói piacot meghódítanunk. Ez lehet 
akár a telefonunkra letölthető könyvtári applikáció is (konyvtarapp.blogspot.hu). A marketing 
alkalmazása nem jelenti azt, hogy mechanikusan kiszolgáljuk a közönségigényeket, feladjuk 
elképzeléseinket.  
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Abban segíthet, hogy felismerjük, megértsük és figyelembe vegyük azokat a tényezőket, 
hatásokat, amelyek befolyással vannak az egyes közönségcsoportok magatartására, 
megnyerésére és megtartására. A megfelelő kulturális ajánlattal tovább bővíthetjük azok 
körét, akik az ajánlatot értékesnek tartják, ezért elfogadják. Javaslata, hogy komplex 
marketingmunkát kell végezni az olvasói, használói kereslet megtalálására, bevonzására, és 
megtartására. Nagy szerepe van a program közvetítő módok, a „csomagolás”, és/vagy a 
kommunikáció célcsoportokhoz igazított változatainak kialakításának. A megfelelő 
módszerhez fel kell tárni a kultúrafogyasztói/nem fogyasztói jellemzőket és ki kell dolgozni 
azokat a modelleket, amelyek a könyvtárak esetében célravezetők. 
Létre kell hozni a teljes élményt, ami egy adott kulturális ajánlatot elérhetőbbé, élvezhetőbbé, 
kényelmesebbé és több ember életstílusához jobban hozzáillővé tesz. 
Azzal is le kell számolnunk, hogy mindig mindenkit el kell érnünk. Ezért gondoljuk át, hogy 
vállalható-e, hogy a marketing alkalmazásával „…több Broadway és kevesebb Shakespeare 
kerül színre”. (Scheff Bernstein, 2007) 
A konferencia következő előadása - Kulturális szponzoráció-mit vár a másik oldal? - címmel 
valamennyi érdeklődő kiemelt figyelmére tartott számot. Dr. Bíró Péter, c. egyetemi docens, 
marketing szakértő, a BP International Business Promotion képviselője közérthető módon, és 
szemléletesen mutatta be, hogy nonprofit intézményként hogyan lehet felkutatni a 
szponzorokat. Mi az a három kritérium, amit soha nem szabad szem elől téveszteni, ha 
szponzorációban gondolkozunk. (Mindig valamire! Vállalás, ígéret cserébe! Csak a 
természetes kapcsolattól!)  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előadásból megtudhattuk, hogy a szponzor keresésnél érdemes mappát készíteni, levelet 
fogalmazni. A személyes megkeresés előtt telefonon egyeztetni, esetleg korábbi ismeretségre, 
közös ismerősre hivatkozni. Ha már megvan a találkozás időpontja, akkor jön csak a munka 
neheze. Nagyon fontos, hogy mindig felkészülten érkezzünk a partnerhez. (A kérés céljának, 
pontos meghatározása. Mit támogasson? Van-e különlegessége, sajátossága, egyedisége a 
kérésünknek. Kiknek: kik a látogatók, vendégek, nézők, (célcsoport), és mennyien lesznek? 
Miért jönnek el? Mire van szükségünk (mennyi pénzre vagy milyen más támogatásra)? Az 
sem mellékes, hogy, mint nonprofit intézmény mi haszna lehet a támogatásunkból. Mi 
ajánlhatunk (ígéret, vállalás) a szponzornak? Többletértékesítés, vagy márkapozícionálás? 
Vállalati image, belső, munkatársi lojalitás, employee branding? Vagyis miért éri meg neki, 
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ha szponzorál? Ezek mindenki számára fontos és gyakorlati kapaszkodó pontok a sikeres 
támogatói partner megnyeréséhez. 
Dr. Bereczky Ibolya, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese a 
Múzeumi kommunikáció - Kihívások és válaszok a 21. század elején címmel tartott érdekes 
előadást. Az elhangzottakat könyvtári környezetre is ki lehet és érdemes is kivetíteni. 
Rengeteg jó meglátás, mint a fiatal generáció bevonzásának újszerű eszközei (gigant 
poszterek, DM - levél, Podcast, aktív információs tábla, elektronikus hirdetések - bannerek, 
gerilla kampányok,QR kódok, Social média, közösségi oldalak, Web design). Az előadás 
összegzéseként elmondható, hogy „a társadalom szeméhez és füléhez”, csak jól megtervezett 
figyelemfelhívó stratégiával, okos infokommunikációs eszközökkel, eltökélt szakmai 
csapattal és nyitottsággal lehet hatékonyan eljutni. 
BEAVATÁS és könyvtári kommunikáció címmel Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, az egri 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója tartott lendületes és szemléletes 
bemutatót a könyvtárukban sikeresen zajló olvasásnépszerűsítő programokról (E’mesevár, 
Film-Ez-Ők stb.). Az olvasók megszólításának lehetőségeiről (strandkönyvtár, családi 
programok, tematikus rendezvények). Hangsúlyozta a külső és belső kommunikáció 
fontosságát, az ismertség, és láthatóság társadalmi szerepét.  
Mit adtak nekünk a rómaiak? címmel Fábiánné Sáray Anna, könyvtárvezető - Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi - mesélt a könyvtárak múltbéli és jelenlegi 
társadalmi szerepéről, közösségformáló erejéről. A balatonalmádi könyvtárukról, a 
településen betöltött közösségformáló szerepükről és egy különleges kezdeményezésükről: ez 
a strandkönyvtár, mely kitelepülésük óta nagyon sikeres és keresett célpont lett. Ennek az 
elindításáról, kampányolásáról, és a sikerhez vezető útról is beszélt. Szakmailag is eltökélt és 
összetartó csapatának Sztanyiszlavszkij sora a mottója: „Nincs kis szerep, csak kis színész.”  
Bándoli Katalin, osztályvezető, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának 
munkatársa A F(é)szekből kiröppenő Ötpacsirta találó címmel a zenei gyűjteményben rejlő 
lehetőségekről mutatott be szolgáltatásokat, és jó gyakorlatokat. Ez utóbbira példa a zenei 
tehetséggondozás programjuk, illetve az Át-menő program, ahol a különböző társadalmi 
réteghez tartozónak kínálnak értékes programot a zene erejével. Beszélt a mikro közösségek 
elérési lehetőségeiről. Az Apropó Budapest programról, ahol a lakók véleményét kérdezik a 
fővárosról. Városi sétákat, és ehhez kapcsolódó zenés programokat is kínálnak. Céljuk az 
információs zenei szolgáltatások bővítése, életstílus és a zene elérhetővé tétele mindenki 
számára. 
Olvasásnépszerűsítő előadást tartott Mit nyerünk az elvesztéssel? Játék és kommunikáció 
húsz percben - címmel Buzai Csaba, igazgató (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza). 
A népszerű Veszíts el egy könyvet! A Nagy könyvelhagyó játék ötletéről, a megvalósításról, 
kommunikációs lehetőségekről beszélt, kiemelve, hogy milyen fontos a sajtó megjelenés, a 
média segítségével hogyan népszerűsíthető a játék, és hogyan vált a játék a kiadók körében is 
támogatott olvasásnépszerűsítő kampánnyá. Hogyan lesz egy filmsztár a program külföldi 
arca? Ezer apró titokról hallhattunk húsz percben. Ínyenceknek: http://veszitsel.konyvtar.hu/ 
A szakmai konferencia záró programja Haladjunk a korral! címet kapta, amit Garamvölgyi 
László, osztályvezető-helyettes ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársa adott elő. 
Friss és fiatalos szemléletmódjával hívta fel a figyelmet a Social média új színtereire. A 
Facebook használóinak megváltozásáról, az Instragram térnyeréséről és a Snapchat 
megjelenéséről, a fiatalok körében terjedő alkalmazásokra, 
(http://index.hu/tech/2017/06/26/a_snapchat_mindig_tudja_hol_jarunk/) melyeket követve mi 
magunk is trendivé válhatunk számukra. Kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk ezeket az 
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alkalmazásokat úgy beépíteni a kommunikációnkba, hogy ízléses, informatív és hatékony 
legyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A konferencia zárásaként a közös kommunikációra, és az együtt gondolkodásra ösztönző 
munkára bíztatott mindenkit Dr. Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója. Útravalóul Fábiánné 
Sáray Anna könyvtárvezető sorait hoztam el a konferenciáról:„Nincs kisváros, nincs kis 
könyvtár. Ha MEGTALÁLOD a helyed. Ha ki TUDOD aknázni a lehetőségeket. Ha ki 
AKAROD aknázni azt.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A szakmai konferencián részt vett kollégák: 

Kovácsné Pacsai Edit, Tóth Renáta, Kereki Judit, Nitsch Erzsébet 
 

                                        
                                 Tóth Renáta  
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FES - SZEFIT MOTIVÁCIÓS TRÉNING 

 
 Zamárdi (2017. június 16-18.) 

