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AZ RFID RENDSZER BEVEZETÉSE A DEÁK FERENC MEGYEI 
KÖNYVTÁRBAN1 

 
 
 

Az RFID automatikus kölcsönzési és vagyonvédelmi rendszer bevezetése most 
zajlik könyvtárunkban. Finanszírozása a TIOP.1.2.3-08/1 konstrukció keretében, a 
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése-Zalai Tudástár 
létrehozása c. projekt költségvetéséből valósult meg. A projektben összesen 16 millió Ft 
állt rendelkezésre erre a célra, de ez nem lesz elég, mert a működés biztonsága miatt 
még újabb eszközöket, illetve egyedi azonosító címkéket (TAG) kell beszereznünk. A 
tervek szerint 2011. januárjától kell működnie a szolgáltatásnak. Bevezetését több 
szempont is indokolja: 

- jobb, egyszerűbb és gyorsabb leltári nyilvántartásra nyílik lehetőség 
- használata fokozza a könyvtári vagyonbiztonságot 
- könnyebb és egyszerűbb az állomány-ellenőrzés 
- kiemelt állomány vagy speciális rendezési elv összeállításánál segítséget 

nyújthat 
- segítségével megkereshetők a hibásan elhelyezett, elkeveredett dokumentumok 
- egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a kistérségi dokumentumellátási tevékenységet 
- a könyvtárhasználók maguk is elvégezhetik a kölcsönzési műveleteket. 
 
A rendszer működése a  megyei könyvtár minden dokumentumára kiterjed, 

hiszen csak így lehet mindazokat az előnyöket élvezni, amelyeket fentebb felsoroltunk. 
Miután a teljes könyvtári állomány egy épületben található, ez a gyakorlatban 
megvalósítható, de természetesen csak folyamatosan - először a kölcsönözhető 
állomány (felnőtt, gyermek, helytörténet stb.) kerül be a rendszerbe, majd az összes 
többi is. A kistérségi ellátásba kerülő dokumentumok szintén e rendszer alkalmazásával 
hagyják el az épületet. A vagyonvédelmi funkciót a főbejáratnál elhelyezett érzékelő-
kapu biztosítja. 

A funkciós és alkalmazott eszközöket, eljárásokat az alábbiak szerint 
részletezzük: 

A könyvtárban TextLib típusú könyvtári integrált szoftver van rendszerbe állítva. 
Ennek a szoftvernek a segítségével történik a könyvek készletezése, illetve a 
kölcsönzési folyamat. 

A könyvek és más dokumentumok egyedi RFID TAG-ekkel (címkékkel) 
kerülnek megjelölésre. Ezek a TAG-ek szolgálnak a dokumentumok azonosítójaként, az 
eddigi vonalkód alapú azonosító mellett. 

A dokumentumok TAG-ekkel történő nyilvántartásba vételére három darab úgy 
nevezett címkéző munkaállomáson kerül sor. A gyakorlati tapasztalatok alapján a 
kódoláshoz a 2 ember/állomás típusú felállás optimális, ezt folyamatos beosztás alapján 
az intézmény munkatársai végzik. Megfelelő gyakorlattal 1.5 óra alatt átlagosan 200-
250 dokumentum kódolása végezhető el. A címkéző munkaállomások, azok mobilitása 
miatt egy-egy gördülő asztalon lettek kialakítva.  

 

                                                           
1 Lásd még: Könyv Könyvtár Könyvtáros 2011. 1. sz. 
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A kölcsönzési folyamat a könyvtár által korábban is ilyen célra használt 
kölcsönző munkaállomásokon történik, ahol három terminál lett RFID olvasóval 
felszerelve.  

Emellett a könyvkiválasztó térben egy darab úgynevezett önkölcsönző pult került 
kialakításra, amelyen keresztül a könyvtári tagok kezelő (könyvtáros) igénybevétele 
nélkül tudnak kölcsönözni. 

A leltározási, készletellenőrzési folyamatok támogatására két darab kézi RFID 
olvasó berendezés szolgál. (A technológia lehetőséget ad a kézi olvasóval történő RFID 
TAG írásra, így a berendezés alkalmas lehet a könyvek nyilvántartásba vételére is, de az 
RFID technológia miatt ennek használata csak nagy odafigyelés mellett, vagy 
egyáltalán nem javasolt.) 

 
A rendszer kiegészült egy mozgásérzékelős (lopásérzékelő) kapuval, mely RFID 

olvasó berendezéssel van ellátva, így a kölcsönzés nélkül kivinni szándékozott könyvek 
azonosíthatóvá válnak, illetve a kivitel tényét hang és fényjelzéssel jelzi (az egység 
LAN-on keresztül  csatlakozik a Textlib integrált könyvtári rendszerhez). 

  
A rendszer felépítése: 
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Három db RFID olvasó antenna egység került a kölcsönző pultokba beépítésre. 

Ezek az olvasó egységek a könyvtári PC-kre kapcsolódnak, azok plusz Ethernet portjain 
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keresztül. Ezen felül van még 3 db olvasó antenna egység, melyek gördülő asztalokra 
lettek felszerelve az asztallap alá, és szintén a könyvtári PC-kre csatlakoznak azok plusz 
Ethernet portjain keresztül.  

Telepítésre került egy olvasó egység bútorral, asztali kivitelű PC-vel, 
vonalkódolvasóval és érintőképernyős monitorral együtt - ez az  önkölcsönző pult – 
továbbá a két kézi RFID olvasó és a lopásgátló kapu. 

Az integrált könyvtári rendszer (TextLib)  adatkommunikációjának 
megvalósításához a munkaállomásokhoz tartozó PC-kre a szállító interfész szoftvert 
telepített. A lopásvédelmi kapu interfész szoftvere a kölcsönző pultban található egyik 
PC-re került telepítésre. A Textlib rendszer ezen a interfészen keresztül képes az adatok 
fogadására. 

A kézi vonalkódolvasó egységre egyedi kezelői szoftver készült, illetve szintén 
felkerült rá az integrációhoz szükséges interfész szoftver. A kézi olvasók 
szinkronizációja vezetéknélküli hálózati kapcsolaton keresztül történik. 

A projekt megvalósításához a kivitelező 270000 db RFID TAG-et szállított, 
melyek a megjelölni szándékozott könyvekbe és más dokumentumokba kerülnek, azok 
felprogramozása után. 

 
Részletes eszközlista: 
 
Convergence Systems Limited CS203 asztali RFID író/olvasó 6 db 
ISO18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen 2, Dense Reader Mode 
Olvasási távolság: 0-5m-ig beállítható 
Fizikai mérete 30 cm x 30 cm x 7.5 cm; 2 Kg 
Adat kapcsolat: IEEE 802.3 10/100Base-T 
Tápellátás 230V 1A 
 

A middleware kezeli őket, olvassák az RFID címkék azonosítóit, átadják a 
middleware-nek, amely továbbítja a címke azonosító adatait a Textlib felé. 

Olvasáskor az antenna előtt - körülbelül 50 centiméteres távolságon belül lévő - 
összes azonosító adatait beolvassa, azaz többes leolvasásra képes.  

1 db Önkölcsönző pult CSL asztali RFID író/olvasóval, bútorral, PC-vel, 
vonalkódolvasóval, érintőkepernyős monitorral. 

Beépített olvasó: Convergence Systems Limited CS203  
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Vonalkód olvasó: Symbol LS-2208  
A 2 db Convergence Systems Limited CS101 kézi RFID és vonalkód olvasó 
CS 101 ISO18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen 2, Dense Reader Mode 
Olvasási távolság: állítható 0-4 méterig beállítható 
IEEE 802.11 b/g Wifi és USB csatlakozási lehetőség 
Fizikai méretek: 197 x122 x 223 mm, 1Kg 
Védettség IP 65 
A készüléket egy tölthető akkumulátor üzemelteti  
Üzemidő folyamatos működés esetén: 1,5 óra, készenléti állapot 20 óra. 
270000 db UPM SD ISO 18000-6c Class1 Gen2. 15x97mm öntapadós, 

kódolatlan, Wet Inlay (műagyag címke).    
Könyvek és egyéb papíralapú kölcsönözhető kiadványok RFID jelölő címkéje a 

könyvtár kölcsönzési állományának egyedi jelölésére szolgáló szabványos azonosító 
címke. 

Az RFID címkék azonosítják a könyvtári állomány elemeit. A címkék az 
EPCGlobal Class-1 Gen2 (ISO18006/c) szabványnak megfelelőek. A címkék 96 bites 
egyedi azonosító számot hordoznak. A 96 bites területen lehetőség van tárolni egy 
ország és könyvtár azonosítót, egy könyvtáron belüli egyedi sorszámot minden 
azonosított dokumentumra. 

 
1 db Lopásdetektáló kapu 
1 db Motorola XR-480 RFID olvasó 
4 db beépített Patch antenna 865-868MHZ-es frekvenciasávra. 
 

 
 
Megjegyzés: Az RF kommunikáció fémmel, vagy vizes alapú folyadékkal 

(emberi test) megzavarható, árnyékolható. Így a megfontolt, rossz szándékú lopási 
kísérlet detektálása az adott alkalmazásban 100%-osan nem garantálható! 

 Miután a rendszer még nem üzemel, működési tapasztalatokról nem tudunk 
beszámolni, de a jövő év folyamán –kb. egy múlva- szívesen megtesszük. 

   
 
                                                                                                             Kiss Gábor 
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 MÚLTUNK KÖZÖS ÉRTÉKEI – ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK  
 

Olvasótábor Nován a Lenti Városi Könyvtár szervezésében 
2010. július 24-29 között 

 
 

 
 

 
Az olvasótábor a Zala Megyei Önkormányzat Szlovénia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 SI-HU-1-1-007 számú projekt keretében 
valósult meg. A program lebonyolítója a zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány. 
 
Az olvasótábor célja, hogy a résztvevő gyermekeket megismertesse a két nép 
jellemzőivel, történetével, szokásaival, meséivel, mondáival; megkezdjék az 
ismerkedést a két nép irodalmával, játékos vetélkedők, előadások alkalmával. 
A táborozók meghívott vendégek, előadók segítségével ismerhették meg a térség 
népköltészetét, népzenéjét, néptáncát, természeti kincseit, a Göcsej-Hetés tájegység 
történetét, irodalmát. Találkoztak kortárs írókkal és költőkkel. 
 
Táborvezetés: 3 fő (2 fő könyvtáros, 1 fő tolmács-pedagógus) 

 Német Józsefné könyvtáros, táborvezető - Városi Könyvtár Lenti 
 Baksa Melinda könyvtáros - Városi Könyvtár Lenti 
 Dr. Zágorec-Csuka Judit pedagógus, könyvtáros, tolmács–  
    1. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 
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Résztvevők:  
  felső tagozatos általános iskolai tanulók 5-8. osztály,  
  7 fő muravidéki, 13 fő anyaországi gyermek 
 
Szállás: Csicsergő Szabadidőközpont Nova (8948 Nova, Zuggó köz 1.) 
www.csicsergo.hu 
 
 
Elhelyezés: 2x3 ágyas fürdőszobás szobákban. 
Étterem, büfé, közösségi helyiségek, szobák mind egy épületben találhatók. Az épületet 
3,5 hektáros bekerített park veszi körül egy tóval a közepén, ahol sportpályák, 
tűzrakóhely, fürdési, csónakázási és horgászási lehetőségek várják a vendégeket. 
Sportszerek, játékok ingyenesen kölcsönözhetők. 
 
 

Július 24. szombat 
2010. július 24-én, szombaton 15.00 órától a táborvezetők fogadták a Múltunk 

közös értékei – élő örökségünk című olvasótábor résztvevőt és a szülőket. Az 
anyaországi táborozó gyermekek egyéni utaztatásáról a szülők gondoskodtak, illetve 
Muravidékről a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet vállalta a szlovéniai tanulók 
szervezett szállítását. 

 

 
Csicsergő Szabadidőközpont Nova 

A szálláshely elfoglalása után 16.30 órakor került sor az ünnepélyes tábornyitóra. 
Bresztyenszky Beáta, a Zala Megyei Önkormányzat oktatási és kulturális osztályának 
közművelődési munkatársa, a program technikai koordinátora köszöntötte a 
résztvevőket. Röviden ismertette a projektet, amelynek keretében megrendezésre került 
az olvasótábor. Kiemelte annak fontosságát, hogy a térség kulturális értékeinek 
megőrzésében és továbbadásában, a kapcsolatok megerősítésében, a térségben élő 
fiataloknak kiemelt szerepük és feladatuk van. 
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Uzsonna után bemutatkoztak a tábor vezetői. Ezt követően rövid balesetvédelmi 
oktatás következett és ismertettük a házirendet, a tábor szabályait.  

A környezettudatos szemlélet érdekében külön felhívtuk a figyelmet a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságára és betartására, valamint a környezet megóvására.  

A Csicsergő területének bejárása, megismerése után, a kezdetben kissé feszélyezett 
légkör oldására és az ismerkedés elősegítése érdekében játékos bemutatkozás vette 
kezdetét. Minden résztvevő kapott egy névkitűzőt, amelyre saját maguk írták rá a 
nevüket a becenevükkel együtt, illetve rajzolhattak is rá.  

Sorsolás útján párokat alakítottunk, akik igyekeztek minél többet megtudni a 
társukról, majd vacsora után egymást kellett bemutatniuk és egyes szám első 
személyben kellett egymásról beszélniük.  

   

                Ismerjetek meg! Ismerjétek meg! 
 
 
 
 
Ez nagy derültségekre adott okot, és érdekes dolgokat tudhattak meg a többiekről. 

Sok közös pontot is találtak, pl. mi a kedvenc ételük, italuk, időtöltésük, énekesük, 
kinek milyen márkájú a mobiltelefonja, kedvenc tanáruk és háziállataik (itt újra és újra 
felbukkant a pizza, illetve egy bizonyos Gizi néni neve).  

 
Július 25. vasárnap 
Különleges, fondorlatos módszerekkel sikerült mindenkit felébreszteni 

(talpcsiklandozás, takaró lehúzása). Bár a reggeli ébresztéskor kevésbé volt friss a 
társaság, első vendégünket már teljes figyelemmel hallgatták. Háder Veronika, a lenti 
Hagyományok Háza munkatársa a Hetés-Göcsej tájegységet, eredetüket, történetét, 
jellegzetességeit mutatta be, fotókkal, képekkel, tárgyakkal illusztrálva. Beszélt a 
népszokásokról, néphagyományokról, a népi építészetről, a szakrális emlékekről, 
gasztronómiáról, az életmódról, az öltözködésről, babonás hiedelmekről. A mutatóba 
hozott eredeti paraszti viseletet (férfi, női) fel is lehetett próbálni, amelyet fotókon is 
megörökítettünk.  
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Így öltöztek eleink 
 
Az aktív részvételt elősegítette a táborozók bevonása, vendégünk kérdésein 

felbátorodva meséltek a lakóhelyükön ma is élő népszokásokról, hagyományőrzésről. 
Ennek kapcsán a gyerekek számára is láthatóvá és tapinthatóvá vált az a tény, hogy az 
egykori államhatár sem tudta megbontani ezt a tájegységet. Igazán oldottá vált a 
hangulat és az új ismeretek bevésődését is elősegítette a foglalkozás témájához 
kapcsolódó fogalmak, események, tevékenységek, tárgyak activity játék során történő 
elmutogatása, körülírása. Az érdeklődést és figyelemkoncentrációt mutatta, hogy 
gyorsan sikerült megfejteni a feladványokat. Például el kellett mutogatni a 
májusfaállítást, a becsinált levest, az ördögöt, a fumut. Érdekesség hogy a szlovéniai 
gyermekek szókincse már ekkor bővülni kezdett, miután kiderült, hogy több magyar 
kifejezést nem ismernek és értelmezni kellett számukra. 

Ebéd után a társaság egy része sétálni indult a novai hegyre. Különösen nagy 
tetszést arattak körükben a régi paraszti pincék, boronából készült falaikkal, 
zsúpfedéllel. Hatalmas ovációval fedezték fel a pályázatból megvalósult, fából készült 
kilátót, melyre fel is másztak (biztonságos, korláttal ellátott lépcső vezet a magasba) és 
rácsodálkoztak a vidék szépségére. A csoport másik fele a szálláshelyen új kézműves 
technikával, a foltvarrással ismerkedett meg. Tulipánt készítettek, melyet másnap nagy 
örömmel ajándékoztak a meghatódott szülőknek. Érdekesség, hogy a leglelkesebben és 
kitartóbban a szlovén diákok (fiúk!) öltögettek és nagyon büszkék voltak az elkészült 
munkákra.   

Délután vendégül láttuk a Félkótás citerazenekart, akik hangszerbemutatót is 
tartottak, valamint népdalokkal, feldolgozásokkal illusztrálták a magyar népzenét és 
népdalkincset, kiemelten a tájegységre vonatkozóan.  
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A Félkótás Citerazenekar 
 

A csoport vezetője, Dányi József beszélt a térségben tevékenykedő 
népzenekutatókról is, többek között Vajda Józsefről, és id. Horváth Károlyról, aki 
Muravidéken több hagyományőrző csoportot is vezetett. Ehhez kapcsolódóan közösen 
elénekeltük, és aki nem ismerte megtanulhatta,  a Szép Zalában születtem és az A zalai 
zöld erdőben születtem című dalokat. Részletesen beszéltek a citeráról, bemutatták 
különböző fajtáit. 

 
Július 26. hétfő 
A reggelit követően autóbusszal utaztunk Lentibe, ahol a délelőttöt töltöttük. Az 

esős idő miatt a lenti várról, a város és térsége történetéről-történelméről szóló 
foglalkozás a városi könyvtárban került megtartásra. Simon Márta történész, a lenti 
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és SZKI tanára közreműködésével.  

 
 

 

Foglalkozás a lenti városi könyvtárban 
Vendég: Simon Márta történész 

 
A letelepedéstől a 19. századig tekintette át szűkebb és tágabb pátriánk 

történelmét, a lenti vár történetét és kiemelkedő szerepét a határvidék védelmében, a 
kapcsolódó neves személyiségeket (Bánffyak, Nádasdyak, Zrínyi Miklós), beleágyazva 
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a magyar – és világtörténelmi eseményekbe. Az olvasótáborosok is tevékenyen részt 
vettek a beszélgetésben, számot adva sokrétű ismereteikről. Ehhez kapcsolódóan 
áttekintettük a könyvtár állományában fellelhető helytörténeti munkákat is, többek 
között Tantalics Béla helytörténész Lentiről és Lendváról szóló köteteit, képanyagaikkal 
együtt. 

A Hagyományok Házában tett látogatás során szervezett vezetésen ismerkedhettek 
meg a helytörténeti gyűjteménnyel. Kézzel tapintható közelségbe kerültek a Háder 
Veronika tolmácsolta ismeretekkel, a paraszti életmód tárgyi eszközeivel, a népi 
díszítőművészettel (fafaragások, csontból készült, tojásból faragott tárgyak). Nagy 
élményt jelentett, hogy megtekinthették Soós Lajos fafaragó gyűjteményét, és kézbe 
vehették az általa faragott pásztorbotot. A fumu a dél-zalai falvakra jellemző, ünnepi 
tésztaféle. A csecsemő nagyságú, gyermeket formázó kalácsfélét a gyermekágyban 
fekvő anyáknak vitték ajándékba eleink. Erre is szép példát láthattak a gyűjteményben, 
ámulatot keltve a részletek tökéletes kidolgozottságával. Megtudhatták azt is, hogy 
Zalaszombatfán néhány éve felelevenítették ezt a szokást, és fesztivált szerveztek köré. 

 

 
Így néz ki a fumu! 

Látogatóban a Hagyományok Házában  
 
A délelőtti program befejezéseként könyvtári foglalkozáson vettünk részt. Jó 

hangulatú játékos vetélkedő során, csapatokat alkotva bizonyították tudásukat a 
hungarikumok, a magyar történelem, földrajz, irodalom és a gasztronómia  
ismeretkörében.  
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Munkában a csapatok 

Játékos vetélkedő a könyvtárban 
 
 

Délután dr. Bence Lajos lendvai irodalomtörténész-költő-újságíróval és Soós 
József lenti költővel találkoztunk, reprezentálva az élő kortárs irodalmat. Bence Lajos 
életéről, pályafutásáról beszélve képet alkotott a szlovéniai magyar irodalom 
történetéről is, bár hangsúlyozta, hogy Pomogáts Béla szavaival élve, csak magyar 
irodalomról szabad beszélni, melynek szerves része a muravidéki-szlovéniai is. Mesélt 
az irodalomhoz, költészethez való viszonyáról, az anyanyelv és az olvasás 
fontosságáról, a könyvek és a betű szeretetéről, ars poétikájáról.  

Felolvasás Bence Lajos kötetéből 
 
 

        Soós József költő 
 
Több verse is elhangzott a táborozók, illetve saját előadásában. Kiemelte a 

vidékhez, szülőföldjéhez kapcsolódó költeményeit. Soós József költészetéből, a Kincsek 
a fűben című megjelent kötetéből is ízelítőt kaptunk. A novai születésű, Lentiben és 
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Rédicsen alkotó és tevékenykedő költő készülő prózai munkájának egy részletét is 
előadta.  

A történetet, a göcseji „Kakukk Marci” meséjét (a kiadás előtt álló kötet 
munkacíme A Göcseji Bódi Ferku), eredeti tájszólásban tolmácsolta, mely történet – Az 
annyukom halálesetörténettye – többször is hangos kacagásra fakasztotta a társaságot. 
Vendégeink arra is rákérdeztek, hogy van-e a gyerekek körében verselő, írói vénával 
rendelkező ifjú tehetség. A jelentkezőt arra bíztatták, hogy bátran próbálkozzon. 
Végezetül arról beszéltek, hogy mennyire fontosnak tartják az ilyen jellegű, közös 
projektek szervezését és megrendezését, mint jelen olvasótábor. (Bence Lajosnak a 
táborról szóló riportja olvasható a Lendván megjelenő Népújságban.) 

Délután az érdeklődő szülők látogattak meg bennünket, akiket gyermekeik 
kalauzoltak végig a szabaidőközpontban, és mesélték el addigi élményeiket. Vacsora 
előtt szerencsekerekeztünk, 4 vegyes csapat vetélkedett (szlovén és anyaországi 
gyerekek közösen, kiegyenlítve az esetleges nyelvi nehézségekből eredő hátrányokat). 
A játék során magyar szólást (szégyen a futás, de hasznos), és a magyar irodalom 
általuk is ismert gyöngyszemét (Kincskereső kisködmön) kellett kitalálniuk.  

 

            
Forog a kerék, vajon hol áll meg? 

 
A rávezető kérdések kapcsolódtak a korábban elhangzottakhoz, illetve irodalmi 

ismereteikre alapoztunk. A közös játék, élmények hatására ekkorra már 
összekovácsolódott a társaság, barátságok szövődtek, kialakult a közösségi szellem. 

Vacsora után a magyar néptánc-örökség került a középpontba. A neves múltra 
visszatekintő Öreg Kerka Néptáncegyüttes tagjai látogattak el hozzánk. Timár Lászlóné 
néptáncos és néptáncoktató beszélt a magyar táncdialektusokról, a népszokásokról, a 
különböző eseményekhez kapcsolódó hagyományokról és táncokról. Bemutatta a 
vidékre jellemző női és férfi viseletet, a tánchoz használt kellékeket, mint a zsebkendő, 
a kalap és a bot.  

 
Ismerkedés a néptánccal 
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Természetesen mindenki kipróbálhatta a lépéseket is, a megtanult tánclépéseket az 

est végére már kombinálni is tudtuk. Fergeteges hangulatban zártuk a napot. 
 
Július 27. kedd 
Egész napos kirándulásra indultunk, idegenvezető vezetésével. Első állomásunk 

Nemesnép volt, ahol megtekintettük a település nevezetes műemlékét, az 1793-ban 
épült fazsindelyes szoknyás haranglábat, amely Nyugat-Magyarország legnagyobb ilyen 
jellegű emléke.  

 

Haranglábak Földje,Nemesnép  A mester segítségével készülőben a remekművek 
 

Következő megállónk Szentgyörgyvölgy, ahol Csótár Rezső fazekas, népi 
iparművész műhelyében a vállalkozó szelleműek saját kezűleg készíthettek 
korongozással cserépedényt. Megnéztük a hagyományos őrségi motívumkinccsel 
díszített, a népművészet mestere által készített edényeket is. 

Az állomások között idegenvezetőnk a vidék földrajzi adottságairól, 
településszerkezetéről, természeti kincseiről, az itt élő emberek szokásairól, 
életmódjáról, hagyományairól beszélt.  

Közben megérkeztünk az Őrségbe, ahol felsétáltunk a veleméri Árpád-kori, a 
Szentháromság tiszteletére emelt templomhoz. Érdekes és színes előadást hallhattunk a 
templom történetéről, egyedülálló építészeti sajátosságairól. A falakat Aquila János 
freskói díszítik. A templom minden képzeletet felülmúló építészeti csodája a világnak. 
Különös fényjátékait a gyerekek nagy örömmel próbálták ki. 

 

 
A sárga a nyerő! A veleméri templom fényjátéka  
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Őriszentpéteren végigsétáltunk a 650 méter hosszú Rezgőnyár Tanösvényen, 

amely nevét a rezgő levelű nyárról kapta és a növénytársulások változatait mutatja be, a 
jellegzetes cserjéket, az őrségi táj jellegzetes fafajait.  

 

 
Rezgőnyár Tanösvény 

 
A séta végén a kérdéseinkre adott válaszokból is lemérhettük, hogy a táborozók 

nyitott szemmel járták végig az utat. 
Hosszabb időt töltöttünk Szalafőn, a hét halmon épült szeres települése. 

Pityerszeren szervezett séta folyamán tekintettük meg a szabadtéri néprajzi múzeumot. 
Magyarázatot kaptunk az olyan érdekes kifejezésekre, mint emeletes kástu, amely az 
élelem tárolására szolgáló különálló építmény volt. Szép példát láttunk a kerített házra, 
amellyel a farkasok elől védték állataikat. A népi építészet szép emlékei az ún. kontyos, 
kódisállásos házak. 

 
 

 
Őrségi kerített ház 

 
 Az eredeti állapotban helyreállított műemlékegyüttes része a hozzátartozó 

gyümölcsös, amelynek nevezetessége a száz éves szőlőtőke. A vízgyűjtő tókák 
szemléletes módon idézték meg a gyerekeknek a paraszti élet mindennapjainak 
nehézségeit. 
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Fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza szálláshelyünkre. 
Esti programként a gyermekek megismerkedtek az összeállított foglalkoztató 

füzettel, amely egyfajta esszenciája a tábor során elhangzottaknak, és látottaknak. 
Minden fejezethez kérdések tartoznak. Ez a füzet segít megőrizni, felidézni az 
ismereteket, emlékeket, egyúttal az értő olvasást is elősegíti.  

Tessék mondani, házi feladat is lesz?   Készülőben az évkönyv 
 
Ekkor készültek el a tábor évkönyvének lapjai is. Valamennyi résztvevő egy-egy 

oldalon mutatta be magát és írhatott, rajzolhatott a táborról, az itt szerzett élményekről, 
benyomásairól, az új barátságokról.  

 
Július 28. szerda 
A délelőttöt ismét Lentiben töltöttük. Hácskó Imréné háziszőttes készítőt, népi 

iparművészt kerestük fel műhelyében. A szemünk láttára készült a vidék nevezetes és 
jellegzetes hetési szőttese, alakultak ki a változatos motívumok pl. a csillag, a 
gránátalma, a rózsa, a kistulipán, a galamb, a kismadár. A hajdani mesteremberek 
ügyességét jelzi az is, hogy a szőttesek a majd’ 150 éves szövőszéken készülnek még 
mindig. A gyerekek megfogalmazták azt is, hogy fárasztó fizikai munkát jelent a 
szövés.  

 

 
Mesterek dicsérete – munkában a szövőszék 

Hácskó Imréné műhelyében 
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Érdekesség, hogy Lendván és környékén - mint azt a szlovéniai résztvevőktől 
megtudhattuk - már nem űzik ezt a mesterséget, a hagyományőrző egyesületek, 
együttesek ruháit is Lentiben készíttetik el.  

