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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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