 
Vajon elmondhatja-e magáról mindenki, hogy elégedett? Érdekel-e vajon minden embert a 
munkája, a lehetőségei, van-e tanulásvágya, és ezek az igények mennyire különbözőek 
generációként? Lehet-e mindenkit motiválni? 
Mint könyvtárosok, felelősséggel tartozunk a társadalomért, még ha ezt mindenki nem is 
tartja fontosnak. Lényeges, hogy minél több fiatal rádöbbenjen erre; így a SZEFIT, a 
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma – Ifjúsági Tagozata szervezett egy 3 napos 
motivációs képzést Zamárdiban.  
A rendezvényre a 41 év alatti szakszervezeti tagokat várták az ország minden részéről, és a 
FIS - Friedrich Ebert Stiftung Alapítvány - jóvoltából a képzés a tagok számára teljesen 
ingyenes volt, beleértve a szállást, teljes ellátást, és az utazás költségének megtérítését is. A 
péntek délutántól vasárnap délig tartó motivációs tréning helyszíne a NAVOSZ üdülő volt, 
ahol miután lepakoltunk, már el is kezdődtek a programok. 

Nagy Viktória SZEFIT elnök 
nyitotta meg a rendezvényt, 
játékos keretek között a közel 
25 résztvevő bemutatkozott, 
köztük Németh Edit is, aki a 
FIS-től érkezett körünkbe. 
Voltak, akik már ismerték 
egymást előző ifjúsági 
találkozókról, a KKDSZ 
részéről ketten vettünk részt a 
találkozón, mindketten első 
alkalommal. A bemutatkozást 
csoportmunka követte, 3 
csapatot alakítottak ki, a 
feladat az volt, hogy 
gondolattérképet készítsünk 
egy-egy generációról.  

A mi kis kollektívánk az „X” generációt (1960-1979 között születettek) térképezte fel, a 
másik két csapatnak az „Y” (1980-1995) és a „Z” (1996-2007) jutott. A csoportok, miután 
felvázolták az adott korszak szülötteinek jellemzőit szép nagy fehér papírlapokra, bemutatták 
a többieknek azokat, majd felerősítettük őket a rendezvény végéig a falra. Ugyanis a 3 napos 
tréning az X, Y, Z generáció megismerését, motiválásuk lehetőségeit, és ezek bemutatását 
tartotta legfőbb célkitűzésének. Az első nap lezárásaként vacsora után kis szabad program 
keretében lesétáltunk a Balaton partra, majd a teraszon beszélgettünk, ismerkedtünk a többi 
résztvevővel. 
Szombat délelőtt Szatmáriné Balogh Mária munkapszichológus kezdte meg az előadások 
sorát. Az első másfél órában bemutatta a Super féle szivárványmodellt különböző 
szegmentálási szempontok szerinti lebontásban, a Levinson által felvázolt életpálya 
szakaszokat, majd rátért az integrál elmélet bemutatására. Don Beck és Christopher Cowan 
fejlesztették tovább Richard Dawkins és Dr. Clare Graves fent említett elméletét és nevezték 
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el spiráldinamikának. Az előadó kitért rá, hogy jelenleg ez a legnépszerűbb elmélet, ami 
szintenként vizsgálja az egyének, és társadalmak rendszerének felépülését, és ezeket 
különböző színekkel azonosítja: 
Legalsó szint a BÉZS, ezen a szinten az egyének a túlélésért küzdenek, emlékeztet Maslow 
piramisának a legelső lépcsőjére, itt még a gondolkodás helyett az ösztön dominál, 
társadalomról még nem beszélhetünk. 
Második szint a BÍBOR, itt már megjelennek a közösségek, de azok egyelőre törzsi 
szervezettségűek, erősen félelem alapú a rendszer, erősen jellemző erre a társadalomra az 
ezoterika erős jelenléte, és a babonákban való hit. 
Majd a harmadik PIROS szint következik, itt az egyének dominálnak, a bíbor közösség 
felbomlik a harcok során, mindenki a maga érdekét nézi, érvényesíti, gyakran erőszakos 
eszközöket igénybe véve. 
Majd kiválnak a legerősebbek, és eljön a KÉK szint, ahol már a rend dominál, szabályokat 
hoznak az együttélés érdekében, de még mindig érezhető a megfélemlítés a vezetők részéről. 
Ideológiával tartják fent a rendet, aki máshogy mer gondolkodni, megalázzák, aki behódol, 
azt megdicsérik, mindkettőt látványosan, nagyközönség előtt teszik. 
Majd megint az egyének kerülnek előtérbe (megfigyelhető, hogy váltakoznak az egyéni, és a 
közösségi szintek), mivel a kék világ stabilitást hozott, ez erősen kedvez a NARANCS 
szintnek, ahol a versenyszellem dominál. Az újítók megtagadják a tekintélyelvű rendszert, 
már visszaosztásról beszélhetünk, nem harácsolásról, aki az előző szinten nem tanult meg 
versenyezni, az ebben a világban szenved. 
A hatodik szinten, a ZÖLD-ben az egyének egységbe kovácsolódnak, harmóniára törekednek, 
megosztják egymás között a javakat, törekednek a munka és a magánélet egyensúlyára. Itt a 
vezető konszenzus párti, vissza a természetbe filozófiát követ, és fontosnak tartja az emberi 
kapcsolatokat. 
Következő a flow, SÁRGA szint, ahol megjelenik az autonóm ember, a független, saját 
küldetéssel rendelkező egyén. Itt a munka már az önkifejezés eszköze, magasabb célt szolgál, 
nem vagyonszerzést, a munkáltatók néha a munkavállalók igényeinek megfelelően alakítanak 
ki munkaköröket. 
Végül elérünk a globális gondolkodás, a TÜRKIZ szintjéhez, ez már egy utópisztikus, még 
gyerekcipőben lévő rendszer, ahol az emberekben kialakul a felelősség egymás iránt, 
tiszteletben tartják egymás jogait, és a tudatosság dominanciája jellemzi az egész társadalmat. 
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Azért spirálformát választottak a különböző színek ábrázolásához, mert azon belül lehet 
térben mozogni, nemcsak felfelé, hanem lefelé is áramolhatnak a folyamatok.  
Az előadást rövid szünet követte, majd csoportmunka következett, az azonos szakszervezetből 
érkezők alkottak csapatokat, és fel kellett - irányított kérdések alapján - állítanunk a saját 
modellünket, és jövőképünket a szervezetünkön belül. 
Délután is izgalmas előadások vártak ránk, először Szatmári Lajos SZEFIT alelnök beszélt a 
kommunikációs eszközök gyakorlati alkalmazásáról, és azok közül is kiemelte az asszertív 
kommunikáció használatának a fontosságát. 
Majd Pogátsa Zoltán, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense, szociológus beszélt az X, 
Y, Z modell visszásságairól hazánkban, ugyanis a 3 generáció tulajdonságait a középosztály 
viselkedése alapján lehet megítélni, ami a nyugati kultúrákban 70-80 % körüli, míg nálunk 
20-30 % csupán. Mesélt a jóléti társadalmakban a trendek eltolódásáról, hogy amíg 
Magyarországon a népesség 60 %-a megélhetésért küzd, addig a jóléti államokban 
megjelenek a „Z” generáció biztonságra törekvési kísérletei, ők már nem isznak, nem 
drogoznak, az állandóságot keresik, vissza akarnak a saját módszereikkel térni az erkölcsi 
normákhoz - pl. szüzességi gyűrű viselése, bizonyosság keresése a kapcsolatokban.  
Este még a többségnek arra is volt ereje, hogy a SZEFIT vezetők által hozott játékokban részt 
vegyenek, így először Szatmári Lajos BIZOTTSÁG nevű játékában a háromfős csapatok 
közül az győzedelmeskedett, amiben mi, KKDSZ tagok voltunk, jutalmunk finom kis itóka 
volt. Utána Nagy Viktória bárónés játékában mutathattuk meg konszenzusos képességeinket 
több-kevesebb sikerrel, itt már nem voltak győztesek, vagy vesztesek, csak különböző 
álláspontok. 
Vasárnap Karácsony Szilárd, volt szakszervezeti vezető segítségével kis történelmi 
áttekintésnek lehettünk részesei, a szakszervezetek magyarországi történetét vezette le 
napjainkig, kissé bizarr statisztikai adatokkal alátámasztva, mennyire visszaesett a tagok 
száma a rendszerváltozás óta. Ötleteket, tanácsokat, és persze megerősítést kaptunk (és két kis 
könyvet is), hogyan tudunk közösségen belül hasznosan tevékenykedni. 
Utolsó előadónk Szilárd Boglárka projekt menedzser az önkéntes munka, és a közösségi 
kapcsolatok fontosságáról tartott előadást, és arról, hogy a jutalmazás mennyire sokrétű lehet, 
és mikor növeli, vagy mikor csökkenti az egyén teljesítményét, mert a jutalom ígérete nem 
csak pozitív irányba hathat az emberre, hanem blokkolhatja, megbéníthatja a kreativitását. 
Végül már csak a búcsú maradt hátra, a részvevők elmondták véleményüket a tréningről, 
egyöntetűen mindenki csupa jó élménnyel gazdagodott, szinte valahol már furcsa 
visszagondolni arra, hogy a három nap alatt hogyan tudott a kis, újonnan alakult közösségünk 
együtt „élni”, mert az a harmónia, amit ott megteremtettünk több volt puszta továbbképzésnél. 
A hazautazás miatt csak azért nem szomorkodtunk, mert biztosak voltunk benne, hogy a 
csapat nagy része tartani fogja a kapcsolatot a további SZEFIT rendezvényeknek 
köszönhetően. Penkalo Alex kollégámmal együtt, reméljük minél több fiatal KKDSZ tag 
kedvet fog kapni, hogy csatlakozzon a különböző rendezvényekhez, mert ritkán találni olyan 
programot, ahol a jó társaságon kívül, játszva fejlődhet az ember. 
 