Ugyancsak a délelőtti órákban könyvtári foglalkozás keretében a tábor 
résztvevőinek alkalmuk nyílt megismerni egy-egy jeles naphoz kapcsolódó magyar 
népszokást. A személyes élményekkel is tarkított beszélgetés után kézműves 
foglalkozásra került sor. Ennek keretében a könyves kultúra emlékeit felelevenítendő, 
régi magyar népszokásokat tartalmazó „kódexet” készítettek. Saját maguknak kellett 
megtervezni a borítót, melyek különböző kézműves technikák ötvözésével készültek. 
Meglepetésként minden táborozó nevével előre elláttunk egy-egy lapot, a nevek első 
betűi iniciálé formájában jelentek meg, melyet szintén ők díszítettek ki. Természetesen 
ismét segítségül hívtuk a könyvtári állományt is a téma illusztrálására.  

Délután megtekintettük a Novai Plánder Ferenc Helytörténeti Gyűjteményt. Az 
állandó kiállítás 1980-tól a néhai gróf Batthyány Miklós tulajdonában lévő tiszttartói 
lakásban, kastélyban került kialakításra. Vaska Miklós novai tanító, iskolaigazgató, több 
helytörténeti és szépirodalmi kötet szerzője kezdeményezte még az 50-es években a 
néprajzi gyűjtést, a gyűjtemény anyagának nagy része a Göcseji Múzeumba került.  

 

 
Plánder Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény Nova 

 
A folyosón régi festmények és fotók idézik meg a göcseji falvak, a paraszti 

életmód hangulatát. Az iskolatörténeti szobában padok, szemléltető eszközök, régi 
tankönyvek, tintatartók segítségével pillanthattunk be az egykori diákok 
mindennapjaiba. A foglalkozásokról már ismert fazekasság, szövés, borászat eszközei, 
szerszámai tették az elméleti ismereteket kézzelfoghatóvá, élővé a gyermekek számára. 
Mint azt megtudhattuk, a kastéllyal szemben található 1777-78-ban épült templom falait 
id. Dorfmeister István festő freskói díszítik, egyik harangja Seltenhofer Frigyes soproni 
műhelyéből származik.  

Kedves momentumot jelentett az egyik szlovén résztvevő születésnapjának 
megünneplése. Közös énekkel kívántunk boldog születésnapot, és természetesen nem 
maradt el a meglepetés megkoronázásaként a torta és a gyertya sem. A késő délutáni 
programot megelőzően fiú-lány foci-derbire is sor került, amelyben a lányok kemény 
ellenfeleknek bizonyultak. 

Kovács Tünde környezetvédelmi mérnök, a Fejlesztési Ügynökség munkatársa 
közösségfejlesztő/közösségépítő játékkal indította programját, amelyet mindannyian 
nagyon élveztünk, nagy nehézségek árán sikerült rábeszélni a gyerekeket a befejezésére.  
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  Kibontakozás, ez kinek a keze? 
 
A papírmerítés technikáját valamennyien kipróbálhatták, saját kezükkel készítettek 

merített papírt, amit később felhasználhattak ajándék készítéséhez.  
 

 
Kovács Tünde a papírmerítés fortélyait mutatja 

 
Munka közben találós kérdéseket, rejtvényeket kellett megfejteniük a növény- és 

állatvilághoz, a természetvédelemhez, az irodalomhoz kapcsolódóan. Régi, a paraszti 
életmódhoz kapcsolódó kifejezéseket kellett értelmezniük, pl. saroglya, rézsű, gerezna, 
stb.  

A programot követően vendégünkkel együtt kedves meghívásnak tettünk eleget a 
novai szőlőhegyen.  

 

 
Pincejárás, vendégségben a novai szőlőhegyen 
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A pincejárás során a honos fákat, cserjéket is megfigyeltük, Kovács Tünde több 
érdekességre is felhívta a figyelmet a vidék természeti kincseivel kapcsolatban. 

Jó hangulatban folytatódott az utolsó este. Hatalmas tábortüzet gyújtottunk, 
szalonnát, kolbászt, virslit, hagymát sütöttünk, mindenki megdolgozott a vacsoráért.  

 

Lobog a tábortűz     Készül a vacsora 
 
A táborozók nagyon örültek, ha sikerült úgy nyársra tűzni a finom falatokat, hogy 

nem vált a lángok martalékává. A társaság ekkor már olyannyira összekovácsolódott, 
hogy egy emberként közölték velünk, mely szerint szentül elhatározták, hogy aznap 
éjjel senki nem fog közülük aludni. Ez majdnem sikerült, a legkitartóbbak hajnali öt 
órakor adták fel a küzdelmet. Természetesen csak halk eszmecseréről volt szó, bár a 
migráció folyamatos volt a szobák között. Próbálkoztak párnából és takaróból készített 
bábukkal leplezni, hogy kik hiányoznak az ágyakból, illetve laposkúszásban 
megközelíteni a szomszédban barátokat, de a táborvezetés vigyázó szemei előtt semmi 
trükk nem maradt leplezetlen. 

 
 
Július 29. csütörtök 
Elérkezett az utolsó nap, a táborzárás, a csomagolás, a szobák átadásának ideje. 

Záró momentumként ekkor került sor a tablók elkészítésére. Saját tervezésben történt a 
kivitelezésük.  

  
  

Ez alapos tervezést igényel!     Tablókészítés 
 

Nagy lelkesedéssel, teljes egyetértésben, önállóan dolgoztak. És ez volt az az 
időszak is, amikor lázasan cseréltek telefonszámokat és címeket, a későbbi 
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kapcsolattartás érdekében a „haverokkal”. Röviden értékeltük az olvasótáborban végzett 
munkát is.  

 
Aztán már a búcsú pillanatai következtek, de azzal váltunk el egymástól, hogy 

tartjuk egymással a kapcsolatot, és 2011-ben Lendván ismét találkozunk. 
 

 
Búcsú a tábortól, a barátoktól 

 
A kitűzött célok megvalósulása 
 
Olvasótábor = a résztvevők reggeltől-estig olvasnak, így jelenik meg a 

köztudatban. A valóság azonban egészen másképp fest. Általában egy kiválasztott témát 
járunk körbe különböző szemszögből. Természetesen, az olvasási kompetencia 
fejlesztése, a könyvtár társadalmi szerepének erősítése, a könyvek, a betű iránti 
érdeklődés felkeltése is célunk, direkt és indirekt eszközökkel.  

A szlovén-magyar olvasótábor legfőbb célkitűzése, hogy a résztvevő gyermekeket 
megismertesse a két nép jellemzőivel, történetével, szokásaival, meséivel, mondáival; 
megkezdjék az ismerkedést a két nép irodalmával, játékos vetélkedők, előadások 
alkalmával. 

Ennek megvalósulását tartalmas és sűrű programok biztosították, és meghívott 
vendégek segítették elő.  Ugyanakkor a pihenés, a kikapcsolódás, a játék, a szórakozás 
önfeledt pillanatait is jelentette ez a hat nap. A tábor eredménye, hozadéka azonban a 
kreatív gondolkodás, a szociális, a társas, az életviteli és környezeti kompetenciák, az 
esztétikai-művészeti tudatosság, a problémamegoldás, a beszédkészség fejlődése, az 
ismeretek, a kommunikációs eszköztár, a szókincs bővülése is, barátságok 
megszületése, emberi kapcsolatok kialakulása, a nyitottság, a tolerancia és az elfogadás 
képessége is. A gyermekek nagyot léptek előre a napjainkban oly fontos 
információszerzési-hasznosítási technikák kipróbálásában, elsajátításában is.   
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 A résztvevők a kultúra tág értelmezésének megfelelően nemcsak a magas 
kultúrával, hanem a mindennapi élet különböző területeivel is megismerkedtek játékos 
formában, elméleti és tapasztalati úton is. Hangsúlyt fektettünk a térség kulturális 
értékeinek, emlékeinek megismerésére, megőrzésére és továbbadásának fontosságára, 
hiszen ez a felnövekvő nemzedék feladata is.   

Az egyik legerősebb emberi kötődés a nemzeti hovatartozás, a saját kultúra 
elsajátítása és továbbadása a nemzetiség fennmaradásának alapfeltétele. A szellemi 
értékek megőrzése csak akkor lehetséges, ha kialakítjuk az értéktudatos szemléletet. 
Ebben a folyamatban jelentős szerep jut a művelődés különböző formáinak, a kulturális 
intézményrendszernek, a családi környezetnek. Ezek az erőforrások mozgósítják a 
közösségképző, nemzeteket összekovácsoló erőket. Tény, hogy kisebbségi létben a 
nemzeti identitás jelentheti a fogódzót. A nemzeti kultúrák még napjainkban is a 
kulturális identitás legfontosabb forrásait jelentik. A nemzeti azonosságtudat az 
anyanyelv, a kultúra és a hagyomány hármas egységére épül. Nagy kihívás, nagy 
lehetőség és nagy felelősség a határokon átnyúló kulturális nemzeti egységek, az 
európai nemzeti kulturális közösségek megteremtése az európai integráció során.  

Megelégedhetünk-e azzal, hogy beleszületünk egy adott nemzeti kultúrába, vagy 
tennünk is kell azért, hogy a részesévé váljunk?  A válasz egyértelműen: igen!  

Megelégedhetünk-e azzal, hogy csak a saját kultúránkat ismerjük és fogadjuk el? 
A válasz egyértelműen: nem! 

E két sarkalatos kérdés jegyében szerveződött az olvasótábor, alakítottuk ki a 
programelemeket. Kiemelten fontosnak tartottuk megkeresni és tudatosítani a múlttal 
való kapcsolódási pontokat, az emlékezés kultúrájának kialakítását.  

A szlovén nemzet múltja, hagyományai és életmódja sok ponton érintkezik a 
magyarokéval, ezzel is magyarázható, hogy töretlen a két nemzet viszonya. A 
kultúraközvetítő szerepet az egykori államhatár két oldalán élő nemzetiségi 
kisebbségek, a magyarországi vendek és a szlovéniai magyarok jelentik. Az 
együttműködés, a kapcsolatrendszer kiépítése és ápolása azonban nem szorítkozhat 
pusztán az államközi egyezmények megkötésére. Élő, emberi kapcsolatok 
megszületésére, az interkulturális kompetencia fejlesztésére és tudatosítására is szükség 
van.  

A Múltunk közös értékei – élő örökségünk című olvasótábor e gondolatiság 
jegyében valósult meg. 

 
 
 
       Német Józsefné - Baksa Melinda  
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MOZOG-E MÉG A MOZGÓKÖNYVTÁR?1 
 

A Kazincbarcikai Kistérség mozgókönyvtári ellátása 
 
 

 
Amikor egy szeptemberi 

délután telefonon felhívott a 
zalaegerszegi József Attila Városi 
Könyvtár munkatársa, Pál Éva, és 
felkért, hogy tartsak egy előadást az 
általam vezetett könyvtár mozgó-
könyvtári szolgáltatásáról, azonnal 
igent mondtam. Csak miután letettük 
a telefont, akkor gondolkoztam el, 
hová is fogok én utazni. Az Egressy 
Béni Könyvtár, Kulturális és Sport 
Központ az ország észak-keleti 
részén elhelyezkedő Kazincbarcikán 
működik, én pedig egy kicsit 
északabbra, a szlovák határ mellett, Sajópüspökiben lakom. Szóval át kell utaznom kis 
országunkat – gondoltam, és el kezdtem szervezni a „nagy Utazást”. 

Kazincbarcika Városi Könyvtára egyidős a várossal, 1954 óta működik. 
Fennállása óta több költözésen és átszervezésen ment keresztül. 1981-től összevontan 
működött a művelődési központtal, majd egy önkormányzati döntés következtében az 
intézményhez csatolták a város sport központját. Így 2008. február 1-jétől Egressy Béni 
Könyvtár, Kulturális és Sport Központ néven működik. 

Az intézmény könyvtári részlege 2007. január 1-jétől végzi a Kazincbarcikai 
Kistérség mozgókönyvtári ellátását, letéti formában. Kezdetben 14 csatlakozó 
településsel volt szerződés az ellátásra, majd ez a szám folyamatosan emelkedett, idén 
már 26 település vesz részt benne. További 3 település jelezte csatlakozási szándékát 
2011-től, így a kistérség 30 kistelepüléséből 29 fog részt venni az ellátásban. 

Minden egyes szolgáltatást fogadó önkormányzat folyamatosan biztosítja a 
könyvtári szolgáltatásokra alkalmas helyiséget és az alkalmazottat. Jelenleg hat 
településen kettős funkciót látnak el a könyvtári szolgáltató helyek, iskolai könyvtárként 
is működnek. Ezekben a könyvtárakban pedagógus látja el a feladatot. Szakalkalmazott  
összesen 13 településen dolgozik, akik közül  7 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 
a további 13 településen nem szakalkalmazott dolgozik, közülük általában 4-5 fő 
rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel. A munkaidőt tekintve 10 településen 8 
órás, főállású alkalmazott tevékenykedik. 

A mozgókönyvtári normatíva felhasználása: 
2007- ben havonta utalta az intézmény számlájára a Társulás a normatívát, majd 

2008-tól teljes egészében beépült a szolgáltató könyvtár költségvetésébe, csak a 
szolgáltató könyvtár használhatja fel és készítheti el a költségvetést valamint az 
elszámolást.  

                                                           
1 Elhangzott a József Attila Városi Könyvtárban 2010 október 4-én megrendezett szakmai napon  
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A települési szolgáltató helyek és önkormányzatok folyamatosan jelezhetik 
igényeiket, melyeket maximálisan igyekszünk kielégíteni, természetesen bizonyos 
határokon belül. A kezdeti időszakban nagyobb arányban fordítottunk felújításra és 
berendezési tárgyakra, valamint jelentősen javítottuk a számítástechnikai ellátottságot. 

A dokumentumokat (könyv, hangoskönyv, DVD, diafilm), az eszközöket, 
irodaszereket stb. átvételi elismervényekkel adjuk át, melyeken szerepel az érték és az 
adott számla azonosítószáma, melyek alapján nyomon követhetik a normatíva 
felhasználását, de sajnos ezt csak kivételes esetben figyelik a kistelepülések. A 
túlköltést elkerülendő, több nyilvántartást is vezetünk. A két legfontosabb, az összesített 
elszámolás, mely negyedévente áttekintésre és egyeztetésre kerül, illetve az egyes 
kistelepülések elszámolásai. Ezeken kívül még kb. 15 féle nyilvántartásunk van, 
melyeket igyekszünk naprakészen vezetni. A dokumentumok a szolgáltató könyvtár 
leltárkönyveibe és számítógépes rendszerébe kerülnek rögzítésre. Szinte mindenhová jár 
folyóirat, minden korosztály igényeit figyelembe véve. A TextLib integrált könyvtári 
rendszer használatával és az interneten elérhető katalógus segítségével online módon 
tájékozódhatnak az adott könyvtárak és használóik saját állományukról. A TextLib 
IKR-ben MK Település neve állomány megjelöléssel kerülnek rögzítésre a 
dokumentumok. A dokumentumvásárlás során törekszünk az egységes állomány 
kialakítására, a helyi sajátosságok figyelembevételével. Általában negyedévente történik 
vásárlás, kb. 1 millió Ft értékben könyv, és kb. 500 ezer Ft értékben egyéb 
dokumentum. 

A kistelepülési könyvtárak régi, saját állományának felülvizsgálata jelenleg is 
folyik, a selejtezések elvégzése után tervezzük a retrospektív katalógus konverziót és az 
ottani számítógépes kölcsönzések beindítását. 

A normatíva közművelődési célokra történő felhasználhatósági lehetőségét az író-
olvasó találkozókon és a csoportos gyermekfoglalkozásokon kívül falunapi 
rendezvények szervezésével biztosítjuk. Minden kistelepülést bekapcsolunk az országos 
rendezvénysorozatokba, kiemelt hangsúlyt fektetve az Internet Fiestára és az Őszi 
Könyvtári Napokra. A közösségi programokon kívül minden évben szervezünk legalább 
egy szakmai napot vagy továbbképzést. Több település vesz rész az Internet és 
számítógép használattal kapcsolatos 20 órás tanfolyamok lebonyolításában. Azokon a 
településeken, ahol még működik óvoda vagy általános iskola, a gyerekeknek szóló író-
olvasó találkozókat, bábszínházakat, zenés műsorokat odaszervezzük, hogy minél több 
gyerek vehessen részt rajta. 

A szolgáltatási szerződés alapján könyvtárunk havi 25 ezer Ft támogatásban 
részesül településenként a munka megszervezésért és elvégzéséért, mely összeget saját 
állományunk gyarapítására, a könyvtár folyamatos felújítására, rendezvények 
szervezésére fordítjuk. 

A mozgókönyvtári szolgáltatás beindítása és folyamatos működtetése olyan 
áttörést jelentett a Kazincbarcikai Kistérségben, mely az azt megelőző 15 évben nem 
volt tapasztalható. Mind a szolgáltató könyvtár, mind a kistelepülések folyamatos 
megújuláson mentek keresztül, megnőtt a könyvtárhasználók aránya.  

 
           Molekné Kőrösi Beatrix 
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A szakmai napon  Gehér Andrásné pacsai könyvtáros kapta 
az „Olvasóinkért” díjat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szakmai nap előadói és a díjazottjai 
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A VIDÉKI KÖNYVTÁRAK HELYZETE A MOZGÓKÖNYVTÁRI 
ELLÁTÁS TÜKRÉBEN1 

 
„A könyvtár az a közösség számára, mint az ember számára a család. Erőtér. A 

közösség kultúrájának, a kultúra megerősítésének, megújulásának átadási helyszíne. 
Könyvtár híján egy közösség veszhet el, a közösség lába alól csúszik ki a talaj.” Idézet 
Fehér Miklóstól, a Könyvtári Intézet munkatársától. 

Nagyon gyorssodrású társadalmi közegben élünk, megváltoztak a könyvtári 
szolgáltatás és használat feltételei, és ez radikálisan formálta át a könyvtárainkat-
örömünkre. A kölcsönkönyvtárból integrált közösségi térré és virtuális könyvtárrá 
válhattak a községi könyvtáraink is, amely fontos kitörési pontja lehet a 
kistelepüléseknek. 

Az elmúlt lassan 4 év alatt sok pozitív változás történt a gondozási körünkhöz 
tartozó kistelepülések könyvtáraiban. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás 2006-ban, a Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007 végén emelte 
be feladatai közé a mozgókönyvtári ellátás megszervezését a városkörnyéken, amelynek 
segítségével jelentősebb állami támogatást kaphattak a kistelepüléseink. Az állami 
normatíva magába foglalja a dokumentumok beszerzésére, működési költségekre, az 
eszközfejlesztésre,  közművelődési rendezvények lebonyolítására szánt összegeket is. 
Az önkormányzatok szolgáltatás megrendeléssel éltek, ami együtt járt az önállóságuk 
felszámolásával, és így könyvtári szolgáltató helyekké váltak. 

A mozgókönyvtári ellátás bevezetését számos hálózati értekezleten, szakmai 
napon, konferenciákon, tapasztalatcseréken, bizottsági üléseken való részvétel, cikkek, 
tanulmányok megjelentetése előzte meg. A DFMK-val való feladatmegosztás miatt 14 
községi könyvtárunk: 12 önállóan szerzeményező és két ellátórendszerben működő 
átkerült a megyei könyvtárhoz, így a hozzánk tartozó működő könyvtáraink köre 
szűkült. A zalaegerszegi és pacsai kistérségben 50 könyvtári szolgáltató hely szakmai 
feladatellátásáért felelünk, a lakosok száma közel 23 000 fő. 

Újabb kistelepüléseken indítottuk újra el a könyvtári szolgáltatást, amelyekben 
a 80-as években megszüntették a könyvtárat: Boncodföldén, Gombosszegen és 
Ormándlakon. 

A közbeszerzési eljárás miatt csak 2007 áprilisában tudtuk a szerzeményezést 
elindítani, amelyet a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nyert el, megkönnyítve munkánkat a 
dokumentumok felszerelésével, könyvtári használatra alkalmassá tételével. A könyvek 
és egyéb dokumentumok megnövekedett mennyiségéhez és nagyságrendjéhez képest 
irodánkat, amely egyben kurrens raktárunk is, új könyvtári bútorokkal, főleg polcokkal 
bővítettük. Az állománybavétel segítésére megvásároltuk a TEXTLIB letéti 
programját. Ebben az integrált könyvtári rendszerben tartjuk nyilván a 
dokumentumokat. A rögzített dokumentumok az online katalógusban az interneten is 
községenként visszakereshetők a honlapunkon. 

Elmondhatjuk, hogy több könyvtárunkban nőtt az alapterület, folyóiratolvasót, 
vagy az internetes termet hozzácsatolták a könyvtár helyiségéhez, így egy légtérben 
vehetik igénybe a szolgáltatásokat; a térnövekedés a szolgáltatások színvonalának 
emelkedését vonta maga után. 

                                                           
1 Elhangzott a József Attila Városi Könyvtárban 2010. október 4-én megrendezett szakmai 

napon.  
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A nyitva tartás is nőtt, mert 2009 óta az 1000 lakos alatti településeken heti 6 

óra, míg az 1000 lakos felett heti 12 óra a kötelező nyitva tartás, amelyet be is tartanak a 
községi könyvtárosaink. A nyitva tartás minden esetben kifüggesztésre került a 
segítségünkkel. 

Az ellátórendszert területünkön (utolsónak a megyében) 1986-ban indítottuk 
meg, amely 21 évig működött az önkormányzatok befizetései alapján. A pályázatok és a 
helyi lehetőségek segítségével a könyvtárak túlnyomó többségében új könyvtári bútorok 
készültek. Számos könyvtárban kicserélték a stelázsit, amelyen a könyveket tárolták, 
valamint a füstös kályhát, amely csak a lelket melegítette. A fűtés és 
világításkorszerűsítés is sok helyen megvalósult. Az állománykivonások ellenére a 
polcok megteltek, egyes községi könyvtárak zsúfolttá váltak. Ezen a gondon a 
mozgókönyvtári normatíva felhasználása segített. Az elmúlt közel 4 évben könyvtáraink 
fenntartói ezt a tevékenységet még komolyabban vették, és gondoskodtak az új 
könyvtári bútorok beszerzéséről, a régi, elavult számítógéppark kicseréléséről és az 
internet bevezetéséről. Már nemcsak a számítógépek, hanem az internet használata is 
általánossá vált.  Javult az infrastruktúra, az épületek megújulásával számos helyen új 
beruházás valósult meg.  Felhasználó barátabbá váltak a helyiségek, a 
dokumentumokat szakszerűen tudtuk elhelyezni. Nagyon sokat dolgoztunk ezen, 
egyeztetve a partnereinkkel, akiket meggyőztünk arról, hogy a könyvtárak épületének 
milyenléte a gyűjtemény alakulásától elválaszthatatlan. A fenntartó partnereinkkel 
elhitettük, hogy azok a könyvtárak, amelyek nem tartanak folyamatosan lépést a 
változásokkal, jelentősen lemaradnak, nem tudják kielégíteni a megváltozott 
felhasználói igényeket. 

Másik alapfeltétele egy jól működő községi könyvárnak a megújult könyvtári 
gyűjtemény, amely jelentősen javult az elmúlt közel 4 év során. Gyarapításunkat 
meghatározzák a beszerzési lehetőségek, valamint az anyagi fedezet. Az állami 
normatíva folyamatosan csökken, így kevesebb dokumentumot tudunk vásárolni, de 
igyekszünk a kedvezményesebb vásárlási lehetőségeket igénybe venni. A normatíván 
felül rendelkezésünkre áll az érdekeltségnövelő állami támogatás is. Az un. régi, saját 
állomány lassan kiszorult a gyűjteményekből a felgyorsult állománykivonások 
következtében. Szerzeményezésünk a legújabb kiadású dokumentumok beszerzésére 
irányul, a KELLO-nál, ill. a szabad felhasználású keretből könyvesboltokban és az 
interneten is böngészhetünk a választék bővítése érdekében. Bár néha nagyon nehéz, 
hogy az állománygyarapítást tudatos keretek között tartsuk, de törekszünk rá a lelkes 
községi könyvtárosokkal egyetértésben a felhasználói igényekkel összhangban. 

 Az elkülönített állományrészeket esztétikusabban tudjuk elhelyezni a 
tetszetősebb könyvtári bútorokon. A könyvjellegű dokumentumok mellett megjelentek a 
nem hagyományos dokumentumok is, mert a szerzeményezések során nagy hangsúlyt 
fektettünk a CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok, hangoskönyvek és térképek vásárlására. Ezen 
kívül az 50 könyvtár részére 53 féle folyóiratot rendeltünk 488 példányban. Egy-egy 
szolgáltató helyre 6-12 féle folyóiratot fizetünk elő. Az elmúl közel 4 évben 21 519 db 
dokumentumot rendeltünk és juttattunk ki a könyvtárakba, évi 6 alkalommal, ill. külön 
kérésre. Ebből az adatból 1663 db a nem könyvjellegű dokumentum.  
Könyvtáraink 99 %-ában van Internet elérhetőség, mert ez a lehetőség is az 
információellátást szolgálja. Amíg a gépekre várnak, kezükbe kerül egy-egy folyóirat, 
érdekesebb kézikönyv, vagy egy szép album. Ily módon a növekedett a helyben 
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használatok száma. Sok a folyóiratokat kereső és a régebbi számokat kölcsönző 
betérők száma is. 

Arra törekszünk, hogy könyvtáraink közösségiek és küldetésszerűek legyenek, 
mert minden esetben valamely közösség számára nyújtanak szolgáltatásokat. Ilyen 
szolgáltatás pl. az elmúlt években, hogy néhány településen kisebb letétet hoztunk létre 
a gondozóházakban Pl.: az öregbetűs könyvekből, valamint az idős, vagy betegség miatt 
ágyhoz kötött emberek számára  a dokumentumokat házhoz szállítják. 

Számos rendezvényt tartottunk és támogattunk az elmúlt években. Csak a 
legfontosabbakat szeretném megemlíteni: Wass Albert emlékest, a Csodaceruza c. 
folyóirat, a Pannon Tükör bemutatkozó estjei, író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral, 
Jókai Annával, Gál Zsuzsa mesemondóval, Kanizsa József, Szálinger Balázs, Baranyi 
Ferenc költővel, „5 éve az EU-ban” c. kiállítás vándoroltatása. 

A kulturális rendezvények támogatása kiegészíti a könyvtár népszerűsítését. A 
községekben tartott falunapok, szüreti felvonulások, termékbemutatók kapcsolódnak a 
hagyományőrzéshez és a hagyomány teremtéshez, az értéktisztelethez, de néhány 
kulturális projekthez is, pl: Összefogás a könyvtárakért, Őszi Könyvtári Napok, Internet 
Fiesta, vagy éppen az Országos Családi Könyvtári Napok. A rendezvények előadóinak 
felkérését, a rendezvényeken való esetleges közreműködést könyvtárosként vállaljuk, és 
minden esetben tudásátadásra törekszünk. Eredményként könyvelhetjük el, hogy 
ezeken az alkalmakon több embert tudtunk megszólítani a kistelepüléseken. 

A szolgáltatásaink fejlesztésének terén az elmúlt években szakmai tendenciákat 
is igyekszünk követni, tanfolyamokat, továbbképzéseket és egyszeri WEB 
bemutatókat tartottunk az anyakönyvtárban, ill. több vidéki helyszínen a számítógépes 
ismeretekre alapuló felhasználóképzés területein. Célunk az volt, hogy biztosítsuk 
könyvtárosaink naprakész szakmai tájékozottságát, amely főleg a könyvtári munkához 
kapcsolódik. 

Ebben az évben összesen 50 rendezvényünk volt több, mint 1 000 résztvevővel.   
Végezetül: a kistérségi normatíva segítségével a könyvtárak szerepe 

felértékelődött. Az élethosszig tartó tanulás, a mindennapi friss információk 
megszerzésének alapvető helyévé lépett elő a kistelepülések életében is a könyvtár, 
amelynek feladata, hogy a helyi igényeknek megfelelő információs, technikai és 
esztétikai hátteret nyújtson a helyi könyvtárhasználóknak. Úgy érezzük, felelősek 
vagyunk a kistelepülések könyvtárainak teljes körű ellátásáért. Szolgáltatásainkat a 
helyi igényekre alapozva, a könyvtári rendszerrel együttműködve, az országos, ill. a 
megyei stratégiai elképzelésekhez igazodva kell továbbfejlesztenünk. 

Szeretném megköszönni a települések fenntartóinak szíves partneri 
együttműködését, községi könyvtárosainknak pedig áldozatos és kitartó munkájukat. 
 
          Pál Éva 
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KALANDOZÁS A TRAFF PARKBAN - INTERNETES HONLAP 
BEMUTATÓ  

 
Másképp – máshogyan!   

Olvasásfejlesztés új médiapedagógiai módszerekkel  
Integrációs foglalkozás 2-3. osztályosoknak 

 
Az integrációs foglalkozás hagyományos gyermekkönyvtári programsorozatunk. 

