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Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárának programjai 2008. 1. félévben 
 
Reneszánsz hangulat könyvtárunkban 
 
 2008. januárjában fejeződött be a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, a Társadalmi 
Egyesülések Zala Megyei Szövetsége, valamint a Zala Megyei Honismereti Szövetség 
által szervezett Hunyadi Mátyás, a jégen választott király c. történelmi levelezős 
verseny, melyen megyénk 41 iskolájából 112  6-8. osztályos csapat (több, mint 500 fő) 
vett részt.  
 A háromfordulós levelezős játék során az 550 éve királlyá koronázott Mátyás 
uralkodásával és történelmi jelentőségével, a korabeli reneszánsz kultúrával és a 
korszak zalai vonatkozású eseményeivel ismerkedtek meg a gyerekek. 
 E történelmi vetélkedő kreatív feladatmegoldásai nyomán két kiállítás is készült 
a megyei könyvtárban. A gyermekkönyvtárba érkezőket a Mátyás korát idéző „Cégérek 
kiállítása” fogadta; az emeleti olvasóteremben pedig a Középkori piactér c. makett 
kiállítást csodálhatták meg a látogatók. 
 A reneszánsz kort idéző kiállításokat június 30-ig tekinthették meg az 
érdeklődők a gyermekkönyvtár nyitva tartási idejében. 
 
Társadalmi integrációt segítő művészeti foglalkozások  
 
 Már harmadik alkalommal szerveztük meg a sajátos nevelésű igényű (tanulásban 
akadályoztatott) és a normál iskolába járó gyerekek integrációját elősegítő művészeti 
foglalkozások programsorozatot  2007. szeptembertől 2008. áprilisig  - ezúttal NKA és 
Zalaegerszeg város önkormányzata támogatásával. 

A rendezvénysorozat keretében a következő foglalkozástípusokat szerveztük: 
• mesedramatizálásokat bábjátékkal és drámapedagógiai módszerekkel; 
• kézműves foglalkozásokat a karácsonyi és húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan; 
• a költészet napjához kapcsolódóan játékos verses-zenés gyermekműsorokat. 

 A programsorozatban négy  speciális nevelésű igényű, valamint 4 normál 
iskolába járó, 2-5. osztályos gyermekcsoport vett részt.  
 
Mesefa-páyázat 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára  olvasásnépszerűsítő 
pályázatot hirdetett Ültessünk Mesefát! címmel zalaegerszegi általános iskolásoknak. 
A pályázat témája : a gyerekek kedvenc olvasmányainak ajánlása és/vagy az olvasást 
népszerűsítő gondolatok közzététele. 
A „Mesefa ültetését” a következőképpen terveztük:  
A Mesefa „levelein” a pályázók kedvenc olvasmányait, néhány mondatos 
könyvajánlását és/vagy az olvasással kapcsolatos gondolatait helyezzük el.  
A gyermekkönyvtári Mesefát a Gyermekirodalom Világnapján, április 2-án állítottuk fel 
a Gyermekkönyvtár előterében, tavasszal és nyáron zöld leveleket „hajt”, majd a 
Népmese napján (szeptember 30.) át az októberi  Könyves vasárnapig „sárgulni, 
színesedni kezd”! 
 A „lombosodó” Mesefa  ünnepélyes átadására és a pályázók jutalmazására az 
Őszi könyvtári napokon kerül sor. 
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Az én mesém meseíró és mesemondó verseny 
 

Május 5-én került sor közreműködésünkkel az Ady Endre Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által meghirdetett „Az én mesém” 
c. meseíró- és mesemondó versenyre, melyen Zalaegerszeg és városkörnyéke 
mesekedvelő 3-4. osztályosai vehettek részt. A remek meséket legtöbben szép 
előadásban is tolmácsolták, ezért a 8 pályázó mindegyike ajándékot és könyvjutalmat 
vehetett át. 
 
Barangolás a gyermekirodalomban megyei levelezős játék 
 

A gyermekirodalom népszerűsítése, a szépirodalmi olvasmányok élményének 
átélésére ösztönzés, az értő olvasóvá nevelés, valamint könyvtár- és internethasználati 
ismeretek gyakoroltatása a célja hagyományos irodalmi levelezős játékunknak. A 
2007/2008-os tanévben 3 magyar regény elolvasására (G. Szabó Judit: Ez mindennek a 
teteje!; Dóka Péter: Hogyan lettem médiasztár?;  Balázs Ágnes: Feladó: Fekete 
Szivárvány), és a hozzájuk kapcsolódó feladatok megoldására a 4-6. osztályos zalai 
gyerekek közül ezúttal 32 csapat vállalkozott. A legeredményesebb 8 csapat vehetett 
részt május 9-én az eredményhirdetésen és jutalmazáson, ahol könyvjutalomnak és 
egyéb ajándéknak örülhettek a „legügyesebb olvasók”. 

 
A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely tavaszi továbbképzése 
 
 Május 15-én a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Zala Megyei Önkormányzat 
Pedagógiai Intézete Dr. Kovács Lajos Szakkönyvtára közös szervezésében nagysikerű 
módszertani előadást hallgathattak meg megyénk iskolai- és gyermekkönyvtárosai, 
valamint az érdeklődő pedagógusok. Dr. Józsa Éva, a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Pedagógiai Karának docense Mesemondók, gyógyítók és gyógyulók…(A közvetítők 
szerepe és felelőssége) címmel a mitológiában megtalálható „nőtípusok” bemutatásával 
próbált útmutatást adni a napjaink értékvesztett világában való boldogulásra. A 
klasszikus mesék világa tartalmazza mindazokat a fogódzókat, melyekre szükségünk 
van az életben, ezért is nagyon fontos a gyermekek számára a meseolvasás. 
 
Író-olvasó találkozó Kanizsa József író-költővel 
 
 A zalai Ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok rendezvénysorozat keretében 
május 29-én gyermekkönyvtárunk vendége volt a zalai születésű Kanizsa József író, 
költő. Az 50 éve publikáló alkotó röviden bemutatta munkásságát, verseket olvasott fel 
a gyerekeknek, valamint érdeklődő kérdéseikre válaszolt. Legújabb gyerekeknek szóló 
kötete, a Sántalábú Vadkacsa lakodalma c. könyv dedikációjával ért véget a találkozó. 

 
        Oláh Rozália 
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