                                                                                                                         
                                                                                                                     Gyapay Vera 
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FIGYELŐ 
 
KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2017. 
 
 

Sorszám Település Érdekeltségnövelő támogatás 
1. Balatongyörök 329 644 Ft 
2. Gelse 116 501 Ft 
3. Gyenesdiás 369 035 Ft 
4. Hévíz 178 070 Ft 
5. Keszthely 998 589 Ft 
6. Lenti 1 236 525 
7. Letenye 1 104 829 Ft 
8. Nagykanizsa 4 254 149 Ft 
9. Vonyarcvashegy 695 524 Ft 
10. Zalaegerszeg 552 036 Ft 
11. Zalakaros 209 335 Ft 
12. Zalalövő 193 521 Ft 

 Összesen 10 237 758 
 
 
AZ 1997. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 85. számában megjelent a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról. 
 
Könyvtári területen a Kult. tv. nevesíti az Országos Széchényi Könyvtár feladatai között a 
könyvtári minőségirányítási tevékenység koordinálását, valamint a Minősített Könyvtár cím és 
a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítését. 
 
A megyei könyvtárak elnevezése – a feladatkör változatlan tartalma mellett – megyei hatókörű 
városi könyvtárra változik. Az elnevezés módosítása megteremti a koherenciát a megyei 
hatókörű városi múzeumok elnevezésével, másrészt hangsúlyozza, hogy e könyvtártípus 
feladatköre a városi könyvtári feladatokat és a megyei hatókörű feladatokat is tartalmazza. Az 
elnevezés módosítása a jelenlegi feladatokat nem módosítja, a megye egészére kiterjedő 
feladatok nem változnak. Az alapító okiratra, szervezeti és működési szabályzatra, valamint 
költségvetésre vonatkozó miniszteri véleményezési jogkör – az adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében – a megyei hatókörű városi múzeumokhoz hasonlóan a megyei hatókörű 
városi könyvtárak esetében is megszűnik. 
 
A szabályozás korábban sem zárta ki, hogy a nyilvános könyvtár ellátásával kapcsolatos 
kötelező feladat nonprofit gazdasági társaságon keresztül kerüljön ellátásra. E szervezeti 
formára a nyilvános könyvtárak jegyzékét áttekintve jelenleg is több példa van. Az átlátható 
jogi helyzet érdekében – a területi múzeumokhoz hasonlóan – a módosítás e lehetőséget 
egyértelműen rögzíti. 
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FIGYELŐ 
 
A KÖNYVTÁRI TERÜLET ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KERETÖSSZEGEI     
2018-BAN 
 
A Magyar Közlöny 2017. 92. számában tették közzé Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, amelyben többek között a települési 
önkormányzatok kulturális feladatainak (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok) 
támogatásáról is tájékozódhatunk. 

 A megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása 2018-ban emelkedik,      
3 251,5 millió forint az előirányzat (2017-ben 2 851,5 millió forint volt). 

 A megyei hatókörű városi könyvtárak kistelepülési könyvtári célú kiegészítő 
támogatása 2 094,2 millió forint. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtár a 
Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) működtetésére használhatja 
fel. 

 A településenként járó keretösszegek nem változtak: 
 1000 fő lakosságszámú vagy az alatti település esetén a fajlagos összeg   

68 300 Ft/település  
 1001 - 1500 fő lakosságszám közötti település esetén a fajlagos összeg   

1 060 760 Ft/település  
 1501 - 5000 fő lakosságszám közötti település esetében a fajlagos összeg           

1 002 460 Ft/település 
 A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 

támogatása 2018-ban 10 261,2 millió forint lesz: 1 210 forint/fő, de településenként 
legalább 1 800 000 forint. (A keretösszeg emelkedett, 2017-ben 1140,- Ft/ fő, de 

legalább településenként 1 200 000 Ft.) A támogatás a települési önkormányzatokat 
lakosságszám alapján illeti meg.  

 
KORMÁNYHATÁROZAT A KÖZGYŰJTEMÉNYI DIGITALIZÁLÁSI 
STRATÉGIÁRÓL  
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 103. számában megjelent a 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat 
a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi 
Digitalizálási Stratégiáról. 
 
MEGYEI POGRAMOK NKA TÁMOGATÁSSAL 
 
A nemzeti kulturális Alap 1 700 000 Ft-tal támogatta az Országos Könyvtári Napok Zala 
megyei rendezvényeit, amelyre Csak tiszta forrásból címmel kerül sor 2017-ben. 
 
Az Okos könyvtár a digitális kultúra világában című, Zalaegerszegen és Nagykanizsán 
megszervezésre kerülő megyei szakmai továbbképzésre 705.520 Ft támogatást nyertünk.  
 
Mindkét pályázat lebonyolítója a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár lesz. 
 

(szerk. Sebestyénné Horváth Margit) 
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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
 
2017. 1. félév rendezvényei 
 
Január 24-én került sor könyvtárunkban a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett 
Keresztury Szavalógálára. Városunk középiskolásai Keresztury József és Keresztury Dezső 
műveiből adtak elő, a programon közreműködött az Ady Endre Általános Iskola és 
Gimnázium növendékeiből alakult Pacsirták Énekegyüttes. 
 
Február 14-én a „Zalai honvédek Kárpátalján” c. kötet bemutatóját tartottuk, melyet 
intézményünk a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárával közösen szervezett. A 
könyvet Dr. Szabó Péter DSc. hadtörténész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
tudományos főmunkatársa, Molnár András, a MNL Zala Megyei Levéltára igazgatója és Kiss 
Gábor, könyvtárunk igazgatója mutatta be. A rendezvényre nagyszámú közönség gyűlt össze, 
jó hangulatú találkozó volt. 
 
Ebben az évben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. Az emlékév méltó 
megemlékezéseként március 2-án rendhagyó irodalomórát tartottunk az Ady Endre Általános 
Iskola és Gimnázium 7. évfolyamos tanulói számára.  Arany János életrajzát, verseit, balladáit 
idéztük fel, az internet segítségével zenés feldolgozásban és színészek előadásában. Az óra 
végén kiscsoportos formában tesztet töltöttek ki a csapatok, a győztesek jutalomban 
részesültek. 
Arany életéről összeállítottunk egy kiállítást, melyet közel két hétig lehetett megtekinteni, 
könyvet kölcsönző olvasóink pedig Arany János idézetet kaptak ajándékba. 
 
Az Internet Fiesta programsorozatát 2017-ben március 22 – 29. között szerveztük meg. Ebben 
az évben az „Utazás – Könyvtár – Internet” központi témakör került a középpontba. 
Ezt szem előtt tartva március 23-án Dr. Gyenes Imre kollégánk képeslap-bemutatót tartott 
„Zalaegerszegi utazások – Képeslapok a virtuális térben” címmel. 
Március 27-én „Látnivalók – nevezetességek Zala megyében” címmel tartott előadást Tódor 
Tamás, a zalaegerszegi Tourinform iroda munkatársa. 
Március 28-án rendhagyó irodalomórát állított össze Kocsisné Sipos Rozália, a Csány László 
Szakközépiskola 9. osztályosai számára, „Hemingway nyomában” címmel. 
Szintén e napon Dr. Szinku Mihály „El Camino – utazás önmagunk felé” címmel vetítéssel 
egybekötött úti beszámolót tartott.  
Március 29-én Fekete Gábor kollégánk praktikus ötletekkel látta el a középiskolásokat, illetve 
délután a felnőtt hallgatóságot „Egy bőröndnyi tanács utazáshoz” c. előadásával. 
Március 24. – 25. között a könyvtár állományából kivont könyvek kerültek árusításra, igazán 
nagy volt az érdeklődés. 
 