A résztvevő gyerekek a Dózsa Iskola és a Béke ligeti iskola alsós osztályaiból kerülnek 
ki. Színes könyvtári foglalkozásaink között szerepel dráma, báb, és kézműves 
foglalkozás is. Ez alkalommal egy más jellegű programmal vártuk a 2. és 3. osztályos 
tanulókat. Az internet világába hívtuk őket, egy olyan honlap segítségével, amivel 
játszva tanulhatnak. Az oktató laborunk jól felszerelt, az új technika (nagy kivetítő, 
projektoros vetítésmód) segítségével igyekeztünk változatossá tenni a számítógépes 
foglalkozásainkat. 

A téma előkészítéseként a gyerekek az internet hasznosságáról, és használatának 
káros következményeiről kaptak kérdéseket. Nagyon ügyesen és naprakészen mesélték 
el, hogy milyen jó a nagyival chatelni, vagy webkamerán „meglátogatni” rokonaikat, 
akik nagyon távol laknak. Elmondták azt is, hogy ízületi és szempanaszokat is okozhat a 
túlzott „gépezés”. Elámultunk a gyerekek tájékozottságán, és csak remélhettük, hogy 
tudunk újat mondani nekik. Hiába, ők már az internet korszak gyermekei!  

A foglalkozás az egyszervolt. hu honlapon kezdődött el. Ezt az oldalt sokan 
ismerték, és szívesen használják dal, vers vagy mese hallgatásra. A honlap szép, és nagy 
előnye az a fajta vidám játékosság, figurákkal teli mozgó virtuális játszótér, ami a mai 
gyereket leköti, és figyelmét megragadja. Itt található egy mesebeli paszulyszár levelén 
csücsülve a Traffpark. 
A kisautó figurára kattintva betöltődik a honlap(http://egyszervolt.hu/traff/) és máris a 
traffok csodálatos világában találjuk magunkat. Az oldal célja, hogy meséken és játékos 

feladatokon keresztül ismertesse 
meg a gyerekeket a közlekedési 
táblákkal, a szabályokkal. Nagy 
előnye, hogy azok a kisebbek is 
használhatják, akik nem tudnak 
olvasni, mert hanggal is elmondják a 
feladatokat.  
 A honlap közepén traffok, vagyis a 
főszereplő kisautók találhatók, akik 
a Traff parkban laknak.  

Továbblépve egy könyves-
polc mesekönyveiből válogathatunk, 
és ezeknek a történeteknek a 
segítségévek jobban megismerhetjük 

a traffok életét. A gyerekekkel Lambó, a sárga kisautó kalandját ismerhettük meg, aki 
nem tartotta be a közlekedési szabályt, és figyelmen kívül hagyta a STOP táblát. A 
következő könyvespolcon vidám feladatok várják a gyerekeket. A feladatok közül egyet 
lehet kipróbálni, mert a többi szolgáltatáshoz sms díjszabáshoz kötött regisztráció 
szükséges. 
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A gyerekek nagyon élvezték a kirakó, különbségkereső, vagy az idejében fékezz játékot. 
A játék során a gyerekekkel saját traffot is készítettünk, amely 
lehetett vagány kinézetű sportautó, vagy szelíd bogárhátú. Az 
elkészült traffot elküldtük e-mail címükre, ott pedig kaptak 
egy rendszámot, amivel még egyedibb lehetett a kisautójuk.  

Egy térkép segítségével elvihették kis traffjukat a 
szervizbe, vagy a kocsimosóba, hiszen az autót karban is kell 
tartani. A játék során megismerkedhettek a fontosabb 

közlekedési táblákkal, és azokkal a szabályokkal, amelyekre oda kell figyelniük, ha 
részt akarnak venni a közlekedésben.  

A program befejezéseként a 100 Folk Celsius egyik ideillő számával: „Balra 
nézek, jobbra nézek” ismételtük át, mit kell tenni, ha át akarunk kelni az úttesten. A 
foglalkozás végén mindkét osztály kapott gyalog jogosítványt, ami bizonyítja, hogy 
ismerik a közlekedés világát. Jó hangulatban, és aktívan játszottuk végig a foglalkozást, 
és reméljük sok hasznos ismeretet adhattunk át a gyerekeknek. 
 

 
Tóth Renáta 
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MESEKASTÉLY – INTERNETES HONLAP BEMUTATÓ 
 

Másképp – máshogyan! 
Olvasásfejlesztés új médiapedagógiai módszerekkel 

Integrációs foglalkozás 3 – 5. osztályosoknak 
 

 
 Bizonyára sokan közületek nap mint nap használjátok az internetet. Tanuláshoz, 
kíváncsiságból, böngészés céljából, vagy akár egy barátotok figyelemfelkeltő ajánlása 
után kezdtetek komolyabban foglalkozni a „Net” rejtelmeivel. A világháló már annyira 
szövevényes, hogy könnyen el lehet „tévedni” az információk rengetegében. Főleg egy 
„kezdő” internetes bolyonghat túl sokat a számítógépen, mire megkapja a számára 
fontos információt, vagy tényleg érdekes, izgalmas, ugyanakkor tartalmas 
szórakozáshoz jelent segítséget a számítógép.  
 A mai alkalommal néhány hasznos, érdekes, kimondottan a Ti korosztályotok 
számára készült web-oldalt, honlapot szeretnék Veletek megismertetni. 
 

1. www. mesekastely.hu 
-Nézzük meg, kik a lakói ennek a mesekastélynak! Kit vagy mit rejtenek a mesekastély 
tornyai? Sok-sok ismerős mesehős bukkan itt fel: Tv-maci; Paff, a bűvös sárkány; 
Vizipók, csodapók; Micimackó; Hófehérke és a hét törpe, és még folytathatnánk a 
sort… 
-A sok ikon közül kattintsunk rá az Alma együttes ablakára! Feltárul előttünk egy 
részletes menüsor, amelyek közül kiválasztjuk a „Videogaléria” címűt. A felsorakozó 
dalokból nézzük meg a „Ma van a szülinapom” címűt ! Ki ünnepelte mostanában 
közületek a születésnapját? Főleg azoknak ajánljuk meleg szívvel ezt a vidám, bohókás 
dalt! (A „Ma van a szülinapom” című videoklip megtekintése.) 
 

2. www. egyszervolt.hu 
-  Egy másik érdekes, gyermekek számára készült web-oldalt ajánlanék most a 
figyelmetekbe. Ha ráklikkelünk a honlap címére, egy hangulatos, színpompás tavaszi 
réten találjuk magunkat. A harsányzöld mezőben sok-sok ikon tárul fel előttünk (csiga, 
mókus, bárány, kismadár, különböző színű gombák, stb.). Nézzünk meg ezek közül 
néhányat részletesen! 
 - Kattintsunk rá középen a mesetévé ikonjára! Egy téli hangulatú, szép mesefilmet 
nézhetünk meg, amelynek címe: „ A szaloncukorlányok”. Ebből kiderül, miként 
készülnek a piros ruhás, masnis karácsonyi édességek. 
- Most hallgassunk meg, nézzünk meg egy tréfás Arany László-mesét Gáspár Sándor 
színművészünk előadásában, amely a Farkastanya címet viseli. 
- Ha a jobb oldalon gördítjük a csúszkát lefelé, felbukkan a Sorozataink felirat. Ezen 
belül számos érdekes téma szerepel. Válasszuk közülük a Természet közelről címűt! 
Bizonyára sokan közületek szeretitek az állatokat, s nagy állatrajongók vagytok. Egy 
igazán jellegzetes, különös ausztráliai emlősállattal, az erszényes kenguruval 
ismerkedhetünk meg részletesen. A „Miért ugrál a kenguru?” című videofilmből jó 
néhány jellegzetes tulajdonságát, viselkedésének titkait megismerhetjük. Mielőtt 
elkezdenénk vetíteni ezt a kisfilmet, néhány kérdést teszek fel, amelyekre, ha jól 
figyeltek, könnyű lesz válaszolni. ( Egyszerre hány kölyke lehet a kengurunak? Hány 
méter magasra tud felugrani? Mennyi a maximális sebessége óránként? Mennyi ideig 
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élhetnek a kenguruk?) A kb. hatperces videofilm megtekintése során az erszényes 
számos jellegzetes tulajdonságával gazdagíthatjuk „állatismeret-tárunkat”. 
- Következzen most a játék! Ha rákattintunk a Mókus ikonra, a Játékok cím alatt 
rengeteg játékkal ismerkedhetünk meg. 
- Ezek közül először válasszuk a Dóra bújócskát! Különböző tárgyak, élőlények bújnak 
meg a réten, de sebaj, könnyű őket megtalálni! A helyes választ a számítógépünk angol 
nyelven is nyugtázza. A jobb oldali sor legalján helyezkedik el a Bűvészinas nevet 
viselő játék. Ebben a kék és rózsaszínű nyulakat rejtő játékban varázspálcánkkal 
gyorsan el kell tüntetni a cilinderekből előbukkanó rózsaszínű vagy kék nyuszikat. Ha 
nem vagyunk elég ügyesek, bizony megtréfál bennünket a „játékmester”, s újból és 
újból kibújnak a kalapból, vagy éppen helyet cserélnek a nyuszik. Harmadik játékunk 
legyen a Betűkirakó! Itt anyanyelvi készségünket fejleszthetjük; megadott betűkből 
értelmes szavakat kell alkotnunk. Több esetben két jó megoldás is lehetséges; az egyik 
értelmes magyar szó ige szófajú is, de főnév vagy melléknév is lehet.  
- A foglalkozás végén lazításként kukkantsunk oda, hogy mit rejt az Animációk nevet 
viselő ikon. Itt számos rajzfilmbe nézhetünk bele. Válasszuk a Kárókatona című 
rajzfilmet, amelyhez Gryllus Vilmos szerzett zenét! A vidám, hangulatos rajzfilm a 
horgászatot tréfás oldaláról mutatja be. 

Ennyi fért a mai internetes barangolásunkba… Reméljük, kedvet kaptatok a 
bemutatott két web-oldal részletesebb tanulmányozásához! Ajánljuk őket jó szívvel 
Nektek, ráérő időtökben klikkeljetek rá ikonjaik bármelyikére, s garantált lesz az 
értelmes, tartalmas szórakozás! Kellemes barangolást kívánunk! 

 
       Fejesné Szabó Piroska 
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KÖNYVTÁRNET - NYÁRI INFORMATIKAI TÁBOR 

József Attila Városi Könyvtár 
2010.07.05 - 2010.07.09. 

 

 
 
A tábor az „Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban - élethosszig tartó tanu-

lás támogatása könyvtári környezetben” (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 azonosító 
számú) pályázati programban valósult meg. 

A felhívást 2010 májusában tettük közzé 10-14 éves gyermekek részére, akik szí-
vesen vesznek részt a nyári szünidőben számítógépes foglalkozásokon. A következő 
témákkal ismerkedtek meg: weblapszerkesztés, ismerkedés a CD-ROM-okkal, számító-
gépes játékok, animációk, szkennelés. A foglalkozásokat Szabó Károly informatikus, 
középiskolai tanár tartotta. 

A táborba 17 gyermek jelentkezését fogadtuk el. 
A könyvtár kézikönyvtárában alakítottuk ki az oktatás helyszínét. 12 számítógépet 

szereltünk össze, hogy minél többen gyakorolhassanak. A tanulás projektoros kivetítés-
sel valósult meg. 

A kézikönyvtár másik részében kialakítottunk a gyerekeknek egy beszélgető részt, 
ahol a székeket körben helyeztük el. A diákok számítógépes ismeretei elég eltérőek, 
hisz volt olyan diákunk, aki az iskolában csak 7. osztálytól tanult informatikát, más 
iskolákban viszont már 3-4. osztálytól tanítják. 

Elsőként a gyerekek megismerkedtek a Windows operációs rendszerrel és külön-
böző apróbb beállításokat tanultak (háttér, eszköztár), majd az internetes letöltésekkel 
folytatódott az oktatás. Könyvtárunk notesszel és tollal kedveskedett a tábor résztvevői-
nek, amelybe a sok új ismeretet jegyzetelték le. 
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Kedden már szkenneléssel, CD-ROM-okkal foglalkoztak, telepítéstől a játék elin-
dításig és leállításáig mindent tanulmányoztak. A nap második felében megismerkedtek 
a PowerPointtal. A tanár úr sok hasznos weboldalt ajánlott a letöltésekhez 

Szerdán is ezzel foglalkoztak. Minden gyermek elkészítette a saját PowerPoint 
bemutatóját. Nagyon élvezték, hiszen közben sok-sok képet is letöltöttek a Net-ről. A 
téma bármi lehetett, ami valamilyen módon kapcsolódott a készítőjéhez, volt olyan, aki 
autók képeit tette be a bemutatójába, mert ő autóversenyző szeretne lenni 

Csütörtökön újabb témába fogtak, a weblapszerkesztésbe. Természetesen prog-
ram segítségével, hisz nekik egy html-nyelv elsajátításához még nincs elég ismeretük. 

Pénteken már az előző nap megtanult dolgokat fejlesztették tovább, olyan módon, 
hogy mindenki itt is elkészítette a saját weblapját. A hét minden napján készítettünk 
fotókat a tábor életéről. Ezeket a fotókat is fel lehetett használni a weblapkészítéskor. 

Zárásként minden gyermek kapott egy olyan csoportképet emlékbe, amelyet 
minden résztvevő aláírt. 

A tábor nagyon jól sikerült. Minden gyermek nagyon jól érezte magát, és jövő év-
ben is szívesen eljönnének a könyvtárba, részt vennének egy hasonló témájú rendezvé-
nyen. 

 
Horváthné Jóna Mária 
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BESZÁMOLÓ ”A MESE ÚTJA” OLVASÓTÁBORRÓL 
 

József Attila Városi Könyvtár 
2010. augusztus 2-6. 

 
A tábort hátrányos helyzetű, 7-12 éves gyerekek számára rendeztük, hosszú évek 

gyakorlatától eltérően nem külső helyszínen, hanem a könyvtárban. Témáját „A mese 
útja” c. országos program folytatásaként határoztuk meg: meséket dolgoztunk fel több-
féle szempontból. 

Kezdésként mindenki elkészítette a névkitűzőjét, amelynek segítségével könnyebb 
volt az ismerkedés a mesegombolyagos foglalkozáson. Majd választott egy mesét, ame-
lyet egész héten gyakorolt, hogy a tábor végén, a mesemondó versenyen előadhassa.  

A lány, aki utálta a könyveket c. történet kapcsán megismerkedtünk a könyvtárral, 
a könyvek fajtáival, elrendezésével, a könyvtár szolgáltatásaival és sok-sok mese-, ké-
pes-és verseskönyvvel. 

Diaképek segítségével rácsodálkoztunk Erdélyre, a nagy mesemondó, Benedek 
Elek szülőföldjére. Életét, munkásságát és műveit, valamint a képekhez kapcsolódva 
Tamási Áront, Wass Albertet és a Bolyaiakat könyvekben való kutatással ismertük meg. 
A macskacicó c. mesében drámafoglalkozás keretében mélyedtek el a gyerekek, elké-
szítve a mese szereplőit is. Ehhez a programsorhoz kapcsolódott a Falumúzeum megte-
kintése, a népdalos, táncos foglalkozás és a körmönfonás megtanulása. 

A sárkányos napon mindenki meghajtogathatta origamival a maga sárkányát, majd 
bizonyíthatta jártasságát a mesékben, a könyvtár ismeretében, rátermettségét az ügyes-
ségi feladatok megoldásában, a csapatmunkára való képességét a délutáni nagy sár-
kányvadászaton.  

A Termálfürdő nagy élmény volt, többen még egyáltalán nem jártak benne. A pén-
tekre tervezett arborétumi kirándulás sajnos elmaradt a hatalmas eső miatt, viszont így 
nyugodtan és kényelmesen tarthattuk meg a mesemondó versenyt és készülhettünk a 
szülők fogadására a tábor zárásához. Mind a 24 gyerek nagyon sokat fejlődött a mese 
felolvasásában és előadásában a folyamatos gyakorlásnak köszönhetően. A gyerekek 
szavazatai döntöttek a helyezésekről, a díjakat már a szülők jelenlétében osztottuk ki. A 
két első helyezett újra felolvasta a meséjét, minden csapat bemutatta a csatakiáltását, a 
sárkányvadászat egyik feladataként írt meséjét, és a szülők megtekinthették azokat a 
rajzokat is, amelyeken az élményeikről számoltak be a gyerekek. Mindenki apró aján-
dékokkal, ízléses, szép emléklappal, a legjobb mesemondók oklevéllel és könyvjuta-
lommal zárták a tábort. 

A számítógépes adatbázisban való keresés elsajátítása nem okozott nehézséget a 
gyerekeknek, a polcok között viszont nehezebben ment a tájékozódás. A folytatásban 
tervezett Olvasótábori klub keretében majd ezt, és az információk közötti szelektálást is 
gyakorolni kell. Reméljük, hogy a klub havi összejövetelein minél több táborozó gyer-
mek részt vesz, hiszen a cél a csapat olvasóvá nevelése, hogy a könyvek és a könyvtár 
barátai maradjanak. Javaslataikat figyelembe vesszük a jövő évi tábor programjának 
alakításakor. 

A gyerekekkel való beszélgetések során sok családi és mentális problémára derült 
fény. Ezek megoldása nem a könyvtár feladata, de talán sikerült egy kicsit kiragadni 
belőlük a tábor résztvevőit.  

A tábor megszervezése és lebonyolítása természetesen nem egyemberes munka: 
sok kolléga részt vett benne valamilyen módon, amiért mindenkit köszönet illet. A 
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szponzorok felkutatásában és megnyerésében Nitsch Erzsébet és Szekeresné Farkas 
Matild segített; Gyurkóné Marton Beáta készítette a diaképes előadás képanyagát és az 
ugyancsak nagy tetszést arató emléklapokat, okleveleket; Kereki Judit a pályázat meg-
írásában vett részt; Varsányi Orsolya rendelte meg a játszóházvezetők ajándék könyveit. 

A tábor gyakorlati feladatainak megoldásában, a programok megvalósításában 
Horváth Anikó, Horváthné Jóna Mária és Baranyai Barbara vett részt nagy empátiával 
és rátermettséggel. 

Főbb tapasztalatok: jövőre korábban kell kezdeni a felkészülést, felkutatni a pá-
lyázati lehetőségeket, szponzorokat. Egy turnusba kevesebb gyereket kellene fogadni, és 
legalább az ebédet fizetőssé tenni. A magatartási problémás gyerekek nagyon bomlaszt-
ják a csapatot, s mivel egy hét alatt ezt nem lehet orvosolni, nem biztos, hogy jövőre is 
fogadni kell őket. A tábort nagyon jó időszakban rendeztük: amikor a városban a nap-
közis táboron kívül semmilyen más lehetősége nem volt a gyerekeknek. A továbbiakban 
is ragaszkodni kellene ehhez az augusztus eleji időponthoz. A szülők nagyra értékelték 
a munkánkat, s élvezték a közös záró programot. Lehet, hogy a jövőben jobban kell 
alapozni a velük való együttműködésre.  

Az egy hét eseményeiről nagyon sok fénykép készült, ezek megtekinthetők a 
könyvtár honlapján. Munkánkról tudósított a rádió, a városi TV, a Zalai Hírlap. A leg-
nagyobb elismerést mégis az jelentette, hogy a gyerekek többsége megkérdezte: jöhet-e 
jövőre is? 

A tábor megrendezéséhez szükséges alapvető feltételeket a JAVK Olvasóinkért 
Könyvtári Alapítvány és könyvtárunk biztosította. 
 

Jagasicsné Bogatin Mária 
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VÁNDORGYŰLÉS BAJÁN 

Kultúrák találkozása. Könyvtárak és könyvtárosok a kölcsönös megértés szolgálatában 
(2010. július 15-17.) 

 

Könyvtárunkat hatan képviseltük ezen a rendezvényen. Az utazás a nagy meleg-
ben a hűtött kisbuszban elviselhető volt, de 41 fokos hőségben a gyaloglás elég kelle-
metlenül érintett minket. (Apróbb szállásproblémák után, természetesen bőröndöt húzva 
magunk után!) 

A plenáris ülés után megnéztük a Sárkányhajók viadalát, az árnyékból figyeltük a 
versenyzőket. Este a Belvárosi plébániatemplomban egy gyönyörű orgonahangversenyt 
hallgathattunk meg, amelyet Kosóczki Tamás bajai születésű orgonaművész adott elő. 

Pénteken délelőtt többen vettünk részt a Fejlett Információs Technológiák és Tár-
sadalom (FITT) Szekcióján.A következő előadásokat hallgathattuk meg: 

1.Kardos András: Informatikushiány a könyvtárakban, az együttműködés és a 
központi szolgáltatások segítő szerepe. 

A könyvtáros és informatikus kapcsolata ellentmondásos, a könyvtáros ragaszko-
dik a régi, jól bevált dolgokhoz, az informatikus anyagiak hiányában nem akar nagyon 
újítani. Koordinációra lenne szükség, mert nagy a pazarlás. A feladatokat szét kellene 
osztani, nem területi alapon. Szükség lenne a szakképzésben más szakokkal való 
együttműködésre. 

Kun Dorottya arról beszélt, hogy a MOME könyvtárban hogyan alkalmazzák, il-
letve tervezik alkalmazni a korszerű internetes eszközöket, részben a könyvtár.hu segít-
ségével. 

2. Kitekintés a központi szolgáltatások gyakorlataira, sikertörténetek külföldön: 
Németh Márton a hálózati könyvtári szolgáltatások dániai működéséről beszélt. 

Füzesi Károly a szolgáltatásokról, a digitalizálás problémáiról értekezett. Magyar-
országon nincs központi irányítás, minden könyvtár maga próbálkozik.  

3. Mikulás Gábor és Habók Lilla: Szervezeti kultúra – a könyvtári versenyképes-
ség eszköze. A vezetők kulturális orientációja - melyet az előadás vezetői nyilatkoza-
tokból nyert ki - meghatározza a szervezet sikerességét a könyvtárakban is. Rámutat 
arra, hogy lehetséges előre jelezni egy könyvtár versenyképességét a vezetők kulturális 
orientációjának vizsgálatával is. 

4. Cégbemutató: Tóth Kornél: A Monguz - MTA SZTAKI konzorcium szoftverei 
közgyűjteményi aggregátor szerepben. 

Hozzászólások: Czupi Gyula, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igaz-
gatója páratlan lehetőséget kínált fel a könyvtárosoknak, aki szeretne megismerkedni 
digitalizálási tevékenységükkel, szívesen vendégül látják 

Pénteken délután a Gyermekkönyvtáros Szekcióban jártunk. 
1. Nánási Yvette mutatta be a Magyar Gyermekkönyvkiadók Egyesülése 

(http://www.mgyke.hu/) által tömörített kiadók újdonságait, úttörő vállalkozásait. 
2. Gombos Péter és tanítványai egy sikeres és ígéretes kezdeményezésről számol-

tak be. A program címe: „Legyél Te is olvasótárs!”A programban hallgatók olvastak fel 
védőnői közvetítéssel a gyermekkönyvtárba érkező hátrányos helyzetű gyerekeknek. A 
program különös értéke, hogy nem csoportos, hanem egyéni felolvasás folyik, melynek 
során a gyerekek megtapasztalhatják a mesélés, mesehallgatás intim élményét, az odafi-
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gyelést. Mindez pedig nem egyszeri, hanem rendszeres esemény az egyes gyerekek 
életében. A programot a jövőben kisebb felkészítés után újabb önkéntesekkel szeretnék 
bővíteni, és országosan elterjeszteni. 

3. Lázárné Szanádi Csilla az iskolai könyvtárak szerepéről beszélt. A magyar isko-
lákban számos nemzetiség tanul együtt, így könyvtári környezetben való nevelésük, 
valamint egymás kultúráinak megismerésére remek helyszín. 

4. Miklós Katalin a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyv-
tárának gazdag tevékenységét mutatta be. 

Ezek után jól esett egy gyors fürdés a Sugovica folyóban. Este részt vettünk a ba-
ráti találkozón, amely jól sikerült a még mindig nagy melegben.  

 

 
 
 

Másnap, szombaton kicsit kábán indultunk el a kirándulásra. Először egy órát sétahajóz-
tunk, majd buszokkal elindultunk a kisvasúthoz. Gemenc gyönyörű volt, de a szúnyo-

gok hada miatt alig tudtuk élvezni. 
Összegzés: Nagyon jól éreztük magunkat, sok új információhoz jutottunk, régi is-

merősökkel találkoztunk, de nagyon-nagyon meleg volt. Jövőre Pécsen találkozunk! 
 

Gyurkóné Marton Beáta 
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LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ 

 

Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából a Petőfi Sándor Emlék-
könyvtárban ünnepi rendezvénysorozatot szerveztünk. November 15-én a Carmine Vo-
nósnégyes volt a vendégünk. A zenekar tagjai képzett, hazai és tengeren túli gyakorlat-
tal rendelkező fiatal zeneművészek. Az érdeklődő kisdiákok igazi interaktív zenei uta-
záson vettek részt, a középkor zenéi csendültek fel elsőként, s a koncert végén pedig 
napjaink zenéiből hallottunk ízelítőt. A program során a gyermekek különleges hang-
szerek (például speciális fából készült béka) segítségével aktív tagjaivá váltak a zene-
karnak. Hallottunk ismert és kevésbé ismert dallamokat is. A hölgyek varázslatos mu-
zsikája mindannyiunkat lenyűgözött.  

A koncert után pedig minden kisgyermek kipróbálhatta a vonós hangszereket. 
November 18-án Gupcsó Gyöngyvér, a Magyar Állami Operaház Gyerekkar-vezetője 
tartott előadást a felső tagozatos diákoknak Erkel Ferenc életéről. Igazán érdekes és 
izgalmas, számunkra eddig ismeretlen információkat tudhattunk meg Erkelről. Például ő 
volt a legelső zeneszerző, aki szimfonikus zenekarban cimbalmot használt (Bánk bán, 
1861); bármily hihetetlen, de Erkel műveit a 21. század elejéig kézzel írott kottákból 
játszották a muzsikusok és vezényelték a karmesterek.  

Különleges titkokat is elárult nekünk Gupcsó Gyöngyvér a Magyar Állami Ope-
raházról is, a zegzugos termekről, lépcsőházakról, a királyi páholyról, a zenekari árok-
ról. A program részeként megtekinthettük a budapesti Erkel Ferenc Általános Iskola 
diákjai által készített Erkel operák színpadi díszletterveit makettek formájában, Gupcsó 
Gyöngyvér kalauzolásával. 
 

             

 

             Jakabffiné Bársony Judit 
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NÉPTÁNC FOGLALKOZÁSOK A KÖNYVTÁRBAN 
 

A magyar népi kultúra megőrzése, ápolása, gyökereink felkutatása, megismerése, 
valamint továbbadása napjainkban igen fontos dolog. A Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban 
zajló táncház sorozat a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést szeretné felkel-
teni a résztvevő kisdiákokban. A táncház vezetője Keppel Julianna néptáncoktató.  

Az alábbiakban a vele készült interjút adjuk közzé: 
Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak! 

A gyerekekkel való foglalkozás 
mindig is nagyon közel állt hozzám, ezért 
is választottam az óvónői hivatást. A 
főiskola befejezése után a Kanizsa 
táncegyüttesben táncoltam évekig. 
Munkám során hamar észrevettem, hogy 
ezek a pici kis emberpalánták mennyire 
szomjasak a szeretetre és a vidám önfeledt 
táncolásra. Gyermektáncoktatói, majd 
népi játszóház vezetői képesítést 
szereztem, később Budapesten népi játék 
és kismesterség oktatói képzésen vettem 

részt. A Magyar Táncművészeti Főiskolán néptáncpedagógus végzettséget szereztem, s 
ezt követően hét évig a nagykanizsai művészeti iskolában néptáncot oktattam. Szeret-
ném, ha minden felnövekvő gyerek tisztába lenne saját országának kultúrájával és ezt 
úgy, mint az anyanyelvet, helyesen megtanulnák. 

Milyen korban érdemes elkezdeni néptánccal való megismerkedést? 
Már a fogantatás pillanatában. "A néphagyomány a zenét a szöveg és dallam tökéle-

tes egységében tárja a beszélni tanuló gyermek elé.” (írja Forrai Katalin). A népi eredetű 
és ma is közkedvelt ölbeli játékok, az első játékformák, melyeket a még beszélni sem 
tudó gyerekekkel is játszhatunk pár hónapos kortól, akár nagyóvodás korig is, a művé-
szeti-, zenei- és érzelmi nevelés alapkövei. Ezeket a kétszemélyes játékokat a pedagógia 
bizalmi, illetve kapcsolatteremtő játékoknak hívja. Hozzájárulnak gyermekünk érzelmi 
biztonságának kialakulásához, a biztos anya-gyermek kapcsolathoz. Ez az alapja a testi-
lelki fejlődésnek. Nemcsak zenei anyanyelvét tudja elsajátítani népi rigmusok, és ölbeli 
játékok nyomán, hanem észrevétlen fejleszti anyanyelvi képességeit, szókincsét, beszéd-
értését, beszédészlelését, hallását, kifejezőkészségét, memóriáját, bővíti ismereteit a vi-
lágról, és kihat a mozgásfejlődésre is. 

Beszéljen nekünk a könyvtárban zajló néptánc foglalkozásokról. 
A magyar néptánc, azon hagyományaink egyike, melyet szerencsére nem veszítet-

tünk el. Régen a néptáncot nem tanították, a gyermekek ott sertepertéltek a felnőttek kö-
rül s ellesték a lépéseket, vagy segített nekik a papa, a mama, vagy pedig a gyerekek 
együtt tanultak meg táncolni. Célom, hogy a gyerekeket megismertessem a néptánc kul-
túra gyökereivel, múltjával és ezen belül minden olyan magyar tánccal, ami korosztá-
lyuknak örömöt és felszabadult mozgást okoz. Nagyon lényeges, hogy ezt a hétköznapi 
életükben is át tudják érezni. Önbizalmat, tartást adjon és a közösségekben könnyedén 
játszanak, tanuljanak. A humor és jókedv legyen jelen mindig a foglalkozásokon, és ha 
ez sikerül, akkor a verejtékes munka igazi tartalmas szórakozás lesz.  

 
             Jakabffiné Bársony Judit 
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INTERNET FELHASZNÁLÓKÉPZÉS A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

 
Könyvtárunk 2010-ben 2 ciklusban hirdette meg a felhasználóképzést két képzési 

szinten (kezdő és haladó). Idén újdonságként szövegszerkesztési ismeretekkel kibővített 
internethasználati tanfolyamokat is indítottunk, tekintettel az olvasói igényekre. 

Az első ciklust 2010 tavaszán kezdtük délelőtti, délutáni, és esti időpontokban. A 
felhívást a könyvtár információs hirdetőtábláján, a könyvtár honlapján, illetve a helyi 
újságokban (Zalaegerszeg, Zalai Hírlap) tettük közzé. A felhívásra nagyon sokan 
jelentkeztek.  

Az első csoportot 2010. február 15-től indítottuk kezdő szinten, amelyett még 3 
időpontban ismételtünk meg, a nagy létszámú jelentkezések miatt. A tananyag 20 
órában került tanításra, heti 2 alkalommal 3-3 órában. A kezdő csoportba azokat a 
jelentkezőket soroltuk, akik nem rendelkeznek semmilyen számítógépes ismeretekkel. 
A legfontosabb feladat számukra az volt, hogy elfogadják, hogy nem kell idegenkedni a 
számítógéptől és megszerettessük velük az Internet világát. Számunkra a legfontosabb 
feladatot az jelentette, hogy a tanfolyam végére mindenki eljusson odáig, hogy önállóan 
tudjon információt, képet keresni az interneten, ezeket le tudják menteni, használni 
tudják, és elsajátítsák az elektronikus levelezés alapjait. Az órák során nagy hangsúlyt 
helyeztünk a világhálón fellelhető hasznos információk felkutatására. (Pl.: www.met.hu, 
www.port.hu, www.mav-start.hu, www.google.hu, www.freemail.hu.) A tanfolyam 
végén kis házi vizsgát tettek a hallgatók, akik nagyon büszkék voltak tudásukra, ami 
természetesen nem volt alaptalan, hiszen a lelkesedésüket sok fiatal megirigyelhette 
volna. 

A kezdő szint mellett 2 csoportot indítottunk haladó szinten, ahol feltétel volt egy 
nálunk elvégzett alaptanfolyam, vagy felmértük ismereteiket a bekerüléshez. A kezdő 
csoportban tanultak képezték az ismétlés tárgyát, majd az elektronikus ügyintézés 
tanulására fektettük a hangsúlyt, a kormányzati portál segítségével a 
www.magyarorszag.hu oldalon. Ezen kívül megismerkedtünk közösségi oldalakkal is 
pl. a www.facebook.hu segítségével. Regisztráltunk a www.msn.com és www.skype.hu 
oldalakra, ahol a sikerélmény szinte felülmúlhatatlan volt. Megtanultak a hallgatók a 
www.picasa.hu képszerkesztő oldal segítségével digitális fotóikból kollázst készíteni és 
azt a világháló webes felületére feltenni. Virtuális sétát tettünk a Google Föld 
segítségével a világ legszebb tájain, és megtanultuk a nevezetességeket 3D-ben is 
megtekinteni. A kurzus itt is vizsgával zárult, ahol mindenki szinte már „profi” szinten 
használta a világhálót, természetesen ehhez kitartás és lelkesedés, no és sok gyakorlás is 
szükséges volt. 

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó Becsvölgye és 
Csonkahegyhát községek könyvtáraiban is tartottunk kezdő szintű felhasználóképzést, 
amelynek olyan nagy sikere volt, hogy az őszi ciklusra (haladó szintű képzésre) többen 
is azonnal jelentkeztek, amelyet 2010. november hónapban el is végeztek a hallgatók. 

Az Internet Fiesta keretében, 2010. március 25-én WEB kalandtúra címmel 
községi könyvtárosoknak tartottunk bemutató előadást a József Attila Városi 
Könyvtárban. Szintén a könyvtárban került megrendezésre az „Idősebbek is elkezdhetik 
– Az internet világa” című bemutató előadás, melyet a helyi Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
tagjainak tartottunk, fókuszálva azon oldalakra, ami kimondottan az ő érdeklődési 
körükbe tartozik, mint pl. www.nyugdíjpercek.hu ; www.webbeteg.hu  
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Salomváron 2010. március 26-án, Nagykutason 2010. október 29-én „Web-
mozaikok” címmel internetes oldalak bemutatását végeztük mintegy kedvcsinálóként 
egy esetleges felhasználóképzésre. 

Áprilisban „A könyvtári munka internetes forrásai” címmel 4 alkalomból álló 
előadássorozatot tartottunk községi könyvtárosainknak, akik szép számban 
képviseltették magukat az előadásokon. 

Májusban 4 alkalommal „TEXTLIB-es alapismeretek” címmel szerveztünk vidéki 
könyvtárosainknak felkészítést. 

Az őszi ciklust már egy „Szövegszerkesztési ismeretek alapfokon” képzéssel 
kibővítve hirdettük meg, ahol a jelentkezők száma ismét nagy volt. 3 csoportot 
indítottunk a TÁMOP-3-2.4-08/1-2009-0068 „Új szolgáltatások Zala megye 
könyvtáraiban – élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben” című 
projekt keretein belül hátrányos helyzetű felnőttek részére, ahol összesen 24 főt 
képeztünk kezdő és haladó szinten internet-felhasználói ismeretekre, egy csoport pedig 
szövegszerkesztő tanfolyamon vett részt. A tanfolyam résztvevői az OpenOffice.org 
programcsomag szövegszerkesztő programjának kezelését sajátíthatták el a képzés 
során. Azért ezt választottuk, mert ez a programcsomag ingyenesen letölthető az 
internetről, akár az otthoni gépekre is. 

A tanfolyam résztvevői a fájlkezelési műveletek áttekintését követően a 
szövegszerkesztés fortélyaival kezdtek megismerkedni. A tananyag fontos részét 
képezte az alapvető szerkesztési műveletek (betűtípus, betűstílus, betűméret, sortávolság 
módosítása, bekezdés igazítása stb.) elvégzése mellett a felsorolások és számozott listák 
létrehozása, a szöveg és háttérszín módosítása, a különböző alakzatok rajzolása, a képek 
beszúrása és pozicionálása, valamint a szöveges dokumentumokban szereplő táblázatok 
kezelése. A tanfolyam vizsgával zárult, ahol a hallgatók jelezték egy magasabb szint 
elvégzésére irányuló szándékukat. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társuláshoz tartozó Sárhida könyvtárában is képeztünk hallgatókat szövegszerkesztési 
ismeretekre. 

Az őszi ciklusban 7 csoportot indítottunk kezdő és haladó szintű internet-
felhasználó képzésből. A hallgatók lelkesedése, tanulni akarása, kitartása ismét 
meggyőzött minket arról, hogy van jogosultsága a digitális írástudás képzésének, hiszen 
hallgatóink a közép- és idősebb korosztályból kerültek ki, s akik számára ez a világ 
teljesen ismeretlen. 

A 2010. év során 19 csoportot indítottunk el összesen 152 főt képezve ki az 
internet világában való jártasságra, továbbá 76 fő vett részt a különböző bemutató 
előadásokon. 

Ahhoz, hogy ezek a képzések megvalósuljanak lelkes, áldozatkész kollégákra volt 
szükség: köszönjük Dávid Zoltánné, Gyurkóné Marton Beáta, Kereki Judit, Mikola 
Balázs és Szekeresné Farkas Matild munkáját. 

 
Szekeresné Farkas Matild 
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ŐSZI VETÉLKEDŐ KAVALKÁD A KESZTHELYI FEJÉR 
GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
 
 

Intézményünk jó kapcsolatokat épített ki civil szervezetekkel, hátrányos helyzetű 
csoportokkal és a helyi iskolákkal is. Ennek eredményeként már hagyománnyá vált, 
hogy minden évben rendezünk valamilyen vetélkedőt. Időrendi sorrendbe szeretnék 
ezekről beszámolni. 

1.  Az első 2010. szeptember 13-án volt Csik Ferenc öröksége címmel, melyet a  
Mozgáskorlátozottak Keszthelyi csoportja részére szerveztünk. A versenyhez 

csatlakozott a Látásfogyatékosok helyi csoportja is.  
A felkészüléshez Csik Katalin édesapjáról összeállított könyvét adtuk ki. A vetél-

kedőre meghívtuk a város sportvezetőit, a média képviselőit is. A zsűri tagjai: Ruzsics 
Ferenc polgármester és Dr. Kardos József voltak. 

Nagy izgalom előzte meg a versenyt, amelyen 5 feladat várt a csapatok tagjaira. 
Volt totó Csik Ferenc életéből, keresztrejtvény a sportemberről, képfelismerés, 

szókereső, végül pedig egy hangfelvételről kellett megállapítani, kit és mit hallunk. Ez 
volt a legnehezebb: Pluhár István tudósítását eredeti hangfelvételről hallhatták a jelenlé-
vők.  

Az izgalmas versenyről mindenki ajándékokkal térhetett haza, a győztes a Látás-
sérültek csoportja lett. 

 
2. Szeptember hónapban 2 fordulós megyei környezetvédelmi vetélkedőt is hir-

dettünk, most először Zala megye összes általános iskoláját megszólítva. 2009-ben is 
szerveztünk Zöld Zala vetélkedőt, most „Zala megye vizei” volt a központi téma. A 
programot Sáringer-Kenyeres Tamás országgyűlési képviselő, a Zala Megyei Önkor-
mányzat környezetvédelmi tanácsnoka támogatta. Az első fordulót írásban kellett meg-
oldani és megadott határidőre beküldeni. A 6 feladat között volt Párosító a zalai vizek-
ről, esszéírás arról, hogyan védjük meg környezeti kincseinket a vízi turizmus követ-
kezményeitől, termálfürdő élményt kellett rajzolni, de volt keresztrejtvény is , melyben 
3 védett állatfaj volt a megfejtés. 
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Több, mint 72 pályamű érkezett be a Zöldek Tanácsához. Hosszú órák után eldőlt 
a 8 csapat neve, akik Zalaegerszegről, Hévízről, Keszthelyről, Teskándról, Bagodból, 
Reziből érkeztek. 

Kollégáimmal nagyon készültünk a döntőre, a nagy nap előtti délután kifeszítet-
tünk egy nagy halászhálót az olvasóteremben, melyet feldíszítettünk és teleraktuk hulla-
dékkal.  

Mindenki nagy izgalommal várta a nagy napot, és egy rendkívül izgalmas, ferge-
teges hangulatú délutánban volt része a jelenlévőknek. A játék levezetője nagyon csinos 
szelektív sárga zsákból készült ruhában  adta fel a kérdéseket: volt környezetvédelmi 
totó, plakátkészítés, de vaktérképen el kellett helyezni egy-egy zalai vizet, be kellett 
mutatni a diákoknak a legújabb öko-divatot, a Balatonban talált szemetet a megfelelő 
hulladékgyűjtőbe tenni, a Vizeink az irodalomban feladatban pedig  vízzel kapcsolatos 
idézetek szerzőit kellett tudni.  

Nagyon szoros küzdelem volt, ezt jelezte az is, hogy a 3. helyen kialakult holtver-
senyt villámkérdésekkel kellett eldöntenie a neves zsűrinek, melynek tagjai Sáringer –
Kenyeres Tamás országgyűlési képviselő, Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármes-
tere, Kindl György, a Városüzemeltető Kft marketing igazgatója voltak. A vetélkedőt a 
zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola: Eötvös József Tagintézménye Tavaszi Kan-
kalin csapata nyerte meg. Az apró ajándékok mellett az első három helyezett iskola ér-
tékes műszaki cikkeket nyert, a tanulók könyveket és oklevelet kaptak.  

 
3. „Keszthely és a Festeticsek: Festetics György és a Helikon” címmel vetélkedőt 

hirdettünk a Látásfogyatékosok Zala Megyei Szervezetének keszthelyi csoportja számá-
ra. A 2010. november 22-én zajlott rendezvényen a Zala Megyei Szervezet keszthelyi, 
nagykanizsai, lenti és zalaegerszegi csoportjának tagjai vettek részt, de meghívtuk a 
helyi média képviselőit, a város vezetését is. Csatlakozott hozzájuk a Mozgássérültek 
Zala Megyei Szervezetének keszthelyi csoportja is. Az immár hagyományossá vált ve-
télkedőre harmadszorra került sor, az idei évben Zala megye határain túlról, Ajkáról is 
érkezett egy csapat. 

 2010. november 15-én a versenyre nevezett csoportok tagjai és kísérőik látoga-
tást tettek a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban, ahol Hargitainé Vári Éva könyvtá-
ros végig vezetett bennünket a kiállításon. 

Az idei évben kiemelt téma volt a Helikon, ezért a könyvtár helyismereti állomá-
nyában található Helikon’50 című kötetből összeállítottunk egy rövid összefoglalást is, 
melyet a vetélkedőn résztvevők megkaptak, ezzel is segítve a felkészülést. 

Az első feladatot írásban oldották meg a csapatok: egy totót kellett kitölteni, 
melyben Festetics Györgyről és a Helikonról szóló kérdések szerepeltek. Sok kísérő 
érkezett a versengőkkel, akik zenét hallgattak, amíg társaik dolgoztak. 

A 2. feladat szóban zajlott: a játékvezető kérdései a kastélyban látottakról szóltak, 
amelyik csapat először válaszolt helyesen, az kapott pontot.  

A következő feladat címe Párosító volt: a Festetics család férfi és női tagjait kel-
lett összepárosítani.  

A 4. feladat Szókereső rejtvény volt, melyben 17 Helikonnal kapcsolatos szó, ki-
fejezés, név lett elrejtve. A szavak megkeresése után a megmaradó betűkből egy korabe-
li folyóirat nevét kellett összeolvasni. Amíg a csapatok dolgoztak, addig a nézőknek is 
lehetőségük volt játszani, a Festetics családdal kapcsolatos kérdésre helyesen válaszolók 
apró ajándékot nyerhettek.  
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A zalaegerszegi csapat tagjai 

 
Az utolsó a Kakukktojás címet viselő kérdés volt: zenei hangfelvételeket hallhat-

tak pl. Berzsenyi Dániel verseit, Pálóczi Horvárh Ádám alkotását. A kakukktojást kellett 
kiválasztani a versenyzőknek, mely Kazinczy Ferenc műve volt, (Kazinczy nem tudott 
részt venni egyik Helikonon sem).  

A rendkívül szoros versenyt jelezte az is, hogy a 3. helyen holtverseny alakult ki, 
ezért villámkérdésekkel kellett a zsűrinek döntenie. A legjobb csapat a keszthelyi látás-
sérülteké lett, a kiváló felkészülés eredményeként pedig mindenki emléklapot és aján-
dékot vehetett át a zsűritől a jó hangulatú versengés végén. A jutalmakat Keszthely Vá-
ros Önkormányzata biztosította.  

Verebélyi Judit 
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ORSZÁGOS CSALÁDI KÖNYVTÁRI NAPOK A DEÁK FERENC 

MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 

2010. október 4.-10. 

2010. október 4. : „A család ma más – a patchwork család” Előadó: Gaál Bog-
lárka családterapeuta 

Az előadó a család régi és új szerepéről, s részletesebben kifejtve a mozaik-
családról beszélt. Diavetítéses prezentáció kíséretében gyermekrajzokat, illetve a régi 
családi fényképekből készült kiállítás segítségével fotókat elemezhettünk, értelmezhet-
tünk együtt. 

Megtudhattuk, hogy a család jelentősége nem csupán abból áll, hogy a helyes csa-
ládi élet kialakításával elősegíti a gyermek fejlődését, fokozatos önállósulását, a külön-
féle makroközösségekbe való beilleszkedést, vagyis a szocializációt. A család mindezen 
túl olyan lelki-érzelmi atmoszférát képes megteremteni, mely légkörben a szocializációs 
feladatait, kötelezettségeit a leghatékonyabban tudja megvalósítani. Olyan légkört kell 
kialakítani a családban, ahol a testi-lelki kötődési szükséglet, összetartozás tartós átélése 
elégül ki.  

A mozaikcsalád olyan új életközösség, melyet az egyik szülő és gyerekei alkotnak 
a pótszülővel, illetve új partnerrel, aki esetleg szintén hozza a saját gyerekeit az új csa-
ládba. Ilyen családok korábban szinte kizárólag úgy jöttek létre, hogy a gyermekes öz-
vegy vagy özvegyasszony újra megházasodott. Vagyis az egyik házastárs illetve szülő 
halálát követően. Manapság viszont főleg válás következtében jönnek létre. 

A családnak fontos feladata, hogy felkészítse gyermekeit a felnőtt életre, segítse 
identitásuk kialakulását. Ezt a funkciót nehéz ellátni, s kevés család vállalja fel a komp-
lex feladatot. 
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2010. október 5.: Legyen Ön is tudatos vásárló! Előadó: László Marianna, az 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Zala Megyei Szervezetének képviselője. 
 
Az előadó felhívta a figyelmet azokra a tényezőkre, melyekre feltétlenül figyelni 

kell egy vásárlás során. Beszélt a vásárlók jogairól, jótállásról, szavatosságról és elállási 
jogról. Például a garancia fogalma sokak számára nem is tisztázott. Ez azt jelenti, hogy 
a kereskedő, gyártó garantálja, kötelességet vállal arra, hogy egy bizonyos időtartamon 
belül a termék kifogástalanul fog működni. A garancia szerződés keretében valósul 
meg. Csak akkor mentesül ez alól a felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a vásárló 
rendellenesen használta a terméket, illetve a termék valamilyen külső behatás következ-
tében romlott el. 

A tudatos vásárlás azt jelenti, hogy jobban meg kell néznünk, fontolnunk, 
hogy mit vásárolunk. Megszokás, időhiány, ismeretek hiánya, lehetőségek hiánya, 
anyagi helyzet – ezen okokat említjük leginkább, ha arról van szó, mennyire válogatjuk 
meg azt, hogy milyen élelmiszereket veszünk. Bár a kifogások nyilván igazak is lehet-
nek, felmérések eredménye szerint a magyar átlag vásárló alapvetően nagyon ár-
érzékeny és kevésbé gondolja végig vásárlási és fogyasztási szokásai következményeit. 
Vannak azonban szempontok, amelyekre igenis érdemes figyelni vásárláskor, mert 
ezekkel nem csak egészségünket és környezetünket védjük, de jogos elvárásunk is. 

Tudatos vásárlók lehetünk mi is, ha vásárlás előtt összeírjuk, mire van szüksé-
günk, és így nem csábulunk be a nagy üzletek profi módszereinek, és elkerülhetjük a 
felesleges pénzköltést. Vigyünk magunkkal táskát, szatyrot, ne fogadjuk el zacskót 
mindenhol! Válasszuk az egyszerűen csomagolt árukat! Keressük a visszaváltható, illet-
ve újrahasznosított csomagolást! A nagy bevásárlóközpontok helyett vásároljunk pia-
con, vagy helyi boltban. Kerüljük a nem természetes alapanyagból, vegyszerek segítsé-
gével, gyárilag előállított ételeket! Kutassuk fel a jó helyeket!  

Az előadás végeztével a közönség egyéni kérdéseire, problémáinak megvitatására 
is sor került. 
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2010. október 7.: Balogh Zoltán: A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével c. 

könyv bemutatója. Előadók: Dr. Balogh Zoltán, Gr. Klebelsberg Éva, Németh János 
keramikusművész. Házigazda: Kiss Gábor 

 
Rendkívül komoly érdeklődés övezte ezt a rendezvényünket. Nagyon sokan vol-

tak kíváncsiak a Hévízi Gyógyfürdő Kórház egykori igazgatójának beszámolóira, véle-
ményére.  Jól mutatja a sikert, hogy még 2 órával később is több hallgató kérdezgette 
Balogh Zoltánt, valamint tucatnyian éltek az általa dedikált könyvvásárlás lehetőségével 
is. 
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Az orvosprofesszor, aki a Hévízi-tó kálváriája idején a kórház igazgatójaként bát-

ran kiállt a tó természeti katasztrófáját megelőzendően, a mai napig folytatja a vitát 
azokkal, akik a hazánkra nézve oly előnytelen nemzetközi szerződéseket megkötötték a 
természeti kincsek kiaknázására, a környezetet valamint a tó állapotát nem kímélve. 

Balogh Zoltán reumatológus főorvost 1987-ben nevezték ki a hévízi-gyógyfürdő 
és kórház igazgatójává, hogy felépítse az egy évvel korábban leégett tóépületet, és hely-
reállítsa az intézmény működését. Hamar kiderült azonban, hogy vannak súlyosabb 
problémák is Hévízen: Magyarországon a hatvanas évek óta folyt a karsztvízrendszer 
alatti szén- és bauxitbányászat, ami a kristálytiszta karsztvízréteg fokozatos vékonyodá-
sával, és a víz eltékozlásával járt. 1987-ben újabb tízméternyi karsztvízréteg kiemelésé-
ről határoztak az illetékesek, hogy a Hévíztől 30 kilométerre található nyírádi térségből 
kinyerhessék a bauxitot. 

Balogh Zoltán – mint a Hévízi-tó és kórház üzemeltetője – nem volt hajlandó alá-
írni az erre vonatkozó határozatot, mert tisztában volt vele, hogy így megszűnne az a 
túlnyomás, amely által a gyógyvíz beáramlik a tó medrébe. „Kiszippantották volna a 
tavat, sőt, rövid időn belül a budapesti gyógyforrások is elapadtak volna, hiszen a Du-
nántúl karsztvízkészlete összefüggő rendszert képez” – magyarázta a rendszerváltás 
előtt komoly bátorságot igénylő lázadása okát Balogh doktor. 

A hosszas csatározás – melyben részt vett többek között Kapolyi László akkori 
ipari miniszter – végül meghozta az eredményt: a Grósz Károlyt váltó Németh Miklós 
kormányfő – állítólag a fokozódó népharag hatására is – leállíttatta a tervet. 

A történet azonban – legalábbis Balogh Zoltán számára – ekkor kezdett érdekessé 
válni: a főorvos ugyanis nem értette, miért éri (érte) meg drága eljárással víz alól fel-
hozni a bauxitot (egy köbméter bauxit kinyeréséhez ki kellett szivattyúzni 200 köbméter 
ivóvizet, melynek 60 százalékát a Balatonba eresztették), amikor a környéken öt, a víz-
réteg felett elhelyezkedő bauxitlelőhely volt ismert. Mi tudhat az irdatlan költséggel 
kinyert nyírádi bauxit, hogy még a Hévízi-tavat, a budapesti gyógyfürdőket és a Közép-
Dunántúl ivóvízbázisát is beáldozták volna érte?  

Balogh Zoltán hosszú kutatómunkába fogott, melynek során megismerkedett 
Mihala Ferenc gépészmérnökkel, akitől megtudta: a nyírádi bauxit titka a benne lévő 
fémtitán, ez a rendkívül értékes, stratégiai nyersanyag, ezért szállították „feldolgozásra” 
a Szovjetúnióba. 
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Október 10.  Könyves Vasárnap 
 
A teljes nyitva tartás alatt ingyenes volt a beiratkozás, az internet használat, az ér-

deklődőknek bemutattuk adatbázisainkat, tájékoztattuk őket speciális gyűjteményeink-
ről, sőt, a vállalkozó kedvű olvasók zenei TOTO-t tölthettek ki, amelyért ajándékot kap-
tak. 

9.00 órától Éder Katalin dietetikus tartott vetítéssel egybekötött előadást. A ter-
mészetgyógyászat rövid történetének ismertetése után kiemelte a gyógynövények álta-
lános hatását és tulajdonságait, majd a legismertebbekről – képekkel és növényekkel is 
szemléltetve – részletesen is beszélt. Többek között a kamilla, a kasvirág, a homoktövis, 
a zsálya, a csalán, a bodza, a csipkebogyó, a gyömbér gyógyhatásáról, immunerősítő 
szerepéről hallhattunk hasznos információkat. Megosztotta velünk, hogy a növények 
mely részét használhatjuk fel, illetve ezekből milyen módon készítsük el a gyógyteán-
kat. Szó esett a teázás mikéntjéről is, majd az előadás után a „gyógynövényes sarokban” 
gyógyteákat, illetve gyógynövényes kekszeket, pogácsákat, szendvicseket lehetett meg-
kóstolni. Kétféle teát is készített nekünk, melyekért szinte „sorba állt” a közönség. 

Az előadó egész délelőtt az érdeklődők rendelkezésére állt, bárki - akár a legspe-
ciálisabb problémákkal, gyógymódokkal, betegségekkel kapcsolatban is- feltehette kér-
déseit. 

Közvetlen hangulatú, szakszerű, s jól hasznosítható ismeretekkel lettünk gazda-
gabbak. 
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9.45 órakor kezdődött a következő előadásunk, melyben Koronczi Éva a „Fény-
ember” c. könyvéről beszélt.  

Az előadó, akinek súlyos rákos betegségből sikerült kigyógyulni, megosztotta ve-
lünk, hogy milyen komoly változáson ment át az elmúlt időszakban. Sok tapasztalatot 
szerzett a betegségek terén, bejárta a gyógyulás kalandos útját. A nehézségekkel, kétsé-
gekkel tele napokban egyre jobban érezte, hogy még van dolga az életben. Éva olyan 
ember, akinek a szeretet megérzése és továbbadása az egyik legfontosabb feladata, 
pszichoterapeutaként segít a betegségek lelki okainak felderítésében, egyéni terápiáját 
alkalmazva segíti a gyógyulási folyamat beindulását. Fényember című könyvével abban 
próbál segíteni az olvasóknak, hogy a test-lélek-szellem harmóniájának megteremtésé-
vel hogyan tudjuk élni, sőt még inkább megélni mindennapjainkat. 

Az előadás után többen is „magán-beszélgetéseket” folytattak az írónővel, aki 
készséggel állt bárki rendelkezésére. 

 
Már 11.00 óra is elmúlt, amikor az El Camino (Szent Jakab útja) zarándoklatról 

láthattunk – hallhattunk fényképes beszámolót. Koronczi István végigjárta ezt a Spa-
nyolországon és Franciaországon átvezető, a Saint-Jean-Pied-de-Port-tól Finisterra-ig 
tartó, örömökkel, kétségekkel, meglepetésekkel tele zarándokutat. A 25 napig tartó idő-
szak alatt 871 km-t gyalogolt, különböző helyszínekkel, emberekkel és szituációkkal 
találkozott. Szerencsénkre számos fényképet készített, s ezekből elég sokat meg is mu-
tatott a hallgatóságnak. Különleges élmény volt ezen a találkozón részt venni.  
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Egész délelőtt komoly munka folyt a könyvtár mini restaurátor-műhelyében. 
Cserhalmi Heni és Katona Pálné Ági segítségével minden vállalkozó kedvű olvasó elké-
szíthette saját jegyzet – könyvét, tevékenyen részt vehetett az egyes munkafolyamatok-
ban, ragaszthatott, kalapálhatott. Az érdeklődők nagyon élvezték a dolgot, természete-
sen a jegyzet –könyvet hazavihették. 