Április 6-án egy rendhagyó találkozóra került sor, „Jazzköltészet Zalaegerszegen” címmel. Az 
est folyamán Tóth Imre és Gyukics Gábor versei, műfordításai hangzottak el Kardos Endre és 
Németh Zsolt improvizációs zenei kíséretével.  Érdekes, maradandó élményt nyújtó találkozó 
volt, az est különlegességét jól mutatta a hallgatóság nagy száma, s természetesen a kiváló 
hangulat. 
Április 11-én a Költészet napjára emlékeztünk meg, melyen közös versfelolvasást tartottunk 
középiskolások részvételével, s a megemlékezés végén a kedvenc idézeteket léggömbökön 
engedtük fel a levegőbe.  
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Ebben az évben is megszerveztük a zalai iskolai könyvtárosok és gyermekkönyvtárosok 
továbbképzését, melynek témája: „Hogy mondják X –Y nyelven? Kommunikációs nyelvi 
kódok a tanár – diák világban”.  Első előadónk Nagy Réka klinikai szakpszichológus volt, aki 
„Érted? Értem! Az Y – Z generáció kommunikációs világa” témában adott útmutatást, majd 
Dr. Lovászi Andrea gyermekirodalom – kutató, kritikus tartotta meg a „Mit olvas a mai 
kamasz? Tabutémák, konfliktuskezelés, felnőtté válás a Young Adult világban” c. előadását. 
A találkozó végén a résztvevők kérdéseket tehettek fel a szakembereknek. 
Május 8-án „Ilyen nagy dolog a szabadság…” Iskolai ünnepségek forgatókönyvei az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékére c. módszertani kiadvány ünnepélyes bemutatójára 
került sor. Köszöntőt mondott: Velkey Péter, ZMJV Humánigazgatási Osztály 
osztályvezetője, közreműködtek a zalaegerszegi Ady Endre Ált. Iskola, Gimnázium és AMI, 
valamint az Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola tanulói. 
Június 1-jén Léka Géza volt vendégünk, s ezzel a találkozóval kezdődött el az idei Ünnepi 
Könyvhét programsorozata. Az Utassy – díjas költővel Szemes Péter, a Pannon Tükör 
főmunkatársa beszélgetett. 
Június 6-án este „…ergo sum…” Színház – költészet – zene címmel Baj László 
színművésszel találkozhattunk. Az érdekes esten közreműködött az Ergo sum project. 
Június 8-án került sor az Ünnepi Könyvhét megnyitójára a Mimosa Lounge – ban, ahol sor 
került a Pannon Tükör legújabb számának bemutatójára, valamint irodalmi beszélgetés 
hangzott el kollégánkkal, Tóth Imre költővel. Az esten közreműködött Kaj Ádám, a Pannon 
Tükör főszerkesztője.  
Június 13-án intézményünk vendége volt Szakolczay Lajos József Attila– és Széchenyi - díjas 
irodalom– és művészetkritikus, akivel Szemes Péter, a Pannon Tükör főmunkatársa 
beszélgetett. 
2017. június 24-én került megrendezésre a „Múzeumok éjszakája” programsorozat, melyhez 
könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott. „Kis zalai sajtótörténet” címmel Dr. Gyenes Imre 
tartott előadást, majd „Újságmentés” témában Cserhalmi Henriette könyvrestaurátor vezette 
be a hallgatóságot e különleges szakma rejtelmeibe. Végül „Zalai sajtó a világhálón” címmel 
Sebestyénné Horváth Margit igazgatóhelyettes tájékoztatta e területről az érdeklődőket. 
 

             Kocsisné Sipos Rozália 
 

 
       
 
A KSZR szolgáltatás keretében megvalósult programok 2017. I. félévben 

 
 
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK DIÓHÉJBAN 

 
2017. április 6-án Rigó, vagyis Lovranits Júlia 
mesemondó és biológus volt a vendégünk. Bakon 
az óvodásoknak, Zalaszentmihályon, Csonkahegy-
háton, Zalaszentivánon, Pókaszepetken, és Pako-
don az iskolásoknak mesélt az erdő madarairól és 
állatairól. A mesemondó meghitt kapcsolatot 
alakított ki közönségével.  Madárhang 
felismerésben is jeleskedtek a gyerekek. Júlia 
érdekes történeteket mesélt és együtt játszott a 
hallgatósággal. Mesélt az erdőről, madarakról és az  
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állatokról. Kézjeleket használt, például indiai mudrákat és ázsiai kéztrükköket. A gyerekek 
kézjelek segítségével megjelenítették az állatokat és madarakat. Vidám és tanulságos perceket 
töltöttünk Júlia társaságában. 
 
Fábián Janka 
2017. április 7-én 19.00 órakor Gellénházán Fábián Jankával találkozhatott az irodalom iránt 
érdeklődő közönség. A helyi könyvtáros, Madarász Lászlóné köszöntője után Kiss Gábor a 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója 
mondott bevezetőt a találkozóhoz.Az írónővel Iványi 
Ildikó nyugalmazott pedagógus beszélgetett. Fábián 
Janka történelmi romantikus regényeit ma már 
rengetegen ismerik és szeretik, pedig kezdetben a 
nagy kiadók sorra elutasították műveit. Az írónő 
mesélt nekünk kudarcról és kitartásról, kedvenc 
könyveiről és a benne élő történelem tanárról.” 
Engem szó szerint az olvasóim fedeztek fel „-
mondta az írónő. Fábián Janka könyveit szeretik az 
emberek, mert közérthetőek az események, 
érdekesek és fordulatosak. A közönség nagy 

érdeklődéssel hallgatta a beszélgetést és a végén kérdéseket tettek fel az írónőnek. A 
könyvvásárlás és a dedikálás mellett kötetlen beszélgetésre is jutott idő. 

 
Kertész Edina ifjúsági írót május 10-én fogadták a 
búcsúszentlászlói könyvtári szolgáltatóhelyen. Edina 
részleteket olvasott fel a Dodó nyomozó és az idomított 
cápa című regényéből, majd beszélgetett és nyomozósat 
játszott a gyerekekkel. Végül meghallgatott minden kis 
diákot, akik jó ötletekkel szolgáltak új találmányokról. 
 

 
 
 

Berg Judit írónőt május 18-án Nemesapátiban várták 
izgatottan alsós és felsős diákok egyaránt, még rajzokat is 
készítettek a műveiről. Az írónő sokat mesélt magáról, a 
gyermekeiről, s arról, hogyan született a lányának mesélt 
történetekből az első könyve. A gyerekek és felnőttek 
folyamatosan kérdezhettek, s a válaszokból ismerhettük 
meg jobban az írónő munkásságát.  
 

 
 
Mészöly Ágnes írónő május 31-én Nagykapornakon és Zalabérben találkozott az ifjúsággal. 
Először az irodalom és a tanításának fontosságáról beszélt, majd egy rögtönzött vetélkedőt 
vezetett le a gyerekekből hirtelen összeállított csapatok részvételével. A vetített képek a 
kérdések mellett egyben könyvajánlóként is funkcionáltak. Beszélt a Szabadlábon című 
regényéről, s a most megjelenő Ez egy ilyen nap című könyvéről, melyből fel is olvasott egy 
részletet. Zalabérben megmutatta a „munkafüzetét” is, melyben a regényötleteit, 
cselekményterveit tárolja. 
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2017. május 24-én Vig Balázs író látogatott el a tófeji, pölöskei és bagodi gyerekekhez, akik 
nagy érdeklődéssel várták a találkozót. Izgalmas fordulatokban nem volt hiány. Balázs 
kalózkendőben jelent meg, ezzel borzolva a hangulatot. Lehengerlő és energikus 
előadásmódja bámulatba ejtő volt. A rendhagyó könyvbemutatón a Puszirablók című 
regényéből felolvasást is szervezett a tanító néni bevonásával. Vig Balázs Puszirablók című 
regénye nagy sikert aratott a gyermekek körében. 
 

 
 
 
KÖNYVTÁRMOZI FOGLALKOZÁS BAKON 
 
Bakon nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy a 
felnövekvő nemzedék megismerje szűkebb hazáját 
és hagyományait. A baki faluházban a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és azon belül a 
KSZR csoport jóvoltából rendszeresen 
KönyvtárMozi programokban részesülnek a 
gyerekek. 2017.02.09-én az Ízőrzők című filmet 
vetítették. A Göcseji Falumúzeumban felvett 
filmet láthatták a fiatalok.  
A Helyi Értékőrző Ifjúsági Csoport volt a cél 
közönség, akik a vetítéshez kapcsolódóan elkészítették a filmben bemutatott régi falusi 
ételeket, mint a búza és krumpli prószát és a pörkölt tortát. Természetesen ügyes falusi 
asszonyok segítettek a gyerekeknek. Végül elfogyasztották a finom népi ételeket. 
 