Mindenképpen a délelőtt fénypontjának kell tekintenünk a Kutyakölykök táncos 
produkcióját, mely 12.00 órakor kezdődött. Az ismert és népszerű együttes olvasóter-
münkben három koreográfiát is előadott, s tanúi lehettünk annak a dinamizmusnak, 
rugalmasságnak és erőnek, amellyel ezek a fiúk rendelkeznek. 

Komoly vastapsot kaptak, s egy kis lélegzetvétel után Kiss Gábor igazgató bírta 
szóra őket. Érdeklődött a csapat megalakulásáról, mikor s mennyit gyakorolnak, hány 
fellépésük volt, ki állítja össze a koreográfiát, s hogyan születnek az ötletek. Frappáns 
válaszokat kaptunk, s kicsit betekinthettünk a „kulisszák” mögé.  

Ez a vasárnap remek volt! Mozgalmas, nyüzsgő, játékos, komoly és derűs percek 
váltották egymást. A legjobban egyik fiatal olvasónk kérdésével lehet az egész napot 
jellemezni: - Ugye, jövőre is lesz? 

 

Az Őszi Könyvtári Hetek propagandája érdekében minden tőlünk telhetőt megtettünk… 
 
 
       Dér Kata – Kocsisné Sipos Rozália 
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AZ ORSZÁGOS CSALÁDI KÖNYVTÁRI NAPOK 
PROGRAMJAI A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
 
Október 4.: Szakmai tanácskozás; Örömkör 
 
Délelőtt a már hagyományos szakmai tanácskozásra került sor „A 

mozgókönyvtári ellátás és a szolgáltatások új lehetőségei a kistelepüléseken” címmel. 
Szintén László, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
munkaszervezet mb. vezetője megnyitója után Molekné Kőrösi Beatrix előadására 
került sor.1 A pacsai kistérség munkájáról dr. Csikós Andrea szólt, majd Pál Éva tartott 
előadást.2 A szolgáltatóhelyek közül a lickóvadamosi, a gősfai és a gellénházi 
mutatkozott be. Az előadások végén ünnepélyes percek következtek, átadásra került az 
Olvasóinkért-díj, melyet minden évben egy községi könyvtáros érdemel ki hosszan 
tartó, áldozatos, példamutató munkájával. Idén a pacsai könyvtár nyugdíjba vonuló 
könyvtárosa – Gehér Andrásné – kapta meg ezt az elismerést. A szakmai délelőtt 
kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Este 17.00 órai kezdettel az Öröm kör soron következő összejövetelére került 
sor: Péter Erika költőt a Kodály Zoltán 
Óvoda nagycsoportosai rövid versműsorral és 
verseinek illusztrációival köszöntötték, 
ezután a költőnő hangulatos, játékos, verses, 
énekes foglakozást, könyvbe-mutatót tartott 
az egybegyűlt családoknak. A program után 
könyvvásárlásra, dedikálására is lehetőség 
volt. Az író-olvasó találkozó után Szabó 
Tímea néptáncos mozgatta meg az 
apróságokat s szüleiket, akinek jövetelét 
(visszatérő foglalkozásvezetőként) már 

nagyon várták a családok. A játszóházakban a versekhez illően a kisgyerekek által, 
esetleg némi szülői segítséggel elkészíthető barkácsmunkák készültek.  

 
Október 5.: Találkozó Péter Erika költővel; Pannon Tükör irodalmi est 
 
Péter Erika költőt ezen napon óvodásokkal vártuk író-olvasó találkozóra. A 

környékbeli óvodákból érkező gyerekek előtt a Kodály Zoltán Óvoda nagycsoportosai 
rövid műsort adtak elő a költőnő verseiből. Ezután Péter Erika hangulatos, játékos, 
verses, énekes foglakozást, könyvbemutatót tartott az egybegyűlt kisgyerekeknek a 
könyvtár olvasótermében.  

Az előző napi találkozó a helyszín (gyermekkönyvtár, mesebirodalom) miatt 
„kuckósabbra”, az óvodás találkozó „műsorosabbra” sikerült. A jelenlévő 60 kisgyerek 
jól érezte magát, szívesen verselt, dalolt, játszott együtt a költőnővel. 

Péter Erika hasonló találkozókon vett részt Teskándon, ahol 120 óvodás és 
kisiskolás, valamint 10 felnőtt kísérő volt a vendége, majd Bocföldén, ahol 36 alsó 

                                                           
1 Előadásának szöveges változatát lásd a 23-24. oldalon. 
2 Előadásának szöveges változata a 26-28. oldalon. 



TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

 54

tagozatos vett részt 8 felnőtt kísérőjével a verses programon. Könyvvásárlásra, 
dedikálásra mindenhol lehetőség volt, s éltek is vele a megjelent felnőttek.  

Két helyszínen – Bezeréden és Lakhegyen - mutatkozott be a 15 éves Pannon 
Tükör irodalmi és kulturális folyóirat. A főszerkesztő, Péntek Imre, és helyettese 
Szemes Péter volt a vendégünk, valamint Kelemen Gyula énekmondó színesítette a 
találkozót.  

 
Október 6.: Megmutatom magam – kiállítás  
 
A „Megmutatom magam!” kiállítás sorozat újabb bemutatója az Eötvös József 

Székhelyiskola Környezetbarát szakkörének „Barátaink az állatok” c. kiállítása volt.  
 
Október 7.: Találkozó Fejős Évával; Bálint Péter színművész irodalmi estje 
 
Fejős Éva írónő volt a vendégünk. Könyvei és a Nők Lapjában megjelent írásai 

nagyon népszerűek olvasóink körében, ezért is hívtuk meg egy személyes találkozásra, 
beszélgetésre. Várakozásunknak megfelelően sokan voltak rá kíváncsiak, mintegy 50-
en, többségében nők, és többen olyanok is, akik ez alkalomból először jártak 
könyvtárunkban. A találkozó oldott légkörben, nagyon jó hangulatban telt, a beszélgetés 
végén pedig könyvvásárlásra ill. dedikálásra is lehetőség nyílt. 

Ezen a napon a nagylengyeli Községi Könyvtárban Bálint Péter színművész 
„Családi kör” című verses összeállítását mutatta be nagy sikerrel a 25 főnyi 
közönségnek, családi hangulatot varázsolva a helyszínre. 

  
Október 8.: Mesevarázs vetélkedő 
 
A Mesevarázs c. családi vetélkedőre - Benedek Elek meséiből - 6 négyfős csapat 

érkezett, s a lelkes játékosokon kívül családtagok és ismerősök is jöttek, hogy 
szurkoljanak a csapatoknak. 

 Előzetes feladat valamely mesei étel elkészítése volt. A vetélkedő során a 
szellemi feladatok mellett volt kecskebukázás, ocsúválogatás és behunyt szemű 
ételkóstoló is. Jó hangulatban telt a vetélkedő, ahol a könyvjutalmak mellett a központi 
ajándékok is bekerültek a hét tarisznyájába. 

 
Október 10. vasárnap: Könyves vasárnap 
 
Játszóházakkal kezdtük a napot: csuhéboszik készítésével és mézeskalács 

díszítéssel a mesei naphoz illően. Érkeztek sorra a beiratkozók és az érdeklődő 
családok, akik folyamatosan váltották egymást a könyvtárban és a helyszíneken is.  

A Rajzol a család rajzversenyre 6 család küldött be közös, azaz négy családtag 
közreműködésével készült Benedek Elek meseillusztrációkat. Díjakat nem osztottunk 
ki, de minden rajzoló család megkapta a „szokásos” könyvtári tarisznyát mesekönyvvel 
és ajándékokkal megtöltve. 

A rajzolók közös ajándéka és a nap fénypontja Csernik Szende lábbábművész 
Kásahegy c. műsora volt. Felnőttek és nagyobbacska gyerekek is nagy élvezettel 
hallgatták, játszottak vele együtt.  

 
Kereki Judit 
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EGYRŐL A KETTŐ”BE” – KÖNYVTÁRAVATÓ ZALAAPÁTIBAN 
 

A Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 
mozgókönyvtári ellátás keretében új szolgáltatóhely kezdte meg működését 
Zalaapátiban.  

A település számára a könyvtári ellátást a Fejér György Városi Könyvtár 
biztosítja 2010. május 31-től. Szakmai együttműködésünk Zalaapáti könyvtárával már 
több évtizedre nyúlik vissza, hisz a község korábban ellátórendszeri szolgáltatást vett 
igénybe kettős funkciójú könyvtára működtetéséhez. 

A szolgáltatóhely 2010. október 26-i megnyitását megelőző időszak számos 
feladatot adott mind fenntartói, mind szolgáltatói oldalról.  

A helyi önkormányzat a könyvtár számára a művelődési ház épületében 
biztosított helyiséget. A berendezéshez szükséges egységes polcrendszert - Kiss Gábor 
igazgató úr és munkatársai segítőkészségének köszönhetően - a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár bocsátotta rendelkezésre. A kistérségi társulás támogatásával a nyitás 
időpontjára könyvtárosi munkaasztal, internetes számítógéppel és nyomtatóval felszerelt 
munkaállomás került beállításra.  

A szolgáltatóhely induló állománya – mintegy 1500 db könyv – a jövőben már 
csak iskolai funkcióval működő könyvtár állományából került kiválasztásra. A 
válogatásnál számos szempontot figyelembe vettünk annak érdekében, hogy az 
állomány minél szélesebb olvasói kört tudjon kiszolgálni. Munkánknál határt szabtak az 
elhelyezés és a későbbi bővítés lehetőségei is. Valamennyi könyvet vonalkóddal láttunk 
el, bízva abban, hogy a közeljövőben ezek számítógépes feldolgozására is sor kerül.  

A régi, községi állományrész mellett elkezdtük a kistérségi dokumentumok 
forgalmazását is. Elsőként kézikönyvekkel, mesekönyvekkel, kötelező olvasmányokkal 
igyekeztünk kiegészíteni a kínálatot.  

Újdonság a helyi olvasók számára, hogy a szolgáltatóhely folyóiratokat is kínál, 
jelenleg 7-félét, ill. a DVD-, CD-állomány is folyamatosan bővül. 

A szolgáltatóhely megnyitása előtti hetekben már fokozott érdeklődés 
mutatkozott a könyvtár iránt, főként a felnőtt lakosság részéről. Nem egészen két hónap 
elteltével már 52 fő beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak, csupán november 
folyamán 214 használati alkalmat regisztráltak. Nem kevés érdeme van ebben Tarlukács 
Zoltánnak, aki a szolgáltatóhely könyvtárosi feladatait ellátja, aktívan népszerűsítve a 
könyvtári szolgáltatásokat, emellett rejtvényfejtő klubot is szervez. Figyelemre méltó – 
és erre sajnos kevés példa van a szolgáltatóhelyek között - hogy Zalaapátiban a 
könyvtár mindennapos nyitva tartással várja látogatóit.   

Az ősz folyamán két rendezvényt is szerveztünk a zalaapáti könyvtárban. 
November végén Iski Szilvia tartott interaktív könyvbemutatót Dörke mesék c. 
mesekönyvéről a gyermekeknek, a felnőtt korosztály számára pedig Kardos József tanár 
úr tartott előadást Jávor Pálról. 

A szolgáltatóhely eddigi működése alapján elmondható, hogy a mozgókönyvtári 
rendszerhez való csatlakozással gazdagodott Zalaapáti kulturális kínálata. Az iskolai 
könyvtár mellett – amely az általános iskolások számára szép gyűjteményével továbbra 
is rendelkezésre áll - egy további színtere nyílt a könyvtári szolgáltatásoknak, a 
művelődési, információszerzési, tanulási lehetőségeknek.   

 
Bonnyai Ágnes 
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Iski Szilvia könyvbemutatót tart a zalaaapáti gyerekeknek 

 

 
Karácsonyi kézműves foglalkozás Tilajban 

 

 
Lengyák István Sümegcsehiben 



TUDÓSÍTÁSOK 

MAZSOLÁK A NAGYKANIZSAI GYEREKKÖNYVTÁR  
ÉLETÉBŐL 

 

Az év második felében ismét érdekes programokon vehettek részt a könyvtárunk-
ba látogató gyermekek. A hagyományoknak megfelelően idén is megtartottuk a Bene-
dek Elek évfordulóhoz kapocsoldó Népmese Napját, ahol közel 80 óvodás hallgatta a 
nagy mesemondó meséjét. Idén a mesefelolvasás retro-formát öltött, diafilmről történt, 
melyet a Bolyai és a Rozgonyi iskola tanulói vállaltak magukra. Így nem csak a képze-
letükben, de képekben is megelevenedett A papucsszaggató királykisasszonyok c. mese. 

A felolvasás végén a Rozgonyi úti és Platán sori ovisoknak lehetőségük nyílt, 
hogy a filmen látott kedvenc jelenetüket le is rajzolhassák. Örömmel kucorodtak a több 
méter hosszú guriga mellé. A könyvtár újabb szolgáltatásai közül a társasjátékokkal is 
megismerkedhettek a gyerekek. 

 
A Zrínyi iskola 2. osztályos tanulóival az ismeretterjesztő könyvsorozatok álla-

tokkal kapcsolatos köteteiről (Mi micsoda, Búvár Zsebkönyvek és Bölcs Bagoly) be-
szélgettünk. A foglalkozás során a gyerekeknek lehetőségük nyílt a sorozatok összeha-
sonlítására, lapozgatására, a könyvek legfontosabb adatainak megbeszélésére, felfedezé-
sére. Nagy élvezettel kapcsolódtak be a foglalkozásba és merültek el az állatokról szóló 
ismeretekben. 

A foglalkozást A brémai muzsikusok c. rajzfilm levetítésével zártuk. A könyvtári 
óra hozzájárult az iskolában tanult ismeretek kibővítéséhez. 
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A Zalai gyermekkönyvhetek programsorozat keretében Nagy M. Katalint láttuk 
vendégül.  Az előadó egy interaktív mesedélutánnal kedveskedett a meghívott gyere-
keknek. Az alsó tagozatos diákok nem csak meghallgathatták, hanem el is bábozhatták a 
Katalin által írt Bolondos macska c. mesét. A mókás történet megelevenítése sok öröm-
teli és vidám percet szerzett a gyermekeknek és a tanító néniknek egyaránt. Az előadó 
ráadásként egy megható történettel ajándékozta meg lelkes közönségét. Az előadás vé-
gén a „jótündér” köpenye alá is bebújhattak a bátor kisdiákok. 

 

 
 

Az ősz folyamán vidéki iskolások is látogatást tettek a könyvtárunkban. Bebaran-
golták az épületet, majd könyvtárhasználati ismeretekre került sor. Elsajátíthatták a 
számítógépes katalógushasználatot, a dokumentumok állományban való keresését. A 
foglalkozás végén a megszerzett ismeretek alapján feladatlapot tölthettek ki. A végzős 
gyerekek többsége középiskolai tanulmányait a városban szándékozik folytatni, így 
beiratkozott olvasóként már némi magabiztossággal jöhetnek könyvtárunkba. 

 

 
 

 

Buzsicsné Szabó Eszter - Perényi Ildikó  
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KÖZKINCS KEREKASZTALOK TAPASZTALATCSERÉJE 
AZ ŐRSÉGBEN 

 
 

 
2010. november 

25-én a Pacsai 
Kistérség Közkincs 
Kerekasztalától érke-
zett meghívás a tér-
ségben mozgókönyv-
tári szolgáltatást vég-
ző könyvtárakhoz. A 
kiránduláson részt 
vettek a kerekasz-
talhoz tartozó civil 
szervezetek képvi-
selői. Pacsán csatla-
koztunk a Halis István 
Városi Könyvtárból a 
kiránduláshoz. Vidám 
buszos ismerkedés 

után több megállóval szálltak fel a kirándulás résztvevői. Finom helyi készítésű péksü-
teménnyel és forró teával kedveskedtek a szervezők. Valószínűsíthető, hogy kevés ilyen 
kistérségi példa van, ahol 4 szolgáltató fér meg békésen egymás mellett, akik biztosítják 
a térség mozgókönyvtári ellátását. A kiránduláson ebből három részt is tudott venni. 

Kirándulásunk célja a festői Őrség, vendéglátónk az Őrségi Közkincs 
Kerekasztal. 

A késő őszi időpont ellenére, a reggeli órákat magunk mögött hagyva ragyogó 
napsütés fogad bennünket, Magyarország talán egyetlen tájegységén, amelynek elneve-
zését nem földrajzi fogalom, hanem saját történelme adja. 

Sajátos ar-
culata van e 
tájnak, erdős, ta-
golt dombság, 
gyantaillatú feny-
vesek. Az egy-
kori őrállók a 
dombok tetején 
telepedtek le, 
hogy vigyázó 
szemük mindent 
lásson.  

Első állo-
másunk a szalafői 
Pityersze
korabeli porták 
állnak mementóul. Megismerkedtünk a nagyméretű „pajtával”, a „favágítóval”, a „mé-

r, ahol a 

 59



TUDÓSÍTÁSOK 

 60

hessel” a családi javak tárolására alkalmas „kástu”-val, már tudjuk mire jó a „tóka”. 
(Ld.: Sárközi Judit: Az Őrségtől Göcsejig, Miskolc, 2009.) Megejtettük napi bevásárlá-
sunkat is a helyi szatócsboltban. 

Megálltunk az Életfájánál, bekukkantottunk egy jégverembe. Majd utunk a Jako-
sa-portára vezetett. Türelmetlenül vártuk, hogy megmutassák nekünk milyen is egy 
tökmagolajütő műhely. A tökmagolajat „az Őrség fekete aranyának is nevezik”. Az 
őrségi ember magárautaltságával is itt szembesültünk, amikor a porta tulajdonosa meg-
mutatta azt a sok szerszámot, melyekkel, szinte minden szükséges dologgal, ellátták a 
háztartást. Gondolok itt a házi szövéstől kezdve a kefe készítésén át sokmindenre, s még 
sorolhatnám és dicsérhetném az itt élők ügyességét.  

Őriszentpéteren a templomszeren áll az Árpád-kori templom és téglaégető. Ottó 
atya szellemes kalauzolását hallgatva csodálhattuk meg a műemléket. 

Majd a legbátrabb településen, Kercaszomoron ismerkedhettünk az Őrségi Köz-
kincs kerekasztal munkájával. 1922. február 9-én újra hivatalosan is elismerték a falu 
Magyarországhoz tartozását, amely a lakosok bátor harcának köszönhető, akik kiűzték a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság csapatait. Ennek emlékét őrzi Szervátiusz István szob-
ra. 2008-ban az Országgyűlés Kercaszomor védőinek tántoríthatatlan bátorságát – örök 
emlékezetül – törvénybe iktatta, s a „Communitas Fortissima” – Legbátrabb község 
címet adományozta.  

Élvezetes előadásokat hallgatva, érdekes bemutatókat látva körvonalazódott, mi-
lyen fontos is egy kistérség életében egy ilyen civil szerveződés. 

Azt hittük, ez a nap sose érhet véget, az idő milliomosainak gondoltuk magunkat, 
de sajnos nagyon hamar ránk köszöntött az alkonyat és mi még nem jártunk Veleméren. 

A 13. század végén a Szentháromság tiszteletére szentelt kora gótikus templom a 
falu határában áll, mely oly szokatlan e vidéken, egy domb tetején. Bátor kis csapatunk 
„bagoly túrára” indult. A sötétben inkább éreztük, mint láttuk hová is tartunk. 

Az érzés, amely fogva tartott bennünket ebben a csöndes kis templomban, le nem 
írható. Legyen itt egy hosszú csend.  

Kérlek Olvasóm, dönts Te is úgy, ahogy mi akkor ott este: ide még vissza kell, 
hogy térjünk. 

A hazafelé út vidám, felszabadult hangulatban telt, fel-felelevenítve a nap egy-
egy ritka pillanatát, amely oly gazdagon adatott nekünk. A kirándulást is végig csodála-
tos hangulatban, vidáman, ahol kellett komolyan töltöttük. 

Tudom ajánlani annak, aki még nem járt az Őrségben, egyszer jöjjön el oda, ahol 
a Zala folyó ered; csak itt az őrségi ember Szala folyónak hívja. Csodálatos táj, ősi em-
lékek, és az itt élők őszinte vendégszeretete fogadja az idelátogatót. 

S utoljára, de nem utolsósorban köszönet ezért az eseményekben, élményekben 
gazdag napért a szervezőknek. Jó volt ismeretlenként, de nem idegenként együtt lenni 
Veletek. Köszönjük, mondom ezt a résztvevő könyvtárosok nevében. 

 
 

Gál Erzsébet 
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ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK ZALA MEGYE KÖNYVTÁRAIBAN - 
ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI 

KÖRNYEZETBEN 
 

A TÁMOP-3.2.4-08/1-0068 projekt nyitó rendezvénye a  
Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 

 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 2010. szeptember 8-án került sor a Új szol-

gáltatások Zala megye könyvtáraiban –élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári 
környezetben című projekt ünnepélyes megnyitójára. A programon részt vettek a pályá-
zatban részt vevő könyvtárak munkatársai, önkormányzatok, illetve a sajtó képviselői. 

Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő nem 
tudott jelen lenni, így Kiss Gábor igazgató, a projekt képviselője köszöntötte a megje-
lenteket. Ezt követően Sörény Edina, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Könyvtári osz-
tályának vezető tanácsosa „Korszerű Tudástárak a 21. században” címmel tartott elő-
adásában, a könyvtárak fejlődését elősegítő pályázatok jelentőségét méltatta. 

 

 
 
Ezt követően a konzorciumi partnerek bemutatták a 2010. július 1. - 2012. február 

28. között megvalósuló programjukat.  
A projektben a megyei, 5 városi könyvtár (Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykani-

zsa, Zalaegerszeg) és a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár működik 
együtt. (valamennyi nyilvános könyvtár.) A projekt megvalósítására a tagok konzorciu-
mi szerződést kötöttek; konzorciumvezetőnek a Deák Ferenc Megyei Könyvtárat válasz-
tották.  
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A projektmenedzsment feladatait az intézmény igazgatóhelyettese, gazdasági ve-
zetője és hálózati munkatársa látják el, együttműködve az igazgatóval a projekt megva-
lósításában.  

A projektben tervezett fejlesztések és programok így a megye lakosságát hozzák 
kedvezőbb helyzetbe, ami ebben az aprófalvas településszerkezetű, hátrányos körülmé-
nyek között élő, kulturálisan és egzisztenciálisan leszakadó rétegekkel terhelt megyében 
stratégiai fontosságú.  

Kiemelt szerepe van az iskolai oktatás támogatásának, az iskolarendszeren kívüli 
képzésben részt vevők könyvtári-információs ellátásának, a hátrányos helyzetű vagy 
fogyatékkal élő egyének, társadalmi csoportok célirányos segítésének.  

Az infrastrukturális hátrányok különösen indokolttá teszik a lelőhely-
nyilvántartások, sokrétű könyvtári szolgáltatások kialakítását és távoli elérését, a szol-
gáltatók és használók interaktív kapcsolatát, mely a használat módjában is folytonos 
segítséget ad. A fejlesztések során a könyvtárak csatlakozhatnak a nagy, országos lelő-
hely-nyilvántartásokhoz (MOKKA-ODR), mely kibővíti információs lehetőségeiket. 
Létrehoznak egy közös elérési felületet (Zalai Tudástár), amelyen keresztül minden 
szolgáltatásukat a használók rendelkezésére bocsátják.  

A lakosság felkészítése az info-kommunikációs eszközök, adatbázisok használatá-
ra további rétegek könyvtárhasználatát teszi lehetővé, segíti művelődésüket, munkavál-
lalási lehetőségüket, életminőségük javítását, identitástudatuk fejlesztését, a települések 
népességmegtartó erejének növelését.  

Ezt szolgálják az olvasásfejlesztő programok is, célzottan a gyermekek, középis-
kolások, kistelepülési lakosok számára. Munkatársaink képzése, továbbképzése kulcs-
fontosságú a tervezett szolgáltatások biztosításában, fejlesztésében - ezt szolgálja a mi-
nőségbiztosítás bevezetése is. A projekt végrehajtása optimalizálhatja a ráfordításokat, a 
nyilvánosság biztosítása új használók bekapcsolódását is eredményezi. 

A könyvtárak legfontosabb célja jelenlegi állományuk analitikus feltárásának el-
mélyítése, a kistérségi községi és iskolai könyvtári állományok elektronikus katalógusba 
rögzítése, az országos egységes nyilvántartási rendszerben való megjelenítése.  

Alapvető törekvéseink közé tartozik az életen át tartó tanulás támogatása, külö-
nös tekintettel annak nem formális módjaira, a honlapok interaktív szolgáltatásait ki-
használva, a könyvtári portálok egységes elérési felületté fejlesztésével - így az interne-
ten igénybe vehető tartalmak által jóval több használó számára nyújthatunk széles körű 
információt.  

Kiemelt célcsoportjaink a gyermekkorú, középiskolás tanulók, munkanélküliek, 
fogyatékkal élők, kistérségi lakosok. Az ő számukra nemcsak passzív (honlapon keresz-
tüli), hanem aktív könyvtárhasználói, internetes ismeretszerző, olvasásfejlesztés, 
biblioterápiás  programokat is szervezünk, részben könyvtárainkban, részben a kistele-
pülési szolgáltatóhelyeken, ezáltal segítve kulturálódásukat és ismeretszerző képessége-
iket.  

A továbblépéshez munkatársaink képzettségét is fejlesztenünk kell; lépni szüksé-
ges a minőségbiztosítás bevezetése irányába is. Így érhetjük el egy korszerű, széles réte-
gek és a nemzetközi használók által is igénybe vehető zalai könyvtári szolgáltatási rend-
szer kiépítését. 

A program zárásaként a meghívott vendégek munkaebéden vettek részt, ahol 
Bánfalvi Péter, a Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési- és Sportosztá-
lyának vezetője mondott pohárköszöntőt.  

        Sebestyénné Horváth Margit 
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BEFEJEZŐDÖTT A TIOP.1.2.3-08/1 PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA 
 

A Zala megyei könyvtárak összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Zalai Tudástár 
létrehozása címet viseli az a projekt, amelynek megvalósítására – az Új Magyarország 
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében – konzorciumi formában szövetkezett a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár, a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár, a keszthelyi Fejér 
György Városi Könyvtár, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár, a lenti Városi 
Könyvtár, a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Zala Megyei Kórház 
Egészségügyi Szakkönyvtára. 

 A pályázat legfontosabb célkitűzése a könyvtárak informatikai infrastruktúrájának 
bővítése, korszerűsítése, a szolgáltatási kapacitások bővítése volt; ezen belül különös 
hangsúlyt kapott a szolgáltatások sokoldalú, távoli elérhetőségének megteremtése, az okta-
tás-nevelés támogatása iskolarendszeren belül és kívül, valamint a hátrányos helyzetű és 
fogyatékkal élő használók helyi és távoli könyvtárhasználati lehetőségeinek bővítése. Az 
intézményi fejlesztésekre alapozva a projekt a könyvtárak elektronikus szolgáltatásait egy 
közös felületen elérhetővé, lekérdezhetővé tevő portál megvalósítását is kitűzte, ez a Zalai 
Tudástár. 
A pályázatban meghatározott feladatokat 15 hónap alatt valósítottuk meg: 2009. október 
1-jétől 2010. december 31-ig. A rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió forint volt. 

A projekt befejezésével új szolgáltatások biztosítására vált alkalmassá a könyvtá-
rak kibővített informatikai hálózata, lehetővé vált más rendszerek távoli elérése, adatok 
cseréje a Z39-50 protokoll segítségével. A könyvtárak integrált rendszere új online szol-
gáltatásokkal bővült, a megyei könyvtárban pedig lehetővé vált az önkiszolgáló kölcsön-
zés bevezetése. Az integrált rendszerek a fogyatékkal élők számára is használhatók, ezt 
segíti elő a WEB-OPAC látássérültek számára kifejlesztett változata. A távoli szolgáltatá-
sok révén a kistelepülések lakossága is bekapcsolódhat a könyvtári-információs szolgálat-
ba, a könyvtárak közös lekérdező felületén, a Zalai Tudástáron keresztül számukra is elér-
hető lesz számos olyan tartalom, amelyet eddig csak helyben használhattak. Az oktatási 
kabinet kialakítása révén lehetővé vált a lakosság szervezett felkészítése az információs 
tudás elemeinek elsajátítására. A fogyatékkal élők számára is könnyebb lett a könyvtár-
használat, őket segíti az épületek akadálymentesítése és az infokommunikációs akadály-
mentesítés.  

A projektzáró rendezvényre 2010. december 9-én került sor. A konzorciumi tagok 
képviselői rövid, képekkel illusztrált előadás keretében bemutatták megvalósult fejleszté-
seiket. 

         Szili Erika 
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KÖNYVKÖTÉS AZ ISKOLÁBAN 
A Deák Ferenc Szakközépiskola karácsonyi délutánján  

2010. december 16. 
 

A program előzménye: a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban a Könyves Vasárnap 
része volt a könyvkötészeti foglalkozás program. Kolléganőm, Cserhalmi Henriette 
felkért, legyek segítségére, mivel hatalmas érdeklődést váltott ki munkája az elmúlt két 
évben. Örömmel elfogadtam kérését, mivel én is azt gondoltam, hogy az olvasóknak is 
meg kell ismerkedni a könyvkötés nagyon munkás, de a laikus számára igen lenyűgöző 
munkamenetével.  

A rendezvény előtt megbeszéltük, hogy kis jegyzettömbök készítését tanítjuk meg 
az érdeklődőknek.  

Előkészítettem mindent ehhez, lépésről-lépésre állítottam össze az anyagot. 
Nagyon sokan összejöttek a könyvtárban megtartott különböző érdekes rendezvényekre. 
Nagy örömünkre bőven volt érdeklődő a mi munkánkra is.  

Itt kerültem kapcsolatba a Deák Ferenc Szakközépiskola fiatal, szimpatikus 
tanárnőjével, Bubics Tündével.  

Ő a munka 
folyamán hozzám került 
és megkér-dezett, lenne-
e arra lehe-tőség, hogy a 
karácsonyi ünnepükre 
elmenjek és vállaljam, 
hogy a tantes-tület 
tagjainak bemutatót 
tartsak. Ígéretet tettem 
neki, hogy 
megbeszéljük, és 
telefonon egyeztetünk. 

Szívesen 
elmentem az iskolába és 
megmu-tattam az 
érdeklődőknek a munka 
fortélyait. Arra kértek, 

hogy a széthullott naplókat javítsuk meg. A jelenlevők nagy érdeklő-déssel fogadták 
munkámat. Csodálatos szép papírokat vettek nekem a napló beborításához és a munkába 
is besegítettek. Nagyon ügyesen szedték szét a naplókat. Igaz, nem volt meg minden 
felszerelésünk a munkához, mégis csodát varázsoltunk. A naplók megjavítása után kis 
jegyzetttömböket is készítettünk.  

Nagyon jó hangulatú karácsonyi estében volt részem. A tantestület gyermekei is 
részt vettek a programon, akik mézes kalács figurákat díszítettek, valamint 
ablakdíszeket készítettek. Délután 4-től este 8-ig tartott a program, a végén igen hálásak 
voltak a segítségemért.  

Én személy szerint is nagyon örültem, hogy a munkámmal könyvtárunk hírnevét 
ide is elhozhattam és nem kis örömmel töltött el, hogy nekem jutott ez a tiszteletteljes 
felkérés. 

         Katona Pálné 
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EGY VETÉLKEDŐ KRÓNIKÁJA – ASBÓTH SÁNDOR 
NYOMÁBAN 

 
 

Ki volt Asbóth Sándor, alias Alexander Asboth?  
Mérnök, Széchenyi segítője a Lánchíd építésénél? Alezredes, Kossuth szárnyse-

géde a szabadságharcban? Hadosztályparancsnok, az amerikai polgárháború dandártá-
bornoka?   

Méltatlanul keveset tudunk róla, de a 2010-es esztendő alkalmas volt pótolni hiá-
nyosságunkat, lévén a Zala Megyei Önkormányzat Asbóth-emlékévvé nyilvánította. 

Könyvtárunk augusztus 30-án vetélkedőt hirdetett KESZTHELYTŐL BUENOS 
AIRESIG – ASBÓTH SÁNDOR NYOMÁBAN címmel Zala megye középiskolásai 
számára. 

A szervezést, a feladatok összeállítását és értékelését könyvtárunk munkatársai 
vállalták, a kapcsolatot a diákokkal elektronikus úton tartottuk. Tizenöt (egyenként 4-5 
fős) csapat kezdte meg a munkát.  

A bemutatkozó feladatok már fontosak voltak: csapatnév választás; címer készíté-
se a heraldika szabályainak megfelelően; rövid bemutatkozás.  

  

      
 
Ezután a diákok két fordulóban - feladatlapok kitöltésével - gyűjtötték pontjaikat, 

és a legjobb nyolc csapat került a döntőbe, hogy „élőben” mérje össze tudását.  
Nem csupán a tények szikár visszamondása volt a cél, az ötlet, a játékosság épp-

úgy szerepet kapott. És persze a kutatómunka, amire ez a korosztály már sikerrel ráve-
hető. 

Gondolnánk-e, hogy nem egyértelmű Asbóth Sándor születési éve? Pedig a forrá-
sok egymásnak is ellentmondanak; 1810, 1811, 1812 és 1813 is szerepel.  

Ugyanígy a napja is kétséges; 8., 11., 18. és 27. Igaz, mindegyik decemberben. A 
lényeg, hogy a diákoktól utánjárást igényel, nem elég felütni egy lexikont. [1810. de-
cember 19-én Keszthelyen született!] 

Próbára tettük a versenyzők szövegértő-képességét is. A dokumentum-részlet, 
szemelvény alapján kellett rájönniük, kiről lehet szó, adott esetben kinek a tollából szár-
mazik az idézet.  

Nem maradt ki a topográfia sem. Az emigránsok útvonalát világtérképen kellett 
végigkísérniük három földrészen át.  

Ezután saját rajz vagy kép alapján összehasonlítani a magyar huszár és az ameri-
kai polgárháború „kék katonája” egyenruháját.  

Azonban nem állt távol a feladatok összeállítóitól a cselvetés sem. Hiszen egy 
„kacsa” hírlapi tudósítást, és egy fiktív levelet is valóssá kellett alakítaniuk a diákoknak.  

December elejére, szoros pontverseny után nyolc csapat maradt versenyben, ők 
vívták a december 13-i döntőt, melynek a keszthelyi Festetics-kastély adott otthont. 
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Itt talán kevésbé a tételes tudás, inkább a találékonyság számított.  
Például; ki tud nyolcsoros verset írni, Asbóthoz kötődő (a Lánchíd alapkőletétele) 

témában, Petőfi modorában?  
Íme a „Discipuli Instituti Geometrici” (Ady Endre Gimnázium) csapatának köl-

teménye: 
 
A haladás útján 
 
Huszonnegyedike virradatára 
Letekintek ablakomból a Duna partjára. 
A folyó messzi nyugatról ömlik hazánkba, 
S mégis a két világtáj határa. 
 
Kelet homálya, s nyugat napvilága 
- Mely magyar fejlődésünk akadálya –  
E kettő végül egyesül, 
A kővel, mely most letételre kerül. 
 
Irodalom után zenére hangolódtunk. A művek felismerése nem volt elég, mind-

egyikhez kérdés is kapcsolódott. A Klapka-induló szövegéből egy vár nevét kellett ki-
hallani, a Kossuth-nótában pedig azt a ruhadarabot megnevezni, melynek viselését til-
tották a szabadságharc után.  

 
A zalai középiskolások jól vizsgáztak, lássuk a helyezéseket: 
 
1.  A tábornok szárnysegédei (Vajda János Gimnázium – Keszthely) 
2 VSZK-világjárók (Keszthelyi VSZK) 
3 Szabadság fiai (Csány László Szakközépiskola – Zalaegerszeg) 
4 Sine qua non (Ganz-Munkácsy Szakközépiskola – Zalaegerszeg) 
 
Nekünk szervezőknek pedig bíztatást adhat az alábbi email, melyet a Szabadság 

fiai csapat felkészítő tanára (Vajmi Mária) küldött a verseny után:  
 
„…Maga a vetélkedő is nagyon igényesen, precízen szervezett és igazán nagy él-

mény volt mind a gyerekeknek mind nekem. Köszönjük Önnek és a támogatóknak is, 
hogy ekkora rendezvény részesei lehettünk. A körülmények is nagyon szépen megterve-
zettek voltak. S maga a vetélkedő fináléja igen látványos volt - sok munkájukba került. 
Ezért külön köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk rajta…  

…Jómagam pedig a kollégáknak meséltem el, hogy a Deák Könyvtár ilyen ren-
dezvényein nemcsak illik részt venni, hanem érdemes is, mert nagy élményt jelentenek.”  

 
Ezután már csak a „gála” volt vissza. Az első négy csapatot budapesti kirándulás-

ra hívtuk 2011. január 8-án, ahol értő kollégák vezettek végig minket a Hadtörténeti 
Múzeum „Kard és koszorú” és „Két nemzet hőse - Asbóth Sándor-kiállításán, majd a 
Nemzeti Múzeumban a „Széchenyi világai” kiállításon. 
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Hazafelé a buszon az volt az érzésünk, kár, hogy vége a napnak, és mindenki 

szétszéled – már éppen kezdett egy jó kis csapat összeállni. 
Talán jövőre… más témával... folytathatjuk. 
 

 
 
 
 
     Gyenes Imre - Tóth Renáta 

 



TUDÓSÍTÁSOK 

GYÓGYÍTGATÓ 
 

Bemutató könyvtári foglalkozás az Apáczai Csere János ÁMK Könyvtárában 
 

 
A Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakkönyvtára szervezésében, a 

TÁMOP 3.2.4/08 pályázat keretében 2011. január 20-án az Apáczai Csere János ÁMK 
könyvtárosa, Ambrus Adrienn bemutató könyvtári foglalkozást tartott városi és vidéken 
dolgozó óvónőknek. Az Apáczai Cs. J. ÁMK könyvtára hosszú évtizedek óta jó kapcso-
latot ápol a Kertváros két óvodájával, a Napsugár útival és a Csillagközivel. Csoportjaik 
rendszeresen látogatják a könyvtári foglalkozásokat, melyek népszerűek a gyerekek 
körében. Jelen alkalommal a Csillagközi Óvoda 6. csoportjának gyermekei beszélgettek 
betegségről, gyógyításról, megelőzésről Micimackó meseképeinek segítségével (Walt 
Disney: Micimackó orvoshoz megy). Zenehallgatás (Halász Judit: Esőben), videoklip 
nézés (Halász Judit: Micimackó), vershez illeszkedő képkeresés (Gyógyítgató = Tarján 
Iza: Bokréta), rajzfilm nézés (Frakk, a macskák réme: Beteglátogatók című rész) tette 
élvezetesebbé, színesebbé  a találkozást. A TIOP pályázaton nyert eszközök (interaktív 
tábla, projektor) használata is beépült már az óvodás foglalkozások menetébe, a peda-
gógusok és a gyerekek nagy örömére. A kötött tartalom után mindig marad idő a kicsik-
nek könyvnézegetésre, játékra a kedvelt galérián. A csoportos könyvtári látogatások 
hatására sok kisgyermek hozta el az anyukáját, s iratkozott be a könyvtárba. 

A bemutató óra célja az volt, hogy az óvónők láthassák, hogy könyvtári környe-
zetben, más eszközökkel, módszerekkel ki lehet egészíteni az általuk tanítottakat, külön-
leges élményhez lehet juttatni a gyerekeket külön anyagi ráfordítás nélkül, s el lehet 
indulni az olvasóvá nevelés egyik első lépcsőfokán. 

 

 
 

Czirákiné Tóth Edit 
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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 
 
Rendezvények 2010. 2. félévben 

 
  

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei: 
 

Szeptember 28-án került sor Farkas Boglárka: Befejezetlenül c. könyvének bemu-
tatójára. A találkozón közreműködött Kelemen Lajos író. 

November 17-én vendégünk volt Besenczi Árpád Jászai-díjas színművész, a Heve-
si Sándor Színház igazgatója.  

December 15-én „Karácsonyi meglepetés” címmel bensőséges hangulatú műsorral 
örvendeztettük meg Keresztury Irodalmi Kör-ös vendégeinket. A rendezvény színfoltja-
ként a Canterina kamarakórus előadását hallgathattuk meg. 
 
Egyéb rendezvények: 

   
2010. október 4. és 10. között szerveztük meg az Országos  Könyvtári Napokat. 

Ebben az évben a családdal kapcsolatos előadások, kiállítások, találkozók kerültek a 
figyelem középpontjába.1 

Október 20-án folytatódott Bánfalvi Péter csillagászati sorozata, ez alkalommal az 
előadás „A Hold és meghódítása”   címet kapta. 

November 11-én került sor a Pamiec - Emlékezés : Lengyel menekültek Magyar-
országon 1939-1946 című könyv bemutatójára. Vendégünk volt Grzegorz Lubczyk, a 
Lengyel Köztársaság korábbi magyarországi nagykövete. 

 

 
 

                                                           
1 Lást még e lapszám 46-52 p. 
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November 24-én folytatódott csillagászati sorozatunk. Bánfalvi Péter „Utazás ide-
gen tájak égboltja alatt” címmel tartotta meg ezt az igazán látványos és érdekes bemuta-
tót. 

December 15-én , az őszi csillagászati sorozat utolsó találkozójára került sor.  
Bánfalvi Péter  „Magyar nevek az égbolton” címmel a bolygókon és holdakon található 
magyar vonatkozású helyekről és a magyar nevű kisbolygókról tartott telt házas elő-
adást. 

 
        Kocsisné Sipos Rozália 
       

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 

A DFMK gyermekkönyvtári programjai  
 

 
Új kezdeményessel indítottuk a 2010/2011-es tanévet:  a Cimbora klub létrehozá-

sával és rendszeres találkozóinak megszervezésével célunk - az olvasás szeretetének 
elmélyítése, valamint a közösségformálás mellett - a gyerekek művészeti és tudományos 
érdeklődésének felkeltése. Klubtagnak jelentkezhet minden olyan gyermek, aki szeret 
olvasni, kedveli a művészeteket, esetleg maga is alkot, és szívesen vesz részt közösségi 
foglalkozásokon és játékokon.   

Október l-én került 
sor a Cimbora klub ala-
kuló összejövetelére, me-
lyen 15 Cimbora tette le az 
ünnepélyes esküt. Öröm-
mel újságolhatjuk, hogy év 
végéig 39 Cimbora vett 
részt a havi rendszeres 
találkozókon.  Az októberi 
programban megemlé-
keztünk a Fehér Bot nap-
járól, majd irodalmi kalan-
dozás következett – sok já-
tékkal. Novemberben Töl-
gyesi Lívia írónő beszél-
getett a klubtagokkal az 
„élet dolgai” mellett az 

íróvá válás lehetőségéről és szépségéről, valamint  a könyv megszületésének „rögös 
útjáról”. A decemberi programban az első közös Cimbora-olvasmány (Roald Dahl: 
Karcsi és a csokoládégyár) játékos feladatainak értékelése, valamint Karácsony csillaga 
címmel kézműves ajándékkészítés szerepelt Zsirainé Kulcsár Mária, népi kismestersé-
gek oktatója közreműködésével.  
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Az őszi könyvtári napok vendége volt gyermekkönyvtárunkban október 5-én a 
zalegerszegi Zabszalma együttes. A 2008 őszén alakult együttes a gyermekeket és csa-
ládjukat szólította meg sajátos, egyedi stílusban, Simkó Tibor verseinek zeneiségével. A 
kiskoncerten Kanta Judit énekelt, az együttes vezetője, Nyakas Péter gitáron és ütő-
hangszereken, a vendégelőadó Horváth Károly fuvolán és vonós hangszereken játszott. 

 

Október 10-én került sor az Országos Könyvtári Napok – Könyvtárak összefogása 
a társadalomért (Országos Családi Könyvtári Napok) rendezvénysorozat keretében a 
Könyves Vasárnap eseményeire könyvtárunkban. A gyermekkönyvtárba látogató kis- és 
nagyobb gyerekeket, nagyszülőket és pedagógusokat a következő programok várták: 
ingyenes beiratkozás és internet használat; kézműves játszóház; könyvtári társasjáték és 
rejtvényfejtés; valamint  a Pulcinella kertészkedik c. bábműsor a Ziránó Bábszínház 
előadásában. Ekkor került sor az „Örökzöld olvasmányaink” című Mesefa - pályázat 
jutalmazására is.  

Októbertől kezdődően a TÁMOP-pályázat segítségével folytatjuk integrációs ren-
dezvényeinket a 2010/2011-es tanévben Másképp – máshogyan! címmel - normál isko-
lába járó és csökkent értelmi képességű gyerekek közös részvételével. Az olvasásfej-
lesztési célokat megvalósító foglalkozásokat vendégelőadók és gyermekkönyvtárosok 
tartják, melyeken új médiapedagógiai módszereket (drámafoglalkozás, kézműves fog-
lalkozás, szerepjátékok, bábozás, interaktív honlap bemutató stb.) alkalmaznak (lásd 
Fejesné Szabó Piroska és Tóth Renáta cikkét). Az irodalom feldolgozását sajátos mód-
szerekkel megvalósító foglalkozások nagyon sikeresek a gyermekek és a pedagógusok 
körében egyaránt. 

Szeptembertől indított Irodalmi kalandozások című megyei levelezős játékunk so-
rán a résztvevők játékos, inkább az olvasmányélményt továbbgondoló - mint az olva-
sottságot számon kérő - kreatív alkotó munkát igénylő feladatokat oldhatnak meg. Me-
gyei játékunk célja az olvasás szeretetének elmélyítése és a rendszeres könyvtárhaszná-
latra ösztönzés mellett az interneten található irodalmi érdekességek megismertetése.   
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Az Irodalmi kalandozások játékkal az értékes szépirodalom olvasását ajánljuk a gyere-
keknek. Rejtvényfüzeteket állítunk össze a könyvek feldolgozásához, a feladatok meg-
oldásakor a könyvtári környezet, a könyvekben való búvárkodás, a könyvtár tájékoztató 
apparátusa, valamint az internet használata is jelentős szerepet kap. A játékot háromfor-
dulósra terveztük ebben a tanévben is. A Következő művek olvasására és játékos fel-
dolgozására kerül sor a tanévben: Roald Dahl: Karcsi és a csokoládégyár, Lois Lowry: 
Az emlékek őre, Anne Fine: A kilencedik felhőn. A megyei levelezős játékra Zala me-
gyéből a 4-5-6. osztályosok 31 csapata nevezett be. 

A TÁMOP-pályázat nyújtott segítséget ahhoz, hogy a 2010. évi Zalai 
gyermekönyvheteken megvalósulhasson a Kortárs gyermekirodalom megismertetése 
című programsorozatunk, mely keretében a következő rendezvényeket tartottuk a gyer-
mekkönyvtárunkban: 

• Ady Endre versmondó verseny zalaegerszegi és Zalaegerszeg városkör-
nyéki 4-8. osztályosoknak  

• Őrizd meg a tehetségedet?  Légy boldog és sikeres! Író-olvasó találkozó.  
 Vendég: Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely  

• Engem szeress! A kamaszoknak a szerelemről – másképp! 
Író-olvasó találkozó. Vendég: Sohonyai Edit  

• Lábita Színház bemutatója. Csernik Szende lábbábos műsora. 
• Királylány születik. Író-olvasó találkozó. Vendég: dr. Boldizsár Ildikó  
• Matyesz és Lilla. Író-olvasó találkozó. Vendég: Tölgyesi Lívia  
• Hóvilág. Kelemen Gyula verses-zenés műsora. 

 
A gyermekkönyvheti rendezvénysorozat keretében rendeztük meg az őszi to-

vábbképzést iskolai és gyermekkönyvtárosok, valamint pedagógusok számára a kö-
vetkező programmal:  A mese gyógyító ereje az élet különböző szakaszaiban. Ked-
ves vendégünk, dr. Boldizsár Ildikó író, mesekutató délelőtt a gyereket, délután pe-
dig a felnőtteket „varázsolta” el a mese világába. 

        Oláh Rozália 

 
 
 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 
 
A mozgókönyvtári szolgáltatás népszerűsítése 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár által elnyert, „Komplex, sokrétű mozgókönyv-
tári ellátás népszerűsítése” című NKA pályázat keretében – együttműködve a keszthe-
lyi Fejér György Városi Könyvtárral és a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárral 
– négy zalai kistérség (keszthelyi, zalaszentgróti, pacsai, zalaegerszegi) mozgókönyvtári 
szolgáltatásának népszerűsítő anyagát készíttette el.  

Megterveztettük a szolgáltatás egységes logoját, az egyes kistérségekre jellemző 
mappákat készíttettünk, és minden, a szolgáltatásba bevont településnek önálló betétla-
pot is szerkesztettünk, amelyek a mappában, vagy önállóan kerülnek felhasználásra. A 
szolgáltatás népszerűsítésére nagyméretű plakátok is készültek.  
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A népszerűsítő anyagokat eljuttattuk többek között az érintett települési könyvtárakba, a 
fenntartó önkormányzatokhoz és a kistérségi irodákba. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elismerés 
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Augusztus 1-én nagyszabású falunapra került sor Kemendolláron. Ez alkalomból 

kitüntetést kapott Szabóné Baján Erzsébet, a kultúrház és a könyvtár vezetője (akinek 
mi is szívből gratulálunk), és Széchenyi-emlékplakettet vehetett át intézményünk, a za-
laegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár is, elismerve a település számára nyújtott 
színvonalas mozgókönyvtári szolgáltatást.  
 
Rendezvények 2010. 2. félévben 
 
Intézményünk szervezésében a községekben az alábbi programokra került sor:  
 
október 6. Pölöske Az egészséges család. Immunerősítő gyógynövények. 

Éder Katalin dietetikus előadása  

október 7. Zalaszentmihály Gazdálkodik a család. Ősi zalai gyümölcsfák nyomá-
ban. Előadó: Kovács Gyula erdész, az "Év zalai embe-
re" 
  

október 8. Nemeshetés Gazdálkodik a család. Ősi zalai gyümölcsfák nyomá-
ban. Előadó: Kovács Gyula erdész, az "Év zalai embe-
re"  

október 8. Pókaszepetk Tanul a család. A Szent Jakab zarándokút Spanyolor-
szágban. Képes beszámolót tartott: Koronczi István  

október 11. Zalaistvánd Az egészséges család. Utam a rákból. Koronczi Éva 
előadása  

október 11. Pakod Az egészséges család. Utam a rákból. Koronczi Éva 
előadása  

október 8. Kemendollár Tanul a család. A Szent Jakab zarándokút Spanyolor-
szágban. Képes beszámolót tartott: Koronczi István  

november 16. Zalabér  Hogyan lesz egy író, író? címmel került sor író-
olvasótalálkozóra. Vendégeink voltak: Nógrádi Gábor 
és Nógrádi Gergely 
 

november 17. Búcsúszentlászló Sohonyai Edittel találkozhattak a helyi iskola felső 
tagozatosai, aki „Engem szeress” címmel beszélgetett 
a kamaszokkal a szerelemről - másképp! 
 

november 18. Batyk A Lábita Színház előadását nézhették meg a helyi óvo-
dások és alsó tagozatosok. Csernik Szende lábbábos a 
batyki programot követően meglátogatta a zalabéri 
óvodásokat is, ahol szintén bemutatta műsorát. 

 
Kistérségi rendezvények: 
 

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Zala Megyei Múze-
umok Igazgatósága, és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, mint a zalaegerszegi kistérség 
Közkincs Kerékasztalának tagjai november 8-án a Márton naphoz kötődően a zalaeger-
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szegi kistérség 1-4. osztályos tanulói részére Mesemondó versenyt hirdetett „Libava-
rázs” címmel. A rendezvényre 20 tanuló nevezett. 
 

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár Önkormányzata szerve-
zésében november 20-án rendezték meg a kistérségi vers-, próza- és mesemondóver-
senyt. Az irodalomkedvelők négy kategóriában mérhették össze tudásukat. A két zsűri-
nek igen nehéz dolga volt, hisz összesen nyolcvan (!) szavaló, mesemondó mutatta be 
tudását, ezért külön értékelték a legkisebbek, valamint az általános iskola felső tagoza-
tos, az ifjúsági- és a felnőttek produkcióját. Kiosztották az I., II., és III. díjakat, több 
különdíjat, de senki sem távozott üres kézzel, mivel minden résztvevő könyvjutalomban 
részesült. 
 

 
 
Könyvtáravató 
 

2010. december 11-én 15 órakor Nemesrádón felavatták az új közösségi házat, 
amelyben könyvtári szolgáltatóhely és teleház várja a látogatókat. A program részeként 
a helyi fellépők mellett Kelemen Gyula „énekmondó” szórakoztatta megzenésített ver-
sekkel a közönséget.  
 

 
Továbbképzés  
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A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek könyvtárosai számára az idei továbbkép-

zést november 29-én tartottuk a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban, amelyre a 30 
szolgáltatóhely közül 11 településről érkeztek kollégák. A program a terveknek megfe-
lelően a TEXTLIB integrált rendszer működésének bemutatása volt. A foglalkozást –
első ízben - a TIOP-1.2.3-08/1 pályázatból kialakított új oktatási kabinetben tartottuk. A 
TEXTLIB rendszerrel való ismerkedés a jövőben is folytatódik.  
 
 
TEXTLIB kistérségi modul üzembe állítása 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár üzembe állította - az intézmény által használt 
TEXTLIB könyvtári integrált rendszer fejlesztéseként - a kistérségi modult, amelynek 
segítségével közös adatbázisban tudjuk nyilvántartani valamennyi szolgáltatóhely helyi 
állományát. Elkezdődött a települési könyvtárak állományának elektronikus feldolgozá-
sa. A megyei könyvtár munkatársai Pethőhenye szolgáltatóhelyén már befejezték a ret-
rospektív konverziót. Jelenleg a bagodi könyvtár iskolai és községi állományának elekt-
ronikus nyilvántartásba vétele folyik. A községekben lévő, elektronikusan feldolgozott 
könyvek az online katalógusban visszakereshetők. 
A községek az interneten csatlakozni tudnak a megyei könyvtár szerveréhez, így mun-
kaállomásként működhetnek, amelynek feltétele a munkaállomás program beszerzése. 
Intézményünk felhívta a fenntartó önkormányzatok figyelmét a program megvásárlásá-
nak fontosságára, amelyet telepíteni is kell a helyi könyvtáros számára biztosított, széles 
sávú internet kapcsolattal rendelkező számítógépre. A telepítésben a megyei könyvtár 
munkatársai segítséget nyújtanak. 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 
 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
Rendezvények 2010. 2. félévben: 

 
Szeptember 6. : Öröm kör 

 
 -„Lolával az élet” - találkozó felnőtteknek D. Tóth Kriszta íróval, újságíróval, a 
Magyar Televízió szerkesztő műsorvezetőjével az olvasóteremben 

-Ringató – bemutató foglalkozás 0-3 éves korig – Hochrein Judit foglalkozásve-
zetővel 

 -Lolamesék – vetítés gyerekeknek a gyermekkönyvtárban 
 -Játszóház: Békakirály – csipeszfigurák készítése Simonné Kozma Aliz óvó-

nővel. Színes madárvilág papírból – Vöröss Ágnes rajztanárral. 
 
Szeptember 8. : „Megmutatom magam!” – kiállítás megnyitó 
 „Óvodai életünk” - a Mikes Kelemen Óvoda bemutatkozása 
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Szeptember 18. : „Gyermekkuckó sárkányokkal” a  Praktiker Áruház Kéksapkás 
napján (kihelyezett rendezvény) 

 
Szeptember 30.: Népmese napja  

Tündérmesék – felolvasónap óvodák, iskolai osztályok felolvasásával 
 

November 8. Öröm kör 
 
-Kézügyesség-fejlesztés óvodáskorban - Némethyné Bónyai Mónika óvónővel 
-Német ovi - Vöröss Ágnes tanárnővel 
-Ollóvágta – játszóház - Lengyák Istvánnal és Laczó Évával 

 
November 22.:: Ollóvágta játszóház óvodásoknak Lengyák Istvánnal és Laczó Évával 
 
November 23.: Író-olvasó találkozó Bátky András íróval az Olvasótábori Klub és a 

Mesebolt c. drámafoglalkozások  tagjaival a „TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 
sz. „Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban – élethosszig tartó tanulás 
támogatása könyvtári környezetben” című pályázati projekt támogatásával, s 
ugyanezen nap az Öveges József ÁMK-ban.  