 

Nagyné Tóth - Farkas Julianna, Czirákyné Tóth Edit 
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR  

 
2017. 1. félév rendezvényei 
 
Január 19. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink 
Keszthelyen című rendezvénysorozata 
Talaj és tájvagyonunk – globális kihívások, helyi válaszok című előadás 
Előadó: Dr. Tóth Gergely – címzetes egyetemi tanár 
 
Január 24. 
A tudós, aki embereken segít! 
Természetes/en/ – egy kutató gondolatai a daganatos betegségekről 
Előadó: Prof. Dr. Bertha András gyógyszerész, toxikológus 
Beszélgetőtárs: Hegedüs Éva 
 
Január 27. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
A béke bozótharcosa: Baranyi Ferenc a XXI. században című kötet bemutatója 
Vendégeink: a 80 éves Baranyi Ferenc – Kossuth-díjas író, költő 
 Kemény András – a Papirusz Kiadó vetetője 
Közreműködött: 
 Kassai Franciska – megzenésített vers 
 Király Erika – vers 
 
Február 7. 
„Egy szívdobbanás...” című verses délután Bajzikné Panni A Balaton dicsérete című kötetéből 
A költeményeket előadják: 
 Takács Katalin – Jászai Mari-díjas és Érdemes művész 
 Kalapos István– rádiós–televíziós szerkesztő és műsorvezető 
Közreműködött: 
 Népek Tánca Tánccsoport 
 Kovács Sára – furulya 
 Molnár Barbara Dóra – hegedű 
 
Február 14. 
A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör és a könyvtár közös rendezvénye 
Vendégek: Csóti Jusztina korosztályos országos bajnok atléta és edzője, Csikós József 
Major Veronika Európa- és világbajnok sportlövő és edzője, Keczeli Zoltán 
Beszélgetőtárs: Dr. Iglódi Endre – alelnök 
 
 
Február 16. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink 
Keszthelyen című rendezvénysorozata 
„A táj változó ténye” című előadása 
Előadó: Dr. Szabó István – egyetemi tanár 
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Február 17. 
Az Élhető Jövőért Egyesület és a könyvtár közös rendezvénye 
„Festetics György és Keszthely” című előadás 
Előadó: Dr. Müller Róbert – ny. múzeumigazgató 
 
Február 20. 
Csiky Pál fafaragó alkotásainak kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Pelcz István – tanár 
Közreműködött: Töttő Vilmos – tekerőlant 
 
Március 10. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Arany 
János humora címmel 
Előadó: Kardos Gy. József – ny. tanár, író 
 
Március 20. 
Boziné Mörk Mária festményeinek kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Illés Major Julianna – festőművész 
Zenei közreműködő: Petik Ákos – gitártanár (Festetics György Zeneiskola) 
 
Március 21. 
Simon József: Álmok völgye – Orosz teázó című novelláskötetének bemutatója 
Közreműködött: Keresztény Tamás – színművész 
Hintalan László János és Horváth Péter 
Az est háziasszonya: Balázsy Mária Éva 
 
Március 23. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület és a Nők a 
Balatonért Egyesület Életfeltételeink Keszthelyen című rendezvénysorozata 
A VÍZ, avagy életünk éltetője című előadása 
Előadó: Bertókné Csengeri Anikó – ívóvíz-területi technológus 
 
Március 27.  
József Attila Szavalóverseny területi fordulója 
 
Április 13. 
Dr. Dobos János: Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek c. kötetének vetített képes 
bemutatója 
Előadó: dr. Kovács Gyula – a kötet szerkesztője és kiadója 
 
Április 19. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink 
Keszthelyen című rendezvénysorozata 
A zöldebb városokért – szemlélet és gyakorlat című előadása 
Előadó: Vincze Tamás – táj- és kertépítész, Green-city külkapcsolati igazgató, kertépítészeti 
kivitelező 
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Április 20. 
KÖLTÉSZET NAPJA 
Berkes József Tűz voltam című verseskötetének bemutatója 
A Keszthelyen született költővel beszélgetett: 
Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész 
Vendégeink: 
Dr. Zágorecz-Csuka Judit – irodalomtörténész, költő, író 
Vogl Mária – tanárnő, a könyv lektora, versmondó 
Horváth Nikoletta – Nova községi IKSZT munkatársa 
Papp Ferenc – versmondó 
Salamon Károlyné – versmondó 
 
Április 24. 
Deák Imréné csipkeverő, a keszthelyi Csipkestúdió tagja kiállításának megnyitója 
Az alkotásokat méltatta: Bereczky Csabáné – népi iparművész 
Közreműködött: Bereczky Szilárd – előadóművész 
  
Május 8. 
Zöld Zala környezetvédelmi vetélkedő döntője 
 
Május 18. 
„Vers a szívemben – szívem a versben” 
Irodalmi délután Ézsiás László költővel és Bereczky Szilárd versmondóval 
Közreműködött: Holczerné Szabó Ágnes – ének 
 Holczer Ferenc – vers 
 
Május 23. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink 
Keszthelyen című rendezvénysorozatának idényzáró előadása 
Hogyan lehet eredményes az önkéntes munka? címmel 
Előadó: Szeder-Kummer Mária – kulturális közösségfejlesztő mentor 
 
Május 24. 
Paraszti huncutságok, avagy egy állatorvos naplótöredékei című kötet bemutatója 
A kötetet bemutatta: Dr Bartalis Imre, az író 
Közreműködött: a Helikon Versmondókör 
 
Június 2. 
Helyszín: Sétálóutca 
Író-olvasó találkozó a legutóbbi két Helikon ünnepség fődíjas költőivel: Csete Somával és 
Körösztös Gergővel 
Bemutatta őket Szálinger Balázs – József Attila és Méhes György-díjas költő 
 
Június 2. 
Helyszín: Sétálóutca 
A Nők a Balatonért Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár „Helikoni életérzés" c. 
irodalmi pályázatának eredményhirdetése és díjkiosztása 
A díjakat átadták:  Vetőné Zeke Erzsébet – a NABE keszthelyi csoportjának vezetője 
 Szálinger Balázs – József Attila-díjas költő 
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Június 2. 
Helyszín: a könyvtár olvasóterme 
"Helikoni életképek" c. fotókiállítás megnyitója 
Visszaemlékező gondolatokat mondott: Pelcz István – tanár 
 
Június 2. 
Helyszín: a könyvtár olvasóterme 
A Helikon I. (1818) c. kiadvány reprintje és a Helikon 200 c. kötet bemutatása 
A műveket méltatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész, a kötet főszerkesztője 
 
              Kalmárné Amberg Xénia  
 

 
 

A gyermekkönyvtár programjai 2017. 1. félévben 
 

Január 7. Könyvmoly Klub: Könyvajánló az új könyvekből 

Február 4.  Könyvmoly Klub: Farsangi nyomozás - kézikönyvtár használat 

Február 18. Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány  
eredményhirdetés és díjátadó 

Február 18. Könyvmoly Klub 

Március 3.  Ribizli bohóc vidám, zenés-verses tavaszköszöntő műsora 
 

 
 

Március 7-től Rendkívüli varázslatos karosszék:  
A könyvtár tavaszi díszbe "öltöztetése" 

Március 9, 22, 24. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 1. 
A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Március 16, 31. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 2. 
 Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága 

Március 23. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 
 Hej, halászok, halászok / A Balaton és az ember 
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Március 27. József Attila megyei versmondó verseny területi fordulója 
  Helyszín: Fejér György Városi Könyvtár 
Április 1.  Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja 50.                        
 Legkedvesebb Andersen mesém 

rajzpályázat kiállítás megnyitó és jutalmazás  

Április 5, 27. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 2. 
 Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága 

Április 6. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 1. 
 A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Április 7. Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár húsvéti díszítése 

Április 7. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 
 Hej, halászok, halászok / A Balaton és az ember 

Április 13. Könyvmoly Klub 

Április 13. Varázslatos Karosszék:  
Húsvétváró kézműves foglalkozás, üvegmatrica festés (tojás minta) 

Április 29.  Könyvmoly Klub - Játék a betűkkel 

Május 2. Könyvtár bemutató + Könyvjelző készítő kézműves foglalkozás 
Játék a betűkkel - Interaktív foglalkozás Keszthelyről  
Tapolcai Járdányi Pál Zenei AMI 

Május 12, 18. A Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 
Hej, halászok, halászok / A Balaton és az ember 

Május 27.  Könyvmoly Klub - Játék a betűkkel  

Május 29. Vár Rád a Könyv-Tár-Túra – Döntő 
  Helyszín: Fejér György Városi Könyvtár 

                             
 
Június 10. Könyvmoly Klub  

Június 13-tól  Kiállítás a Vár Rád a könyv-tár-túra alkotásaiból  

Június 21-23.  Olvasótábor a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolában 
                      a Vár Rád a könyv-tár-túra döntőseinek jutalma 