 

 
 
November 27.: Mesélő Erdély – mesemondó verseny a városi és városkörnyéki 1-4. 

osztályos gyerekek számára 
 
November 22 - 27. között a leselejtezett könyveinkből kiárusítást tartottunk. 
 
December 6. :Öröm kör 

Játszóház: 
- Karácsonyi ablakdísz – üvegmatrica festéssel - Némethyné Bónyai Mónika 
óvónővel 
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- Karácsonyi krumplinyomda - Góczán Judit könyvtárossal  
Csillagcsengő – a Zabszalma Együttes zenés karácsonyi családi műsora 

 
December 8. „Megmutatom magam!” kiállítássorozat „Képzeletvilág” c. kiállításának 

megnyitója. Bemutatkozott: Schneider Anna, Eötvös József Székhelyiskola 2. c. 
osztályos tanulója. Az alkotásokat Nagyné Péter Ágnes osztályfőnök ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. 

 
A „TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 sz. „Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban – 
élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben” című pályázati projekt 
támogatásával a következő programok zajlanak: 

• Az Olvasótábori klub - vendége volt Bátky András. A kiemelt rendezvényen 
kívül havonta jönnek össze foglalkozásra, játszóházi programokra nyári olvasó-
tábor résztvevői, decemberben a karácsonyi készülődésbe még a gyerekekért ér-
kező szülők is bekapcsolódtak. 

 
• A Mesebolt drámafoglalkozásokat Óvári Kalamár Judit, a Landorhegyi Álta-

lános Iskola pedagógusa vezeti. A 13-17 fő részvételével megvalósuló progra-
mokra kéthetente jönnek össze a gyerekek, akik hátrányos helyzetük miatt kerül-
tek be  a csoportba. A mesék, a drámapedagógiai játékok révén problémáik 
megoldásával is foglalkoznak. 

 

 
 

• Az Öröm  kör programjai is a támogatás segítségével valósulnak meg(előadók, 
írók-költők, játszóház vezetők, játszóházi anyagok).  
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• Az Irodalomtörténeti sorozat ősszel indult útjára, melyet középiskolásoknak 
szerveztünk „A mai magyar irodalom” címmel. November 9-én, az erdélyi ma-
gyar irodalomról dr. Fűzfa Balázs a Nyugat-magyarországi Egyetem tanára tar-
tott előadást a Deák Ferenc SZKI diákjainak. December 8-án Garaczi László 
íróval találkozhattak a középiskolások. 

 
Kereki Judit 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 

 
Az 50 könyvtári szolgáltató helyen, amely gondozásunk körébe tartozik, a do-

kumentumok kiszállításán túl (és az egyéb módszertani tevékenységet is beleértve) 
számos rendezvény színhelye volt több település is a segítségünkkel. Tartalmilag igen 
színes volt a skála: szerveztünk többek között költészetnapi ünnepi könyvheti, gyer-
meknapi műsorokat is, de jelen voltunk falunapokon, szüreti felvonulásokon, idősek 
napján, karácsonyi műsorokon is. Tapasztalataink szerint hozzájárultunk ahhoz, hogy a 
településeken élő közösségek jobban összetartsanak, több figyelmet fordítsanak a 
könyvtáruk használatára. Az év folyamán összesen  51 rendezvényt szerveztünk, támo-
gattunk a községi könyvtárakban vagy a könyvtárosok számára. 
 
Május 14. Kustánszeg: Idősek Napja. Közreműködött a Válicka Citerazenekar. 
Május 19. JAVK:  TEXTLIB-es alapismeretek községi könyvtárosoknak. 

Előadó: Dávid Zoltánné 
Május 26. JAVK:  TEXTLIB-es alapismeretek községi könyvtárosok-

nak.Előadó: Dávid Zoltánné. 
Június 1. Bak:  Ünnepi Könyvhét. Közreműködött az Énekmondó Együt-

tes. 
Június 2. Csonkahegyhát:  Ünnepi Könyvhét. Vendégünk: Bosnyák Veronika író. 
Június 2. Becsvölgye:  Ünnepi Könyvhét. Vendégünk: Bosnyák Veronika író. 
Június 6. Nagypáli:  Gyermeknap. Közreműködött: Ecsedi Erzsébet színmű-

vész. 
Június 12. Kispáli:  Gyermeknap. Közreműködött: Ecsedi Erzsébet színmű-

vész. 
Június 19. Gősfa:  Jubileumi műsor a 10 éves Rozmaring Táncegyüttes tisz-

teletére. Közreműködött a  zalaszentmihályi Férfikórus. 
Július 3. Milejszeg:   Falunap. Közreműködtek a  „Baki Asszonyok” 
Augusztus 21. Keménfa:  Falunap. Közreműködött a KISZÖV Táncegyüttes. 
Augusztus 28. Kiskutas:  A művelődési ház avatása. Közreműködött: az EGO Szín-

ház 
Szeptember 11. Bezeréd:  Kistérségi bemutató és vásár. Közreműködött a Gála 

Néptáncegyüttes. 
Szeptember 18.Nagylengyel: Falunap. Főzőverseny, zsürizés. 
Szeptember 25. Csatár:  Szüreti felvonulás. Közreműködött a Bíborka 

Néptáncegyüttes. 
Szeptember 25. Bak:  „20 éves a Pántlika Néptáncegyüttes”. Közreműködött a 

Gyanta Banda. 
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Szeptember 25. Orbányosfa: Falunap. Közreműködött: Csontos Csaba énekművész. 
Október 4. JAVK:  „A mozgókönyvtári ellátás és a szolgáltatások új lehető-

ségei a kistelepüléseken”. Szakmai nap. 
Október 5. Bezeréd:   „Olvas a család” Bemutatkozott a 15 éves Panon Tükör. 
Október 5. Teskánd:   Író-olvasó találkozó Péter Erika íróval. 
Október 5. Bocfölde:   Író-olvasó találkozó Péter Erika íróval 
Október 6. Lakhegy:   Olvas a család”. Bemutatkozott a 15 éves Pannon Tükör. 
Október 7. Nagylengyel:  „Családi kör”. Közreműködött: Bálint Péter színművész. 
Október 12. Egervár:   „Zenél a család”. Ifj. Horváth Károly hangszerbemutatója. 
Október 16. Becsvölgye:  Szüreti felvonulás. Közreműködtek a Letenyei Rézfúvós-

ok. 
Október 16. Petrikeresztúr:  Szüreti felvonulás. Közreműködött a Kerka Táncegyüttes. 
Szeptember 20-október 6.   
Sárhida:  Alapszintű szövegszerkesztési ismeretek. Előadó: Dávid 

Zoltánné. 
Október12-november 2.   
Csonkahegyhát:  Internetes multimédiás tanfolyam és elektronikus ügyinté-

zés haladó szinten. Előadó: Kereki Judit  
Október 29. Nagykutas:  WEB-mozaikok c. előadás és bemutató. Előadó: 

Szekeresné Farkas Matild. 
November 7. Gellénháza:  Gesztenyesütő Fesztivál. Zsürizés. Közreműködött a 

Gellénházi Nők Egyesülete. 
November 8-29. Becsvölgye: Internetes multimédiás tanfolyam és elektronikus ügyinté-

zés haladó szinten. Előadó: Szekeresné Farkas Matild.  
November 12. Baktüttös:  Idősek Napja. Közreműködött: Pál Éva 
November 19. Lickóvadamos: „A gavallér zsiráf”. Lukács Sándor előadóművész műso-

ra gyermekeknek. 
November 22. Salomvár:  „Micimackó és barátai”. Lukács Sándor előadóművész 

műsora gyermekeknek. 
November 27. Nagykutas:  Készülődés adventre. Kézműves foglalkozás. 
December 8. JAVK:  „Könyvtárosok karácsonya”. Közreműködött az Ének-

mondó Együttes. 
December 10. Dobronhegy: Fogyasztóvédelmi tanácsok  Horváth Marianna előadásá-

ban. 
December 18. Baktüttös:   Karácsonyi rendezvény a község lakosai részére. Közre-

működött: Pál Éva. 
December 19. Zalacséb:  Könyvtárbemutató. Közreműködött: az EGO Színpad. 
 
 
          Pál Éva 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 
Felnőtteknek szóló programok 2010. 2. félévben: 
 

 A XXXV. Kerka Menti Kulturális Napok rendezvénysorozatában került megren-
dezésre szeptember 21-én este  Hetés Tibor: Orvos Lentiben című kötetének bemutató-
ja. A történész-muzeológus szerző édesapjának, dr. Hetés Ferencnek - a helyi Szakorvo-
si Rendelőintézet névadójának - életútját mutatja be a könyv lapjain. Középpontban az 
1922-1952 közötti Lentiben eltöltött idő áll, amikor a fiatal körorvosnak tizenkilenc 
község, a Máv, majd az OTI betegbiztosító betegeit kellett ellátnia. A kötetből részlete-
ket dr. Bencze Katalin igazgató-főorvos olvasott fel, a szerzővel Tantalics Béla helytör-
ténész beszélgetett. Az est kötetlen beszélgetéssel, a közös múlt felidézésével zárult. 

 Országos Családi Könyvtári Napok 
 Idén is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához ok-
tóber 4-10. között. A központi téma - mely köré a programok szerveződtek- 2010-ben a 
család volt. Ennek szellemében hívtunk vendégelőadókat, szerveztünk kézműves fog-
lalkozást, közös játékot, bábelőadást. 
 2010. október 4. és 15. között a könyvtár felnőttrészlegében tekinthették meg az 
"Élet a 19-20. század fordulóján - Így éltek eleink" című fotókiállítást. A Kovács Zoltán 
tanár, fotós által összeállított anyagban versek, visszaemlékezések, fotók a századfordu-
ló paraszti családjainak életét mutatják be. A mindennapi teendőkről -főzés, mosás, va-
salás-, a ház és állatok körüli teendőkről, a földeken végzett munkákról készült korabeli 
fekete-fehér fotók a 21. század emberéhez is közelebb hozzák a múltat. 
 Szabóné Balázs Mónika klinikai szakpszichológus a felső tagozatos diákok mel-
lett október 5-én a felnőtteknek is tartott előadást. A központi téma itt is a család, a csa-
ládi szocializáció volt. A család összetételének, a családi szerepeknek a megváltozásá-
ról, a családnak a gyermekek fejlődésében, nevelésében betöltött szerepéről egyaránt 
beszélt az előadó. A családias hangulatú este végén elhangzottak kérdések és válaszok, 
és az elhangzottak további gondolatokat ébresztettek mindenkiben. 
 Kiss Marcell kertészmérnök már többször volt vendégünk a könyvtárban. Ko-
rábbi előadásában az örökzöldekről, fenyőfélékről, kerti, parki felhasználásáról beszélt. 
Ezt a gondolatmenetet folytatva október 7-én a díszfák, díszcserjék felhasználása volt a 
központi téma. Növényrendszertani csoportosításuk, fajtáik ismertetése után gyakorlati 
tanácsokat adott az ültetéssel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet a térség sajátos talaj-
szerkezetére, mely az agyagos vízzáró réteg miatt sajátságos ültetési módot kíván. Az 
előadás második felében az elhangzó gondolatok, tanácsok mellett színes képek vetíté-
sével illusztrálta a díszfák, díszcserjék  kerti és parki felhasználásának helyes és kevésbé 
követendő formáit. 
 A Könyves Vasárnapon régi ismerősök jöttek el ismét a könyvtárba, hogy kel-
lemes perceket szerezzenek a jelenlévőknek. Elsősorban a gyerekeknek, de a felnőttek 
sem unatkoztak, miközben a Napvirág Bábcsoport előadása zajlott, akik Vitéz László 
egyik kalandját adták elő nagy sikerrel, örömet szerezve ezzel minden nézőnek. 
 Azok, akik ellátogattak október 10-én, vasárnap délelőtt a könyvtárba, ezen a 
napon is válogathattak maguknak olvasnivalót, azok pedig, akik eddig nem voltak tagjai 
a könyvtárnak tagdíj befizetése nélkül iratkozhattak be. Gyerekek és felnőttek is szép 
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számban éltek a lehetőséggel, válogattak a könyvek között és egy kis beszélgetés, rajzo-
lás is belefért a délelőttbe. 
 Vasárnap délelőtt - a Könyves Vasárnapon - is nyitott ajtóval várta a könyvtár az 
érdeklődőket. A "Családi szerencsekerék" játékára együtt neveztek be a vállalkozó szel-
lemű gyerekek, szüleik, nagyszüleik. A csapatoknak érdekes, olykor furfangos kérdé-
sekre kellett válaszolni, minden korosztály számot adhatott tudásáról. A játék végén az 
első három helyezett csapat ajándékcsomagot, míg a többiek tollat és kulcstartót kaptak 
ajándékba. 

 November 15-én a Kertbarát Kör Egyesülettel közösen megrendezett estre azo-
kat vártuk, akik a szőlőtermesztés, borkészítés iránt érdeklődnek. Hermán Viktória, a 
Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. szőlésze és borásza előadásának első részében a 
szüretről, a bor megfelelő kezeléséről, a szükséges és bevált eszközökről, borászati se-
gédanyagokról beszélt. A második részben a lehetséges borhibák, kiküszöbölésük, elke-
rülésük, a palackozás folyamata, eszközei álltak a beszélgetés középpontjában. Az est 
jókedvű újborkóstolással, "véleményezéssel" zárult. 

 Vetítéssel egybekötött, képzeletbeli kirándulásra vitte el Őriné dr. Bilkei Irén 
azokat a látogatókat, akik elfogadták meghívásunkat november 16-ra. "A Magyar Tu-
domány Napja" alkalmából megrendezett esten "végigjárhattuk" Zala megye középkor-
ból fennmaradt templomait. Láthattuk  -a teljesség igénye nélkül- például a becsehelyi, 
bödei, bucsuszentlászlói templomot, a kallósdi körtemplomot és a kehidai temetőkápol-
nát. A történészasszonytól magyarázatot kaptunk arra is, miért épült nagyszámú temp-
lom a 13. század végén. Felhívta a figyelmet azokra a külsőleg látható jegyekre, melyek 
segítségével következtetni lehet a templom építésének idejére. 

Sikeres, közös pályázat eredményeként valósulhatott meg több, felnőtteknek 
szervezett programunk. A program megvalósítását támogatta a TÁMOP-3.2.4.  „Tudás-
depó Expressz” – A könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősí-
tése az élethosszig tartó tanulás érdekében. Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb 
kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban – 
élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben pályázat. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
A könyvtárunk számára  nyújtott támogatás összege: 11 087 473.- Ft.  

Őriné dr. Bilkei Irén történészasszony, a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosa -a 
Magyar Tudomány Napja alkalmából- november 16-án délután a helyi középiskolák 
diákjainak a késő-középkor magyar írásbeliségéről és könyvkultúrájáról mesélt. A sok 
színes diával illusztrált előadáson beszélt az írástudás és olvasás elterjedéséről, napjain-
kig fennmaradt emlékeiről. A sok érdekesség között például választ kapott arra is a 
hallgatóság, hogy mi kapcsolja össze Georgius Trapezuntius krétai származású huma-
nistát az ezer forintos bankjegyünkkel. 
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 2010. november 17-én a helyi gimnázium irodalom iránt érdeklődő diákjai jöttek 
el a könyvtárba egy rendhagyó irodalomórára. Molnár Gábor költő Hamvas Béla életé-
ről, életművéről beszélt a fiataloknak. Az irodalmi életben és napjaink oktatásában ke-
vés helyet kapó - vagy éppen mellőzött - író személyét, második feleségéhez fűződő 
kapcsolatát mutatta be, műveinek üzenetét tolmácsolta hallgatóságának. A mondanivaló 
hangsúlyozására részlet hangzott el "A magyar Hüperion" című Hamvas műből, az elő-
adó saját verseiből, és körbejárt Hamvas Béla több fotója is. 

 A Magyar Tudomány napja alkalmából 2010. november 23-án került sor Varga 
Lászlóné dr. Geresits Gizella nyugalmazott gimnáziumi tanár „Hamvas Béla életről, 
halálról, szeretetről” című előadására. Az előadó segítségével a hallgatóság végigkövet-
hette Hamvas Béla életének fontos eseményeit, képet kaphatott feleségével, Kemény 
Katalinnal való viszonyáról, mely nem csupán hagyományos férfi-nő kapcsolat volt. 
Nem maradhatott ki az életmű rövid bemutatása, mely a háborúban megsemmisült, de –
ismét csak Hamvas Béla szellemi nagyságát mutatva- újraíródott és a nagyközönség elé 
kerülhetett. Az előadó felhívta a figyelmet „A bor filozófiája”, „Öt géniusz”, „Scientia 
Sacra”, „Karnevál” című művekre, melyekből részletek hangzottak el Fekete Zsófia, az 
Arany János Általános Iskola tanulója előadásában. 

 Ugyancsak ennek a pályázatnak a keretében valósult meg 2010. november 8. és 
december 3. között a „Könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési 
készségeket fejlesztő program”, négy alkalommal –alkalmanként húsz órában-, összesen 
28 fő részvételével. 

 
Baksa Melinda 
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Gyermekprogramok 2010. 2. félévben 
 

Az Ünnepi Könyvhét a nemzeti kultúrára és az anyanyelvi irodalomra koncentrá-
ló, a szerzőket és az irodalmi műhelyeket népszerűsítő könyves rendezvény, mely 1929-
es alapítása óta folyamatosan megrendezésre kerül, s amely az ország minden számotte-
vő városára kiterjed. A könyvhét eseményeihez már évek óta szorosan kapcsolódnak a 
Gyermekkönyvnapok rendezvényei, melyek célja, hogy az odalátogató gyerekekből a 
jövő könyvszerető felnőtteivé váljanak. Könyvtárunk idén is csatlakozott ehhez az or-
szágos programsorozathoz.     

Stéber Andrea diákújságíró több alkalommal is tartott „Mit tanultunk a médiá-
ból? – Manipuláció vagy valóság” címmel előadást a médiáról a helyi általános iskolák 
8. évfolyamos tanulóinak. Az előadó remek érzékkel szabta mondanivalóját a tizenéves 
korosztályra, így a témák között szerepelt például a diákújságírás, a sztárság kérdése 
vagy a manipuláció problematikája a „Barátok közt”, illetve a „Jóban rosszban” című 
sorozatok példái alapján. Az interaktív előadásba a diákok is bekapcsolódhattak, el-
mondhatták véleményüket, tapasztalataikat. A média tantárgy keretében elsajátított is-
mereteiket is feleleveníthették, miközben új nézőpontból kaptak rálátást a média világá-
ra. 

Mesevetélkedőinken a mesék varázslatos birodalmába kalauzoltunk el 1-2. osz-
tályos gyermekeket régi és új mesehősök segítségével. A kisiskolások életkori sajátos-
ságainak megfelelően játékos és változatos feladatokkal készültünk, mint például ka-
kukktojás-keresés, mesehősök felismerése hirdetések és eszperente szövegek alapján, 
szókereső rejtvények meseszereplőkkel, vagy activity feladatok mesekártyákkal. A kis 
csapatok élvezettel vettek részt a versengésben, s a nebulók azt is bebizonyították, hogy 
otthonosan mozognak a magyar népmesék és műmesék világában. 
 Programjaink során a gyerekeknek nem csak műveltségükre, hanem kézügyes-
ségükre és fantáziájukra is szükségük volt. Alsós tanulók készíthettek könyvjelzőt filc 
és rafia felhasználásával. Segítségképpen sablonokat kaptak a munkához, de egyéni 
elképzeléseik is szárnyra kaphattak, saját ötleteiket is megvalósíthatták. A nem hagyo-
mányos technika elnyerte a kis kézművesek tetszését, akik örömmel vitték haza elké-
szült munkáikat. 
 Kincskereső elnevezésű délutánunkon egy kis nyomozásra invitáltunk 3-4. évfo-
lyamos diákokat a könyvek segítségével. A játékos vetélkedő keretében Sherlock 
Holmes munkatársaivá szegődtünk, akivel kalandos feladványok megfejtése útján lel-
hettünk rá a kincsre: a könyvek gazdag tárházára, az olvasás élményére. A gyerekek 
remek nyomozóknak bizonyultak, buzgón fejtették meg az egymásra épülő rejtélyes 
feladatokat. Például „Fele sem igaz” – totót oldottak meg, kincskereső térképet, illetve 
detektívrejtvényt bogoztak ki. A vetélkedő végére minden résztvevő előtt világossá vált, 
hogy egy jó könyv igazi kincs lehet bárki számára. 
 Kedvenc könyvem címmel kötetlen beszélgetésre vártuk a gyermekkönyvtárba 
az általános iskolás korosztály tagjait, akik megoszthatták egymással legkedvesebb ol-
vasmányaikat, részleteket olvashattak fel belőlük. A foglalkozást Osvát Erzsébet: Mese-
sátor című versének felolvasásával indítottuk, s az élményteli beszélgetések során 
gyermekek és gyermekkönyvtárosok ismertettük meg egymással azokat a könyveket, 
melyek valamiért különlegesek a számunkra. Néhányan otthonról hozták el, mások pe-
dig a gyermekrészleg polcain keresték meg a kedvenc könyvüket. Voltak, akik olyan 
lelkesedéssel ajánlották kedvencüket, hogy mások is kedvet kaptak az elolvasásukhoz. 
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 „Könyvtárkuckó” elnevezésű nyári napközis foglalkozásokra került sor 2010. 
július 12-16. között, ahol sok-sok színes programmal vártuk a kisiskolásokat. Játékos 
vetélkedőkön bizonyíthatták tudásukat, rátermettségüket, furfangosságukat és lelemé-
nyességüket. „Vakáció” című vetélkedőnkön egy képzeletbeli hajóútra indultunk, több 
kikötőben is megálltunk, ahol változatos feladatok vártak az utasokra: különféle rejtvé-
nyeket oldottak meg, tengeri állatokat csodálhattak meg, matrózokként állták meg a 
helyüket és kalózok felett győzedelmeskedtek. „Könyvajánló” vetélkedőnkön a könyv-
tár-vonattal jártuk körbe az olvasmányok világát. Az egyes állomásokról titkosírás, totó, 
rejtvény, sudoku, bűvös négyzet megfejtésével juthattak tovább, miközben a kalauzok, 
azaz mi, gyermekkönyvtárosok segítettük őket az általunk ajánlott könyvekkel. 
 
 A Magyar Népmese Napja 
 A Lenti Napközi Otthonos Óvoda egy-egy csoportjának tartottunk két alkalommal is 
mesedélelőttöt, amelynek keretében Benedek Elek saját és összegyűjtött meséiből válo-
gatva igyekeztünk elvarázsolni a kicsiket. A „Kígyós Jancsi”, „Az aranytulipán”, „A 
hétszépségű királykisasszony” és a „Gyöngyike” című mesék szereplőit találós kérdések 
segítségével fejtették meg az ovisok, majd a mesehallgatás után feltett kérdéseinkre is 
ügyesen válaszoltak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekeket nem csak a modern, 
készen kapott mesefilmek, hanem a régi mesevilág kincsei is el tudják bűvölni, hiszen a 
kicsik nem csak a kérdéseinkre válaszoltak, hanem egy igazi beszélgetés is kialakult a 
mesék szereplőiről és cselekményéről. A legügyesebbek a történetek alapján válogatott 
kifestőket kaptak, de senki sem távozott üres kézzel, hiszen mindenkit zsákbamacskával 
ajándékoztunk meg. A sajátkészítésű ajándékunkat - melyben ujjbábot, mesekártyát és 
cukorkát találtak - kíváncsian bontogatták a gyerekek, s örömmel fedezték fel bennük a 
hallott mesék egy-egy szereplőjét. 
 „Nagy lelki örömmel hallom, hogy könyvem a családos házak kedves barátja s 
az iskolai oktatás segítőtársa lett; hogy nagyok és kicsinyek gyönyörűséggel és haszon-
nal olvassák…” – mondta egykoron a nagy székely mesemondó, Benedek Elek (1859-
1929). Ennek jegyében tartottuk fontosnak, hogy a kisiskolások ne feledkezzenek el 
mindarról az irodalmi kincsről, amivel Elek apó ajándékozott meg minket. Negyedik 
osztályos gyerekeket vártunk, hogy egy-egy játékos vetélkedő keretében elmélyíthessék 
ismereteiket Benedek Elek életútjáról, munkásságáról. A tanulók nem jöttek felkészület-
lenül, hiszen a feladványok során bebizonyították, hogy nagyon jól ismerik a meseírót 
és műveit. A foglalkozás során a nebulók eljuthattak a „titkok könyvtárába”, ahol olyan 
érdekes feladatok vártak rájuk, mint a mesefelismerés, totó, szókereső, vagy székely 
rovásírás megfejtése. A vetélkedő végére a résztvevők is Benedek Elek nyomdokaiba 
léptek, hiszen meghatározott szavak felhasználásával egy rövid mesét kellett írniuk. Az 
írással minden csapat jól boldogult, s az elkészült mesék általános tetszést arattak. A 
lelkes csapatok jutalmul nem csak órarenddel, könyvjelzővel, notesszal, és tollal, hanem 
egy hasznos és élményteli délutánnal is gazdagabbak lettek. 
 Csondor Kata, a „Hupota hihetetlen kalandjai erdőn-mezőn” című mesekönyv 
szerzője volt a vendégünk két délelőtt is, aki óvodás csoportoknak tartott könyvbemuta-
tót „Hupota a kistraktor” és „Emberkék kalappal” címmel. A legtöbb csoport már felké-
szülve érkezett, belekóstolva a kistraktor kalandjaiba. Első kézből tudhattuk meg, hogy 
hogyan született meg a könyv, megismerhettük a szereplőit és az őszhöz kapcsolódó 
részleteket is hallhattunk belőle. A gyerekek nem csak figyelmesen hallgatták a történe-
teket, hanem egy képzeletbeli szüret szereplői is lehettek. A szerző bájos személyisége 
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elvarázsolta a kicsiket, akik amellett, hogy érdeklődve hallgatták őt, lelkesen meséltek a 
történetekhez kapcsolódó saját élményeikről is. Az óvónők elmondták, hogy a gyerekek 
kérésére tovább ismerkednek majd Hupota kalandjaival, s minden résztvevő örömmel 
fogadta a hírt, hogy már készül a könyv második része is. Az írónő ajándékkal is ked-
veskedett a résztvevőknek, hiszen minden kisgyerek hazavihette a mese egy-egy szerep-
lőjét színes kép és kifestő formájában, a csoportok pedig a könyv alapján készült színes 
illusztrációkkal lettek gazdagabbak, melyekkel a csoportszobákat díszíthetik.       
 A hét másik vendége Nagy M. Katalin volt, aki egy különleges játékkal igyeke-
zett megörvendeztetni a város első évfolyamos nebulóit. Varázslójelmezbe bújva, va-

rázspálcával a kezében 
toppant be a várakozó gye-
rekek közé, akik nagy 
örömmel és érdeklődéssel 
fogadták. Együtt mondtak 
varázsigét, hogy a varázs-
dobozból előcsalják a 
meséket, s bepillanthassa-
nak a magyar népmesék 
világába. A játék során 
Nagy M. Katalin egyik 
saját meséje is előkerült a 
dobozból. „A bolondos 
macska” című humoros 
történet nevetést csalt a 
gyerekek arcára, majd 
örömmel próbálták elját-

szani a mese egy-egy jelenetét a szereplőkről mintázott papírbábokkal. Amikor a va-
rázsdoboz fedele utoljára nyílt fel, sok-sok színes pillangó „repült” ki belőle, hogy meg-
találja gazdáját a gyerekek személyében. Nagy M. Katalin elbűvölő személyiségével 
igazi színész módjára nyerte el a gyerekek tetszését, akik búcsúzóul nem csak a palástja 
alá bújtak, de azt is megígérték, hogy egy következő találkozáskor ők is sajátkészítésű 
ajándékokkal viszonozzák majd a szép élményeket. Pár nappal a foglalkozás után min-
ket, könyvtárosokat kért meg egy kislány, hogy az ajándék pillangóról írt kis meséjét 
juttassuk el a „varázslóhoz”. 
 