Augusztus 16.  Könyvmoly Klub  
 

Magyar Szilvia 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI - KSZR SZOLGÁLTATÁS 
 
2017. 1. félév rendezvényei 
 

Szülő klub 
 
„Én akarom, én csinálom- szemben a dackorszakkal” címmel tartotta előadását január 25-
én könyvtárunkban Szabóné Balázs Mónika a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti 
Tagintézményének pszichológusa. A gyermekeknél a körülbelül másféltől - három és fél éves 
korig terjedő időszakot a hétköznapi nyelvben dackorszak néven ismerjük. Ez az az időszak, 
amikor kezd kialakulni a gyermek test-én tudata, éntudata, kezdi felismerni saját vágyait, 
szükségleteit, kezdi kipuhatolni a saját határait. Ennek legforradalmibb megnyilatkozása a 
saját akaratának érvényesítésére való törekvés. A probléma abból adódik, hogy ezek a vágyak, 
szükségletek sokszor ellentétesek a felnőtte céljaival, vágyaival. Ekkor fordul elő a szülők 
által oly jól ismert HISZTI- mondta el a szakember. Fontos tudni: A gyermek nem azért 
hisztizik, hogy bennünket bosszantson! Ezek az indulatkitörések az érzelmi fejlődés 
elkerülhetetlen velejárói. Elengedhetetlen, hogy higgadtan kezeljük a helyzetet és tudassuk 
vele, elfogadjuk és megértjük őt. A pszichológus gyakorlati tanácsokat adott, miként előzhető 
meg, mit tegyünk és mi az, amivel nem megyünk semmire. Az előadás végén a szülők, 
nagyszülők és pedagógusok kérdéseire válaszolt a szakember. 
 
„Érzelmi és viselkedészavarok gyökerei: a korai szülői hatások szerepe” című 
előadásával Fábry Zoltán pszichológus volt könyvtárunk vendége február 24-én este. A 
szakember elmondta, hogy a gyermekpszichológia rengeteg olyan feltárást végzett, amelyből 
kiderül, hogy a korábbi téves gyakorlattal szemben, („hadd sírjon, erősödik a tüdeje”) minél 
előbb reagálni kell a gyermek jelzéseire. Ha az anya számára kiderül, mi okozza gyermeke 
panaszát, megfelelően tud cselekedni (megeteti, tisztába teszi, de lehet, hogy elég csak 
megnyugtatni). Ebből a csecsemő arra „következtet”, ha problémája van, és azt jelzi, 
segítséget nyújtanak. És ezzel a gondolattal fejlődik tovább, és válik olyan emberré, aki, ha 
problémája adódik az életben, bátran tud segítséget kérni. 
 
2017. március 24-én ismét Fábry Zoltán pszichológus tartott előadást „Lelki szükségletek a 
korai időszakban” címmel.  A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakembere utalva egy 
korábbi előadásán elhangzottakra elmondta, hogy mennyire fontos a korai időszakban a 
csecsemőre hangolódás, az igényeihez való alkalmazkodás és reagálás az érzelmeire. Ha 
reagálunk, érzi, hogy a problémáját megoszthatja a világgal (az anya a világot jelenti 
számára). Ez a tudat egész életében elkíséri, felnőttként is meg tudja beszélni a problémáit, ha 
szükséges, tud segítséget kérni. Hozzá kell segítenünk a gyermeket - csecsemőkor utáni 
időszak -, hogy megtapasztalhassa a sikerélmény érzését, a „képes vagyok rá” érzést, melynek 
a leválásnál –kamaszkor- is fontos jelentősége lesz. Ezt a tudatalatti gondolatot magunk mellé 
állítva - a gyermeket nem elkényeztetve és helyette mindent elintézni -, mint „edző” 
segíthetjük a fejlődését és identitásának kialakulását. Tehát amire koránál fogva már képes, 
azt hagyjuk rá, hadd próbálja megoldani. 
 
Utassy József életművét bemutató est 
Utassy József Kossuth-díjas költő 2016-ban lett volna 75 éves. Abban az évben jelent meg „A 
kikelet fia” – összegyűjtött művek című kötet, idén pedig az Utassy József költészete – 
kritikai kiadás című könyv. Március 3-án este e két kötet bemutatásával Utassy József 
életműve előtt tisztelegtek az est vendégei és a közönség soraiban helyet foglalók. Mátra 
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vidéki népdalok csendültek fel Dányi József citerajátékában, majd Horváth László, Lenti 
Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Tóth Sándorné a ZSZC Lámfalussy Sándor 
Szakképző Iskola pedagógusa az Utassy család Rédicsen töltött éveiről mesélt, felidézve az 
első találkozást, a költőhöz kapcsolódó sok személyes emlékeket is. Dr. Vilcsek Béla 
irodalomtörténész a kötetek keletkezés történetét, Utassy Józsefhez és özvegyéhez fűződő 
kapcsolatáról, Szemes Péter pedig a jövőre vonatkozó tervekről beszélt. A folytatásban az 
Utassy József Versmondókör tagjai, Szekeres Frigyesné és Dányi József tolmácsolásában 
hallhattuk a Szerelem szélén, Bánat, Ismeretlen katona, Sereg liba élén, Vallomás a Dunán, 
Pohárköszöntő című verseket, felvételről pedig a „Zúg Március”-t szavalta el a szerző. Az est 
befejező részében Horváth Erzsébet, a költő özvegye emlékezett meg Utassy Józsefről. 
 
„Az anyagba zárt világ” – kiállítás megnyitó 
Rokonok, barátok, vadász és erdész társak, érdeklődők töltötték meg a könyvtár olvasótermét 
Kárpáti János első kiállításának megnyitóján, mely a Szivárvány Kamarakórus szereplésével 
vette kezdetét. Német-Baksa Judit igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Tóth Csaba, a 
keszthelyi Vadászati Múzeum igazgatója nyitotta meg a kiállítást. Mint elmondta, a 
művésszel kürtösként ismerkedett meg, kapcsolatuk folyamatos, hiszen a múzeum 
rendezvényein azóta is rendszeresen szerepel fellépőként Kárpáti János. Kőbe, fába és veretes 
téglába álmodott alkotásaiban a múlt tisztelete, megőrzése, és az utókornak történő 
továbbadása jelenítődik meg. A kiállítás érdekessége, hogy a fiatalabb nemzedék – Kárpáti 
János fiai, Csanád és Hunor - is képviselteti magát néhány alkotás erejéig a bemutatott 
anyagban. A megnyitó után egy ősbemutatót hallgathatott meg a közönség: Dobos Sándor 
zenetanár a kiállító művész János napi köszöntőjét adta elő. Frissítő és pogácsa melletti 
kötetlen beszélgetéssel ért véget az est. A kiállítás április 1-ig volt megtekinthető. 
 

 
 
Tantalics Béla kötetének bemutatója1 
A Honismereti Egyesület Lenti és a Városi Könyvtár Lenti szervezésében került bemutatásra 
2017. március 23-án Tantalics Béla: Az át- és kitelepített politikai üldözöttek sorsa Zala 
megyében a határ mentén 1950-1953 című kötete. Az est - Szekeres Frigyesné 

1 Szomorú szívvel jegyezzük meg, hogy a tudósítások kéziratának elkészültét követően Tantalics Béla elhunyt. 
Emlékét tisztelettel megőrizzük! A szerk. 
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tolmácsolásában - W. Balassa Zsuzsa: Hortobágyi Imádság című versével vette kezdetét. 
Simon Márta a Honismereti Egyesület elnöke és Horváth László, Lenti város 
polgármesterének köszöntője után Dr. Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárának Főigazgatója méltatta a kötetet, kiemelve annak történettudományi 
értékeit és hiánypótló mivoltát. Ezt követően Dr. Németh József nyugalmazott muzeológus 
részletesen beszélt a szerző munkásságáról és a mű felépítéséről. Sajnos betegsége miatt a 
szerző nem lehetett jelen, üzenetét fia, ifj. Tantalics Béla tolmácsolta. A találkozó zárásaként 
Szekeres Frigyesné olvasott fel a kötetben leírt visszaemlékezések közül. 
 

A Tánczos-kör tárlata Lentiben 
Rengeteg látogatót vonzott könyvtárunkba a Tánczos-kör tagjainak kiállítása, a megnyitóra 
2017. április 4-én 18 órakor került sor. Az estet Német-Baksa Judit igazgató nyitotta meg, 
köszöntve az egybegyűlteket. Siklósi Lili Hanna hegedűjátéka következett, zongorán Dobos 
Sándor kísérte, majd Tánczos György festőművész, a kör művészeti vezetője nyitotta meg a 
kiállítást. Hallhattunk múltbeli tapasztalatairól, élményeiről, inspirációiról is. Szavain 
keresztül megismerhettük tanítványait, az általuk alkalmazott technikákat, az őket megihlető 
témákat. A megnyitó ünnepi része Bene Adél, Küplen Viktória és Takács Katalin Mária - az 
Arany János Általános Iskola és AMI növendékeinek - hegedűmuzsikájával fejeződött be. A 
„Nyitott Galéria Képzőművészeti Műhely” néven továbbműködő kör tagjainak - Hári Zsófia, 
Hosgyara Enikő, dr. Nagy Edit, Nagyné Fitos Ilona, Tóth Erzsébet, Zalatnainé Lukácsffy 
Zsuzsa, Balatoni József és Szabó József - alkotásait 2017. április 29-ig tekinthették meg az 
érdeklődők. 

 
Zágorec-Csuka Judit köteteinek bemutatója 
Rendhagyó kötetbemutatóra került sor 2017. április 6-án, a magyar költészet napja alkalmából 
könyvtárunk és a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezésében. Zágorec-Csuka 

Judit legújabb verseskötetét és levél-
regényét ismerhette meg a szép számú 
közönség. A rendezvényt Német-Baksa 
Judit igazgató nyitotta meg. A szerzővel 
Zadravec Szekeres Ilona magyartanár, 
versmondó beszélgetett életútjáról, 
munkásságáról, a megjelent kötetekről. 
Az „Ismeretlen vadászmezők” című kötet 
7 ciklusból áll, a versekben a misztikum, a 
létezés, a szerelem központi szerepet kap, 
továbbá műfordításokat is tartalmaz. „A 
fény győzelme” pedig egy barátság 
történetét öleli fel. Az estet versek és 

prózai részletek színesítették Bači Jasna, Szőke Krisztina és Zadravec Szekeres Ilona 
előadásában. 
 
Kiállítás 
"Múltőrző értékek Lentiben" címmel nyílt kiállítás a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési 
Egyesület és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésében, melynek anyagát a helyi 
középiskolák diákjai gyűjtötték össze. A megjelent érdeklődőket Kovács Tünde 
munkaszervezet vezető köszöntötte. Horváth László egyesületi elnök, Lenti város 
polgármestere megnyitójában hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a múlt értékeinek 
megőrzése és továbbadása a fiatalabb generációknak. Ezt a munkát segítette és annak 
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eredményét mutatta be ez a kiállítás is, mely a Földművelésügyi Minisztérium és a 
Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg a "Múltőrző értékek Lentiben" című 
HUNG-2016/3857 azonosító pályázat keretében. A kiállítás 2017. április 30-ig tartott. 
 
Kötetbemutató2 
2017. április 20-án este könyvtárunk olvasótermében Kis János-Marosi Béla: „Királyok, 
királynők, örök barátságok avagy az ötkarika és a sakk csodálatos világa” című kötetének 
bemutatójára került sor. Az estet Baksa Melinda könyvtáros nyitotta meg, majd Kis Jánossal a 
sporttörténeti kötet társszerzőjével beszélgetett a múltról, a jelenleg folyó munkáiról, valamint 
jövőbeli terveiről. Megtudhattuk többek között azt is, hogy már 18 kötetet jegyez, az Európai 
Sport Hagyományőrző Egyesület és a Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnöke, valamint 
számos országos és nemzetközi sport- és szellemi vetélkedő győztese. Marosi Bélával egy 
erdélyi vetélkedő kapcsán ismerkedett meg és így született meg a közös könyv gondolata. A 
kötet két részre tagolható: olimpiai bajnokok történetei és a sakk különleges világa. Az 
előadást színesítették a szerző munkásságáról – vetélkedők, konferenciák, megemlékezések- 
készült képek. 
 
Táncművészet világnapja 
A”Táncművészet világnapja” alkalmából került sor Kiss Norbert koreográfus, művészeti 
vezető „Amíg táncolok, élek, amíg élek, táncolok” című előadására 2017. április 25-én 
könyvtárunkban. Hallhattunk többek között arról, hogy miért e napon tartjuk ezt az ünnepet és 
arról is, hogy a tánc elválaszthatatlan a népzenétől, a népi játékoktól, a vallástól, a 
hagyományoktól Az előadó beszélt a magyar folklór jelentőségéről, valamint a 
Gyöngyösbokréta mozgalom történetéről és hatásáról. A rendezvényt a Kerka Táncegyüttes 
tagjainak műsora színesítette. A közönség láthatott györgyfalvi, széki, nyárádselyei, tyukodi, 
dél-alföldi, valamint kalocsai és sárközi táncokat.  
 
Kálmán Ibolya alkotásai a könyvtárban 

Kálmán Ibolya „Csendszülte képeim…” című 
kiállításának megnyitójára gyűltek össze az érdeklődők 
május 9-én este könyvtárunkban. Fliszár Flóra - az 
Arany János Általános Iskola és AMI növendéke - 
előadásában felföldi népdalokat hallhatott a közönség, 
majd Kovács Zoltán pedagógus, fotós nyitotta meg a 
kiállítást. Mondandójában a művészetek jelentősége és 
az alkotó tehetségének méltatása mellett kiemelte, hogy 
a képek által a festő saját „szellemei kalandtúrájába” is 

bepillantást nyerhetnek a látogatók. A megnyitó Török Csongor - az Arany János Általános 
Iskola és AMI tanulója - gitárjátékával fejeződött be. Ezután lehetőség nyílt az alkotóval való 
kötetlen beszélgetésre és a tárlat megtekintésére. A kiállítás látogatására június 3-ig vártuk az 
érdeklődőket. 
 
Művészet és terápia - kiállítás 
„Művészet és terápia” címmel nyílt kiállítás a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális 
Intézmény Aranyág Otthonában készült munkákból. Az alkotókat, vendégeket Német-Baksa 
Judit igazgató, majd Horváth László polgármester köszöntötte. A kiállítást dr. László 
Marianna pszichiáter szakorvos nyitotta meg, aki röviden bemutatta a Zala Megyei 
Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Aranyág Otthonának alapfeladatait és az ott folyó 

2 A tudósítások kéziratának elkészültét követően Kis János is elhunyt. A szerk. 
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művészetterápiás tevékenységet. A megnyitót a Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 
növendékeinek, Lukács Zsófia és Németh Nelli furulyajátéka színesítette, valamint lehetőség 
nyílt vásárlásra is. A kiállítás 2017. július 28-ig tekinthető meg, az utolsó kiállítási napon 
ismét az otthonban készült termékek vásárára várjuk az érdeklődőket. 
 

Baksa Melinda 

 
 

 

A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI 2017. I. FÉLÉV 

 
„Rejtély a könyvtárban” levelezős játék 
Az eddigi évek hagyományaihoz híven levelezős játékkal készültünk a helyi 7-8. évfolyamos 
diákoknak.  A kétfős csapatoknak a különböző korszakokat és helyeket - a teljesség igénye 
nélkül - felölelő feladványokat kellett helyesen megoldaniuk. Ebben segítségükre volt az 
általunk megadott könyvek listája illetve az internet. A gyerekek felkészülten érkeztek a 
megmérettetésre, hiszen megmutatkozott, hogy a könyv- és könyvtárhasználati ismeretekben 
is jártasak, illetve számítógépes katalógusunkkal hatékonyan tudnak keresni. 
Gratulálunk minden versenyzőnek!  
 
 
József Attila Versmondó Verseny 
Az idei versmondó verseny területi fordulóján a diákok felkészültsége, művészi teljesítménye 
tette szép élménnyé a délutánt. A megmérettetésre a helyi és környéki iskolák felső 
tagozatosai érkeztek. Az 5-6. osztályosok a „Szeretnének”, míg a 7-8. évfolyamos diákok az 
„Ars poetica” című költeményt szavalták el a zsűrinek és a közönségnek. Ezt követően a 
szabadon választott versek hangzottak el: többek között Arany János, Radnóti Miklós és 
Vörösmarty Mihály műveiből hallhattunk ismert sorokat. A zsűri: Fitos Tiborné nyugalmazott 
pedagógus, Tóth Sándorné pedagógus és Német-Baksa Judit könyvtárunk igazgatója.  
Értékelésük alapján a következő tanulókat neveztük a megyei megmérettetésre: Kiss Nelli, 
Ludánszki Dorina, Németh Zsanett és Steiner Joakim. 
 