 Országos Családi Könyvtári Napok 
 Nagycsoportos óvodásoknak és 1. osztályos általános iskolásoknak hirdettük 
meg szeptember elején „A család kedvence” című rajzpályázatot, melyre 64 pályamű 
érkezett. A kicsik szebbnél szebb színes ceruza- illetve zsírkrétarajzokat készítettek, 
melyeken örömmel örökítették meg házikedvenceiket, vagy kedvenc állataikat. A raj-
zokból készített kiállítást 2010. október 4. és 15. között tekinthették meg az érdeklődők 
a könyvtár gyermekrészlegében. 
 Szabóné Balázs Mónika klinikai szakpszichológus tartott előadást 2010. október 
5-én 7. és 8. osztályos diákok számára „A család gyermeki szemmel” címmel. Az elő-
adó a kistinik nyelvén világított rá a szülő-gyermek kapcsolat alakulására a születéstől a 
felnőtté válásig. A harmóniától a válságig, a konfliktusoktól a lehetséges megoldásokig 
sok mindenről szó esett. Szabóné Balázs Mónika az egyik legnagyobb problémaként azt 
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emelte ki, hogy a legtöbb tinédzser nem tud „nem”-et mondani. Arra biztatta a gyereke-
ket, hogy merjenek egyéniségek lenni és ellenállni a rossz befolyásnak. 
 „A család kedvence” című rajzpályázatra beérkezett munkák kis alkotóit jutal-
maztuk meg 2010. október 6-án az „Ügyes kezek” című kézműves foglalkozással. Az 
eddig meghirdetett rajzpályázatokkal ellentétben most nem voltak helyezettek, a sok 
gyönyörű, színes alkotásból egyetlen zsűri sem tudott volna igazságos döntés során né-
hányat kiemelni. Így mindenki díjazott lett, elkészíthetett és haza is vihetett egy mozgó 
papírsünit. A foglalkozás során a kicsik ügyesen bántak az ollóval és a ragasztóval, 
örömmel szerelték össze a kis tüskéshátú mozgó részeit. Ezen kívül még almát, körtét és 
gombát is „pottyantottak” a tüskéire, majd vidáman játszottak új kedvencükkel. 
 Minden generációnak szóló családi játszóházba invitáltuk a város apraját-nagyját 
2010. október 7-én a könyvtár gyermekrészlegébe. Társasjátékok sokasága várta az ér-
deklődő, játékos kedvű kicsiket és nagyokat. A játékok között találhattak kedvükre valót 
már az óvodások is, de nem hiányoztak a sorból a nagyobbaknak szóló stratégiai játé-
kok sem. A kisebbek többnyire nagyobb testvérrel vagy szülőkkel, nagyszülőkkel ér-
keztek, de az a kisgyermek sem unatkozott, aki egyedül érkezett, hiszen ekkor a könyv-
tárosok ültek le mellé egy vidám játékra. 
 A helyi általános iskolák második évfolyamos diákjai érkeztek 2010. október 8-
án a könyvtárba, egy kis barangolásra a könyvek fantasztikus világába. A vidám hangu-
latú foglalkozás főszerepét a meseolvasás, könyvajánlás játszotta. A 
gyermekkönyvtárosok Berg Judit: Rumini és a négy jogar című könyvéből olvastak fel 
izgalmas részleteket a figyelmesen hallgató gyerekeknek. A közös olvasás mellett jutott 
idő rajzolásra és a történet egyes jeleneteinek eljátszására is. Zárásként a kisiskolások 
ajánlották a jelenlévő diáktársaik, tanító nénik, könyvtárosok figyelmébe kedvenc ol-
vasmányaikat. 
 A régi idők „mozijába” repülhettek vissza azok a gyerekek, szüleik és nagyszü-
leik, akik október 9-én ellátogattak a könyvtárba. A számítógép és a DVD-k világában a 
mai gyerekeknek már ritkán van alkalmuk klasszikus diafilmeket nézni. Innen eredt az 
ötlet, hogy az érdeklődő családoknak régi kedvenceinkkel igyekezzünk egy élményteli 
délelőttöt szerezni. Az „Öreg néne őzikéje”, a „Piroska és a farkas” , „Mazsola és Tádé” 
és még számtalan kedves kis történet elevenedett meg és bűvölte el a résztvevőket. Nem 
csak a könyvtárosok, hanem a gyerekek szülei, nagyszülei is vállalkoztak arra, hogy 
felolvassák csemetéiknek a képkockák szövegeit, így egy igazi családias hangulatú dél-
előtt részesei lehettek a jelenlévők. 

 Rosta Géza, énekes-gitáros előadóművész már több alkalommal volt könyvtá-
runk vendége. 2010. október 12-én nagycsoportos óvodások várták nagy izgalommal 
„Róka rege róka” című előadását, melyben többek között Ágai Ágnes, Nagy László és 
Weöres Sándor verseit, a kicsik által is ismert mondókákat, rigmusokat szólaltatott meg 
a gyerekek nem kis örömére. Közvetlen és humorral teli előadásmódjával elbűvölte az 
ovisokat, akikkel párbeszédes formában együtt alakította műsorát, s a gyerekek nem 
csak együtt énekeltek vele, hanem szívesen szerepeltek is a felkérésére. Az élmények-
ben gazdag műsor csúcspontja az volt, amikor a gyerekek ritka és érdekes hangszereket 
szólaltathattak meg Rosta Gézával együtt egy vidám dalban. 

 Zalai Gyermekkönyvhetek 2010. 
 2010. november 16-án és 22-én ismét Csondor Kata – a „Hupota hihetetlen ka-
landjai erdőn-mezőn” című könyv szerzője - volt a vendégünk a Zalai Gyermekkönyv-
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hetek alkalmából. A könyvbemutatóra a helyi általános iskolák első évfolyamosait vár-
tuk, akik nagy szeretettel fogadták az írónőt és örömmel hallgatták a kistraktor kalandja-
it. Az első előadás során szóba került többek között a barátság, a bajbajutottak megsegí-
tése, a gondoskodás ember- és állatbarátainkról. A gyerekek több szereplőt is megis-
merhettek a könyvből: Pircsit, a fecskelányt; Mákocskát, a törékeny máklányt és Hupota 
többi barátját. A kicsik azt is megtudhatták, hogy milyen fontos környezetünk védelme, 
ezzel a meseíró utalt következő kötetére is. Zárásként Kata néni meglepetéssel is ké-
szült: a könyvből készült kivonattal és madáreledellel – gondolva a téli madáretetésre-
 kedveskedett a résztvevőknek.  
 Egy képzeletbeli vonattal indultak útnak az ismeretterjesztő könyvek rejtelmeibe 
azok a helybeli 3. osztályosok, akik részt vettek vetélkedőnkön. „Könyvkalauz” nevet 
viselő játékunkban a találós kérdés megfejtésével „megvásárolt” menetjegy több állo-
mást is rejtett, míg végül eljuthattak az úti célhoz: a lenti várhoz. Az egyes megállókon 
található kötetekben különböző játékos feladványok vártak az utazókra, akik nagy lelke-
sedéssel fejtették meg többek között a képrejtvényt, a sudokut, a totót, a furfangos re-
ceptet, a hiányos közmondásokat és a hibás útbaigazító szöveget egyaránt. Kalandos 
utazásukat a könyvtárvonat munkatársai segítették, így mindenki időben elérkezett a 
végállomásra. 
 

TÁMOP 3.2.4 pályázat  
 Az olvasás- és könyvtárhasználat népszerűsítése céljából került sor a könyvtári 
illemtan témáját átfogó játékos foglalkozásra 2010. november 11-én könyvtárunk gyer-
mekrészlegében. A jó modor, az udvariasság - könyvtári viselkedésre vonatkozó - sza-
bályait jártuk körbe egy rövid kis történet segítségével, melyben a második osztályos 
kisdiákok minden helytelen cselekedetet ügyesen felismertek és kijavítottak. Ám nem 
csak kijavították a hibákat, hanem választékosan meg is indokolták, hogy ők mit és mi-
ért tennének másképp a meseszereplő helyében. Az illemszabályok számbavétele után 
egy humoros könyvtári illemtan-totó megoldásával is bizonyították, hogy méltók az 
„illemberke” címre. Könyvállományunk olyan darabjaival is megismerkedhettek a fog-
lalkozás során a gyerekek, melyeknek középpontjában az általános illemtan áll. 
 Egy nem könnyű, de annál érdekesebb téma - a másság elfogadása - játszotta a 
főszerepet 2010. november 15-i programunkon, ahol Nagy M. Katalin beszélgetett 5. 
osztályos diákokkal. Vendégünk „Az édes muzsikaszó” című saját meséjével igyekezett 

ráhangolni a gyerekeket 
a témára. A vak kislány 
története - akinek az 
álmát élettelen tárgyak 
valósítják meg – nyitottá 
tette a tanulókat arra, 
hogy őszintén beszélget-
hessenek a megkülön-
böztetés különféle faj-
táiról. Olyan témák is 
felmerültek, mint példá-
ul a testi és szellemi 
fogyatékosságok, vagy a 
faji és vallási meg-
különböztetés. Sőt, a 
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résztvevők arra is választ kerestek, hogy mi történne, ha hirtelen egy idegen, marslakók 
által lakott bolygón találnák magukat. Az őszinte hangvételű, saját példákkal is tarkított 
beszélgetés empatikus megnyilatkozásokat csalt elő a gyerekekből, s bizonyára hozzájá-
rul egy elfogadó magatartás kialakításához is. 
 Balogh József, Devecsery László, Utassy József: Óriás-kerék című versesköte-
tének bemutatóját élvezhették 3., 4., 5. és 6. osztályos tanulók 2010. november 18-án. 
„Három költő fogott össze, hogy gyönyörű versekben bemutassák a gyerekeknek a vilá-
got.” Úgy érzem, hogy e szívet-lelket derítő versekben mindez hibátlanul sikerült: ke-
dély villan, ritmus pattan, humor bukfencezik, fejtörő és nyelvtörő élesíti az elmét”… – 
írja a kötet beköszöntőjében Csukás István. S valóban, a versek és költőik lehengerlő 
bemutatója a gyerekek elméjét és szívét egyaránt meghódították. Balogh József és 
Devecsery László megnyerő - gyermekcentrikus és humoros - előadásmódja elvarázsol-
ta a diákokat, akik nem csak hallgatói, de résztvevői, szereplői is lehettek ennek a vidám 
hangulatú rendezvénynek. Amellett, hogy a költők bevonták őket bemutatójukba, a diá-
kok meglepetéssel is készültek, hiszen néhányan közülük egy-egy verset is felolvastak a 
kötetből. Többek között Utassy József verseit is, akire jó szívvel és elismeréssel emlé-
kezhetett a nap minden résztvevője. 
 
  

Burindáné Tyukodi Enikő, Czigány Judit 
 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

2010-ben a mozgókönyvtári normatíva összegével párhuzamosan csökkent a do-
kumentum-beszerzési összegünk. A rendelkezésünkre álló 5 milliós keretösszegből: 

2 milliót könyvbeszerzésre, 1 milliót DVD-k vételére és 2 milliót folyóirat rende-
lésére fordítottunk. 

A szélesebb könyvválaszték biztosítása érdekében a nagyobb kedvezményt ajánló 
General Média Kft-vel kötöttünk szerződést, melyben a könyvek szerelését és könyv-
kártyákkal való ellátását is kértük. Könyvellátó.hu címen internetes vásárlással bonyo-
lítjuk le rendeléseinket. 

A települések könyvellátását az előző évek „bőségesebb” beszerzésének köszön-
hetően sikerült szinten tartani. A könyvtárakba korábban kijuttatott csereanyagból szín-
vonalas kínálat áll még rendelkezésre az egyre fogyó pénzösszeg mellett.  

A mozgókönyvtári szolgáltatások köréből több községben a DVD kölcsönzési le-
hetőség is egyre kedveltebbé vált a lakosság körében, új beiratkozókkal bővítve a 
könyvtárat használók számát. 

2007-től évente növekedett a folyóiratok előfizetési összege is. 
A Könyvtárellátónál tapasztalt kezdeti szállítási problémákból adódó reklamáció-

ink kistérségi szinten minimálisra csökkentek.  
2010-ben 61 féle folyóirat 229 példányban járt 49 településre. 
A 2011-es évre 50 településre 61 féle folyóiratot rendeltünk 242 példányban. 

Könyvtárosaink, követve a használók igényeit 13 helyen kértek változtatásokat a követ-
kező évi rendelésnél.    A módosításnál az volt a kérésünk, hogy az új és a régi időszaki 
kiadványok ára megközelítőleg azonos értékhatáron belül legyen. 
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Legtöbb szolgáltató helyre a korábbi évekhez hasonlóan a Story-sztármagazin, 
Nők Lapja, Ifjúsági Magazin, Családi lap, Természetgyógyász Magazin, Kertbarát Ma-
gazin és Popcorn jár.  

2010-ben hat helyen történt változás a könyvtárak vezetésében. 
Lendvajakabfán kétszer is (januárban és májusban), Nován februárban, 

Tornyiszentmiklóson áprilisban, Kálócfán októberben, Reszneken és Szécsiszigeten 
novemberben. 

Tervezett időszaki leltár Kerkakutason volt.  
Az átadó és időszaki leltárak alkalmával közel 12 ezer dokumentumot ellenőriz-

tünk. A leltárak során elvégeztük a szükséges selejtezéseket, kialakítottuk a raktári ren-
det és az állomány áttekinthetősége érdekében elvégeztük a feliratozásokat. 

Szeptemberben nagyarányú selejtezésre került sor Csesztregen.   
Térségünkben selejtezés /természetes elhasználódás, tervszerű állományapasztás / 

címén közel 6000 kötetet vontunk ki az állományokból. 
Novemberben Szentgyörgyvölgyön a könyvtárat ismét a régi helyére (kultúrház-

ba) költöztették. Az iskola megszüntetése után a fenntartási költségek csökkentése miatt 
született meg ez a döntés, amely nem hozta kedvezőtlenebb helyzetbe a könyvtárat. A 
szolgáltató hely jelenlegi helyén is központi fűtés van és előnyös a faluközpontban való 
elérhetősége is. A könyvtár informatikai szolgáltatásaival együtt és a község kulturális 
tevékenységének színterét is biztosítva így valóban közösségi házzá válhat, a korábban 
jegyzőségnek is helyet adó épület.  

Kistérségünk területén a helyi önkormányzatok a pályázati és a normatív könyvtá-
ri támogatásnak köszönhetően 2010-ben is tovább folytatták a közösségi épületek felújí-
tásait (Alsószenterzsébet, Kányavár, Kerkafalva, Kissziget). 

Jelentősebb felújítás a csesztregi körjegyzőséghez tartozó településeken történt: 
Az Európai Unió és Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program keretében EMVA Falumegújításra - és fejlesztésre nyújtott 
támogatásból és önkormányzati önerőből valósult meg Alsószenterzsébeten 10 millió, 
Kerkafalván 7.7 millió forint értékű felújítás a közösségi épületeken. A kapott támoga-
tás Alsószenterzsébeten 6.319 000, Kerkafalván 7.618 000 forint volt. 

 

Az alsószenterzsébeti szolgáltatóhely épülete        A kerkafalvai szolgáltatóhely épülete 
 

 
                                                                                              Stéber Ferencné Csögi Ágnes  
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FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY  
 
Rendezvények 2010. II. félévben 
 
Július 8. 
Molnár Imre: Az igazság szabaddá tesz: Boldog Jerzy Popieluszko lengyel mártírpap 
élete és halála című kötetének bemutatója. Vendégünk: Molnár Imre a Varsói Magyar 
Nagykövetség tanácsosa 
 
Szeptember 13. 
A Zala megyei mozgássérültek és látásfogyatékosok részére Csik Ferenc öröksége 
címmel szervezett sporttörténeti vetélkedő 
 
Szeptember 20. 
Dr. Papp Zsuzsanna radiológus, textiltervező gobelin-kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Bordácsné Kishonti Erika népi iparművész, a Népművészet 
Mestere. Zenei közreműködő: Felföldi Gábor – klarinét, Liszjuk Valentin – klarinét 
 
Szeptember 21. 
Pálfalvi Nándor: Lepecsételt szívemben című verseskötet bemutatója 
A kötetet méltatta: Dr. Doór Zoltán a Gladius Kiadó igazgatója és Kardos Gy. József író 
költő. Vendégünk: Császár Angéla színművésznő, a kötet verseinek tolmácsolója. A 
műsorban felléptek: Bodnár Sándor – oboa, Burián Zsófia – zongora 
 
Szeptember 29. 
„Zöld Zala” vetélkedő döntője 
A zsűri tagjai: Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere, Sáringer-Kenyeres Ta-
más János, a Zala Megyei Közgyűlés Környezetvédelmi tanácsnoka, Kindl György, a 
VÜZ Kft. marketing igazgatója 
 
Október 4. 
D. Nagy Imre: A gyanakvó ember – Bertha Bulcsu élete című kötet bemutatója 
Köszöntőt mondott: Kiss László Tibor, Balatongyörök polgármestere 
Vendégünk: Nagy Franciska író, Bertha Bulcsu özvegye, D. Nagy Imre, a kötet szerzője 
Közreműködött: Burián Zsófia – zongora, Bodnár Sándorné – fagott, Bodnár Sándor – 
oboa 
 
Október 8. 
Menyhei Réka: A Golgota virága című kötetének bemutatója Simon Böskéről, aki 
1925-ben a Keszthelyi Korzó Szépe és a Balaton Tündére, 1929-ben Miss Hungária és 
Miss Európa címet nyert el. A szerzővel beszélgetett Kovács Emőke történész, a siófoki 
Városi Könyvtár igazgatója 
 
Október 10. 
„Könyves Vasárnap” 
A Népmese Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázat díjazottainak jutalmazása 
Köszöntőt mondott – a Fejér György Városi Könyvtár igazgatója 
Megnyitotta – Keszthely Város Polgármestere 
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Október 19. 
Szép Valéria és Diego Castro festőművészek LATIN TŰZ és MAGYAR LÉLEK című 
kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Tóth Adél 
Zenei közreműködő: Varga Endre – fuvola 
 
November 8. 
Zenetörténeti est Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából Kardos József 
előadást tartott a Hunyadi László című operáról 
 
November 10. 
N. Horváth Erzsébet: Nők a partról: 15 év története című könyvének bemutatója 
A kötetet bemutatta a szerző és Gál Lajos, Gyenesdiás község polgármestere, a Balatoni 
Civil Szervezetek Szövetségének elnöke 
 
November 22. 
Keszthely és a Festeticsek címmel a Zala megyei látásfogyatékosok és mozgássérültek 
részére szervezett várostörténeti vetélkedő 
 
November 22. 
A Mesterdalnok – videók Simándy József szerepeiből 
Vendégeink: Simándyné Hegedűs Judit, Solymosi Ottó a Magyar Rádió Jászai Mari-
díjas ny. főrendezője 
 
November 29. 
„Egy korty derű” című Adventi est 
Vendég: V. Kulcsár Ildikó, a Nők Lapja főmunkatársa 
Az Advent hangulatát a Goldmark Károly Művelődési Központ Szövés-Népi Kismes-
terség Szakkörének alkotásai színesítették 
 
December 7. 
Pálfalvi Nándor Gyermekversei című kötetének díszbemutatója 
A verseskötetet Keszthely és környéke általános iskolás tanulói illusztrálták 
Vendég: Juhász Judit a Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese 
 
December 9. 
„Adventi hangverseny az Erkel-év jegyében” címmel ünnepi hangversenyt adtak a 
keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanárai 
Koncertmester: Csikár Lívia. Szólót játszott: Pekár Zsuzsanna hegedűn. Közreműkö-
dött: Bereczky Szilárd – vers 
 
December 13. 
„Törzsében székely volt” címmel Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál Erdélyt, Székelyföl-
det illusztráló albumokat mutatott be 
Közreműködött: Soós Andrea előadóművész 
         Verebélyi Judit 
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MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA, ÓVODA, 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR, 
ZALAKAROS 
 

2010. szeptember 17-én került sor a zalakarosi könyvtárban a TÁMOP 3.2.4-
08/1-2009-0025 számú, Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában elnevezésű pályá-
zatban betervezett első író-olvasótalálkozó megtartására.  

Károlyfi Zsófiát, a Zamár-
diban született, de nagyon sokáig a 
Zala megyei Lovásziban élő és 
alkotó író, költőt hívtuk meg, hogy 
mutassa be a 2006-ban írt Zalai 
Erdők Meséi című gyermekregényét. 
A találkozóra a zalakarosi általános 
iskola 2., 3., 4. és 5. osztályos tanu-
lóit hívtuk meg. A gyerekek előzetes 
feladatot kaptak a könyvtárosoktól, 
és az olvasást és magyar irodalmat 
tanító pedagógusok segítségével 
készültek a találkozóra. Végül az 
olvasóterem bútorzatának elpakolá-

sával fért csak be az a 91 gyerek és 10 felnőtt, aki szeretett volna találkozni a mű szer-
zőjével. 

A festőművészként is alkotó írónő saját maga által készített rajzos képekkel mu-
tatta be regényének szereplőit, hiszen a regény egyik illusztrátora is ő maga volt. Majd a 
rövid tartalmi ismertető után részleteket olvasott fel a gyerekeknek a műből. Ezután 
beszélgetés kezdődött a hallgatóság és az alkotó között, mely keretében többek között a 
következő kérdések hangzottak el: Miért a Zalai erdőben játszódik a történet? Mennyi 
ideig készült a regény? Mi a szerepe a lányának a regény létrejöttében? Lesz-e folytatá-
sa? Milyen érzés volt, amikor elkészült vele?…stb. 

A válaszok után a gyerekek emlékül a könyvtárosok által készített és az írónő ál-
tal aláírt könyvjelzőt kaptak, melyre a regény címe, borítójának kicsinyített másolata, s 
a könyvtár nyitva tartása és elérhetősége is rákerült. Lehetőség volt a könyv megvásár-
lására és dedikálására is. 

A találkozó elérte célját. Sikerét az is mutatja, hogy a regényből a könyvtárunk-
ban levő négy példány azonnal kölcsönzésbe került és előjegyzéseket kellett rá felvenni. 
Böszmerenghy Töhötöm története azóta is kézről kézre jár, s nem pihen a zalakarosi 
könyvtár polcain. 

 
2010. szeptember 30-án, az idei évben is megemlékeztünk a Magyar Népmese 

Napjáról, Benedek Elek születésének évfordulójáról.  
Reggel az iskolarádióban történt ismertető után iskolánk tanulói, Az okos lány és 

az obsitos című palóc népmesét hallgatták meg. 
Délelőtt az alsós tanulók érkeztek óránkénti váltással a könyvtárba. Az 1. és 2. 

osztályosok népmeséket láthattak és hallhattak különböző feldolgozásokkal (felolvasás, 
diafilm, rajzfilm). 
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A 3. és 4. osztályosok népmese vetélkedőn vettek részt, csoportokban versenyez-
tek egymással. Mindkét osztályból a legügyesebb csapat tagjai „elnyerték jutalmukat”, 
tollakat és kulcstartókat kaptak. A felső tagozatosoknak rajzpályázatot hirdettünk. 
Népmesékből készíthettek képregényt és leporellót. A legtöbb pályamunkát a 6. osztá-
lyosok küldték be. Ők is jutalmat kaptak. 

 
Az Országos Családi Könyvtári Napok zalakarosi programjain összesen 428-an 

vettek részt: 

Október 4-én a nálunk már a gyerekek körében nagyon jól ismert és kedvelt Figu-
ra Ede volt meghívott vendégünk. Ha bekopogsz, megtudod… című verses – zenés elő-
adása most is fergeteges sikert aratott az alsó tagozatos gyerekek körében. Az érdekes 
és mulatságos történet köré illesztett, gitárral kísért műsorban hallhattuk többek között 
Csoóri Sándor, Osvát Erzsébet, Weöres Sándor, Tarbay Ede megzenésített verseit. Köz-
ben a gyerekek közül jó páran szereplővé is váltak. A közönség a dalok refrénjeit lelke-
sen énekelte együtt az előadóval. Ezen a hétfői délutánon az előadás végeztével  94 kis-
gyerek és 5 felnőtt távozott maradandó pozitív élménnyel a könyvtárból. 

Október 6-án kézműves foglal-
kozást hirdettünk a gyerekeknek Rossz 
időben is lehet horgászni címmel. 
Horgászjátékot készíthettek. Színes 
kartonból vágtunk ki halformákat, 
filctollal rajzoltunk rá pikkelyeket, 
majd hurkapálcából készítettük a 
horgászbotot. Gémkapocsból lett a 
halak szája és a horog is. Folyamatosan 
érkeztek a csoportok, s összesen 52 
kisgyerek készített magának otthonra 
„szobai pecajátékot”. 

A harmadik programunkat október 10-re, vasárnapra szerveztük. Egy merészet 
gondolva, hogy a családi könyvtári nap tényleg családias legyen, az éppen arra a napra 
szervezett idősek napjával közös „indítóműsort” terveztünk a Közösségi Ház együttmű-
ködésével, segítségével. Hogy több generáció is láthassa és legalább 45 percet együtt 
töltve, kisgyerek, felnőtt nagyszülő együtt hallgasson népmesét. Csernik Szende székely 
lábbábost hívtuk meg, aki három népmesét adott elő az ő ízes székely tájszólásával, 
csóré lábacskájával, bevont gyerek és felnőtt szereplőkkel. A műsor közben folyt a kása 
a szereplők között és megfőtt a pityóka és a murkocska is a fazékban. A már lassan or-
szágos hírnévre szert tevő és rengeteg előadásra meghívott Lábita Színház műsorát, az 
idősek napjára érkezett, kb. 200 fő „szépkorún” kívül 34 kisgyerek és 17 felnőtt is meg-
tekintette. A művésznő a könyvtári krónikába  a következő bejegyzést tette: „Kedves 
Zalakarosiak! Köszönöm a meghívást és lelkes fogadtatást. A meséim hasonló szép 
helyről származnak és örvendek, hogy újra fészekbe talált a mese. A mese gyógyír, a 
mese lélek, a mese mosoly minden lélek számára. Mesebéli szeretettel: Csernik Szende” 

A műsor végén az Idősek napja folytatódott az aulában, a Könyves Vasárnap 
rendkívüli nyitva tartása pedig a könyvtárban. Ezen a napon 15 gyermek és 8 felnőtt 
látogatója volt a könyvtárnak, akik közül 4 felnőtt és 1 kisgyerek iratkozott be a könyv-
tárhasználók közé. 
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2010. november 22-26 között 

a Zalai Gyermekkönyvhetek 
rendezvényeihez kapcsolódva szer-
veztünk könyvtárunkba programo-
kat iskolánk tanulóinak. 

Elsőként a 3. osztályosok ér-
keztek hozzánk egy könyvtári bú-
várkodóra. A könyvtárhasználati 
vetélkedőn a négy, hét fős csapat 
ügyesen válaszolt a kérdésekre, 
melyek között a könyvtár szabá-
lyairól, a könyvek elhelyezkedé-
séről, gyermekkönyvek szerzőiről 
kérdezte őket a játékot levezető Horváth Zita könyvtáros. Nagy izgalommal kerestek 
könyveket a polcokon, kifejezéseket a lexikonokban. A könyvtárhasználati vetélkedő 
végén a jutalmazás sem maradt el. Az első helyezett csapat tollakat, a második noteszt, 
a harmadik és negyedik pedig füzetet kapott. 

 
2010. november 23-án a 6. osztályosoknak tartottunk könyvtári torpedót az 

egészséges életmódról. Tizenkilenc tanuló csapatokban adta meg a koordinátákat, me-
lyek mögött egy-egy helyes életmódról, táplálkozásról, tisztálkodásról, betegségek 
megelőzéséről szóló kérdés lapult. Számtalan találós kérdés és szólás is előfordult a 
vetélkedőn. Nagy nevetések között született meg a jó eredmény, melynek jutalma nem-
csak a kiosztott noteszok, tollak, kitűzők, hanem talán a legértékesebb, a jókedv és a 
mosoly volt. 

 
2010. november 24-én, szerda délután Mikulásváró kézműves foglalkozást szer-

veztünk. Az ide érkező gyerekek kartonból készíthettek mikulásos dobozkákat. A prog-
ramra olyan sokan jelentkeztek, hogy a szerda délutánt még két másik délutánnal kellett 
kiegészíteni, hogy aki jelentkezett az mind elkészíthesse a kis Mikulását. Így összesen 
67 kisgyerek munkálkodott, papírt vágott, bajuszt és szakállt ragasztott a könyvtárban. 

 
A rendezvénysorozat utolsó programjára a 2. osztályosokat hívtuk meg. Könyv-

ajánlót tartottunk nekik egy klasszikus gyerekregényből, Fekete István:Vukjából.  Az 
író életútjának és a regény tartalmának rövid ismertetése után felolvasást hallhattak a 
műből, kitalálhatták a beszélő állatnevek mögött milyen állatfaj húzódik meg, képkira-
kót játszhattak és rövid részletet is megnézhettek a rajzfilmből. A foglalkozás végén 
többen jelezték, hogy nekiállnak a regény elolvasásának is. 

 
 
                                                                                 Horváthné Nagy Elvira 
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