 
Internet Fiesta 2017 
Manapság az internetes és telefonos alkalmazások segítségével rengeteg helyre eljuthatunk, 
megismerhetünk különböző kultúrákat. Emellett az is fontos, hogy a helyi érdekességekre is 
felhívjuk az emberek figyelmét. 
Az Internet Fiesta idei évi témája az Utazás-könyvtár-internet volt, ehhez igazítottuk 
programjainkat is. Az alsó tagozatosok egy „képzeletbeli utazás”-on vehettek részt, ahol 
meseszereplőkkel találkozhattak. Térképes kiállításunkon mindenki találhatott magának 
hasznos úti tippeket, érdekes információkat a nagyvilágból. Természetesen a könyvek sem 
hiányozhattak: online kötetajánlónkon pedig a „kalandorok”, a „jó történetek kedvelői”, és a 
„meserajongók” egyaránt meglelhették kedvencüket. 
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Holden Rose Lentiben 
2017. április 5-én délután Kovács Attila (íróként: 
Holden Rose), a Howard Matheu detektívsorozat 
szerzője járt könyvtárunkban. Az 
olvasásnépszerűsítő interaktív foglalkozáson sok-
sok élménnyel gazdagodtak a részt vevő alsó 
tagozatos diákok. Megtudhatták többek között azt is, 
hogy miként találta ki az álnevét, miért lett író, 
játékos feladatok alapján pedig megismerkedhettek 
köteteivel és a nyomozós hőseivel. Ezen kívül 
részletek hangzottak el a könyvekből, illetve Holden 

Rose bemutatta a könyvsorozathoz készült honlapját (howard.hu) is, amelyen aktuális 
információkkal találkozhatnak az érdeklődők. A nap végén pedig dedikálásra is volt 
lehetőség. 
 
Húsvéti Játszóház 
Április 8-án délelőtt került sor könyvtárunkban az óvodás korosztálynak ajánlott 
hagyományos, nyusziváró Húsvéti Játszóházunkra. Vendégünk a helyi Pro Arte Kulturális 
Egyesület Napvirág Bábcsoportja a két nyuszis mese között dalra hívta az apró közönséget. A 
bábelőadás után a kézműveskedésé volt a főszerep, a gyerekek húsvéti díszeket készítettek a 
bábcsoport tagjaival.  
 
Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 2017 
Lentiből, Csesztregről, Pákáról, Tófejről és a határon túli Lendváról érkeztek gyerekek, 
pedagógusok és szülők hagyományőrző, népmeséket népszerűsítő programunkra, a Hetedhét 
Ország Mesemondó Versenyre. A megmérettetésen ezúttal állatos meséket hallhattunk az alsó 
tagozatos nebulóktól. A háromtagú zsűri véleményét Gazdagné Hancz Erika (a zsűri elnöke) 
tolmácsolta, miszerint nagy örömükre szolgált a sok népmeseszerető gyerek, akik 
felkészültségükkel, ünnepi/népi öltözékükkel mutatták ki a néphagyomány iránti tiszteletüket. 
A helyezettek könyvjutalomban részesültek, de minden kis mesemondó 1-1 apróbb 
ajándékkal gazdagodott. 
 
88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok 
Ez alkalomból Csondor Kata írónő, a természetes gyógymódok hirdetője volt könyvtárunk 
vendége. Vele tartott Zöldbocs, a vidám kis kölyökmackó, aki egy közeli erdőben éli 
mindennapjait. Kedvenc eledele a finom, zamatos, málna. Ahhoz, hogy eljusson ehhez a 
gyümölcshöz, hosszú utat kell megtennie, így a gyerekeket kérte meg, hogy kísérjék el őt: 
mezítláb tették meg a málnabokrokig vezető utat, amely kavicsokon, tönkölybúzán át vezetett. 
Ez a történet adta a foglalkozás keretét, amelyben hangsúlyos szerepet kapott a játékosság, a 
masszázs, az egészséges életmód és az, hogy mindenki érezze jól magát.  

 
                                                                                     Bagladi Mónika, Czigány Judit 
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LETENYEI FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 

2017. I. félévi programjai 
 

JANUÁR 
 

- Magyar Kultúra Napja 
Vendégünk: dr. Göncz László a szlovéniai magyar közösség parlamenti képviselője 
Presser-Sztevanovity: A padlás – a lendvai egy & más vándorszínház bemutatója  

 
FEBRUÁR 
 

- Délvidéki Magyar Golgota 1944-1945  -  Vándorkiállítás a  titok kommunizmus 
áldozatainak emlékére 

 
MÁRCIUS 
 

- Az immunrendszer velünk és ellenünk - ismeretterjesztő előadás vendégünk 
Horváth Jennifer orvostanhallgató  
 

- Március 6-24. Hóvirág Tavaszi Művészeti  Fesztivál könyvtári programjai 
 

- Szelek szárnyán  - vetítéssel színesített élménybeszámoló vendégünk Ferinc Vince 
sportrepülő 
 

-  Nemzetközi  (Pi) nap – tablókiállítás 
 

-  (Pi)Mit Tud?” – vetélkedő  
                                                                                                                                

                    
 

- 2107. Arany János Emlékév 
„Száll a madár ágrul ágra, száll a rege 
szájrul szájra…”  
Diák-rajzpályázat eredményhirdetése – 
kiállítás az alkotásokból 
 

- „Boldogságfokozó technikák a 
mindennapokban”   
Vendégünk volt Papp Erika életvezetési tanácsadó, a nagykanizsai Boldogság Klub 
vezetője 
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- A víz világnapja 
Pék Tibor:  „A /mitől vagy kitől?/ változó klíma „ című könyvének bemutatója 

 

- Ars Poetica – József Attila körzeti versmondó verseny 
 

- Mindszenty József bíboros zalai évei (1917-1937) 
A kanizsai Czupi Kiadó gondozásában jelent meg Hóbor József tanár ELVEK, ESZMÉK, 
EGYHÁz című kötete, amely Mindszenty József zalaegerszegi működésének első 
évtizedeihez nyújt adalékokat. A kötetbemutatón közreműködött Czupi Gyula a 
nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igazgatója 
 

 
 

ÁPRILIS 
 

- Sálak, bizsuk új élete” kiállítás Légrádi Szilvia textilmunkáiból 
 

- „Ákom-bákom berkenye” – húsvétváró kézműves foglalkozás kicsiknek-nagyoknak 
 
 

- „Cserebura nádikó, Bújj elő te Nyuszikó! – húsvéti kézműves délelőtt óvodásoknak 
 
 

- Magyar Költészet Napja 
Impulzusok – Bokrosné kamarás Klára verseinek illusztrációs kiállítása 
Vallomás – Rimai Skoda Edina letenyei szerző bemutatkozó verses estje 

 
 

- Rendhagyó irodalomóra – Vendégünk Szálinger Balázs költő 
 
 

- A Föld Napja 
„Harminc perc alatt a Föld körül” – kiállítás Gelencsér Gábor újságíró 
gyűjteményéből 
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- Arany János emlékév alkalmából Dr. Ferenczy Sándor, TIT Zala megyei 
Szervezete elnökének vetítéssel színesített előadása 

 
MÁJUS 
 

- Majális – családi délután a kastélyparkban 
„Szív adja szívnek szívesen”- Anyák Napi ajándékkészítő játszóház 

 
 

- VasútÁL(l)OMás – 
pódiumest József Attila 
verseiből és prózáiból  
Vendégünk: Tóth Péter 
Lóránt Radnóti-díjas 
versmondó 
 
 

- „Találkozások” –„ Susreti”  
- Bemutatkozott a kaproncai 
PODRAVKA ’72 
Képzőművészeti Szekció és 
a KUD DELOVI Kulturális 
Egyesület (Horvátország)  

 
JÚNIUS 
 

- 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok  
 

- „Ó, ha rózsa bimbó lehetnék…” - játék- és könyvkiállítás 
 

- Galambok a kastélytetőn - Tóth Oszkár, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvár 
nyugalmazott igazgatója könyvének bemutatója 
 

- Zala megye népi kézműves értékei 
A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Hagyományok Háza kiállítása 
  

                             
 

                Molnárné Pfeiffer Edit 
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ÜNNEPELŐ 
KÖNYVTÁROSOK 

Pappné Beke Judit: Minősített könyvtári cím 
Zala megyében 

    3  

MŰHELY Sebestyénné Horváth Margit: Zala megye 
könyvtári ellátása 2016-ban a számok tükrében 

  4  

 Jasztrab Istvánné: „Egerszegi emlék”- A 
Kertváros régen és most 

  8  

 Dóráné Mészáros Anikó: 100 éve született 
Szabó Magda 

10  

 Gyapay Vera: Író-olvasó találkozók a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 

12  

 Scheiber Veronika: KSZR szakmai nap a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 

22  

 Sebestyénné Horváth Margit: A Zala megyei 
újságok digitalizálása a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtárban 

24  

 Lapath Gabriella: Megújult a bútorzat a KSZR 
szolgáltatás keretében a Lenti Városi Könyvtár 
ellátási körzetének szolgáltatóhelyein 

27  

 Magyar Szilvia, Horváth Veronika: Könyvtári 
móka az erdőben 

29  

 Horváthné Jóna Mária: A könyvtár-net tábor 32  

TUDÓSÍTÁSOK Tóth Renáta: Informálni, integrálni, inspirálni – 
közkönyvtárak a XXI. században 

33  

 Gyapay Vera: FES – SZEFIT motivációs 
tréning 

37  

FIGYELŐ  40  
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