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BIBLIOBUSZ „EZERREL” AVAGY 

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS BARANYA MEGYÉBEN1 
 

 

 
 
 
 
A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár (a továbbiakban: megyei-városi 

könyvtár) egy fiatal, mindössze nem egész két éve működő integrált intézmény, mely 
tradicionális hagyományokkal és összességében közel 60 éves múlttal rendelkezik. 
Önkormányzati fenntartású intézmény, jelenleg a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás 
alá tartozik. A megyei-városi könyvtár = közkönyvtár; mely a teljes életkori skála (a 
csecsemőkortól a nyugdíjas korig) könyvtárhasználati szokásainak figyelembevételével 
szervezi szolgáltatási és gyűjteményszervezési feladatait. Intézményünk Baranya megye 
második legnagyobb nyilvános könyvtára; egyúttal a megye és Pécs város területén 
működő intézmények szakmai koordinációs központja. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében megtartott előadásban a megyei-városi 
közkönyvtári feladatok széleskörű palettájából egy - újdonságként megjelenő - terület 
prezentálását vállaltam el. A Könyvtárbusz Projekt (Európai Unió támogatásával) kapcsán 
egy merőben új kezdeményezést - a valóban országosan is egyedülálló – korszerű, 
Baranya megye 28 aprófalujában mozgókönyvtári ellátást biztosító járművet mutattam be.  

 
Az előadás első részében a megyei–városi könyvtár Baranya megyében végzett 

hálózati munkájának keresztmetszetét vázoltam fel.  
 
Baranya megye könyvtári helyzetképe: 
 

Könyvtártípus Település Százalékarány 

Városi könyvtárak 14 4,6 % 

Önállóan működő könyvtárak 21 7 % 

CsGyMVK mozgókönyvtárai 140 46,5 % 

Más szolgáltató mozgókönyvtárai 111 36,9 % 

Nincs könyvtár, vagy szünetel 15 5 % 

ÖSSZESEN: 301 100 % 

 
 
 

                                                           
1 Elhangzott 2011. október 6-án, a József Attila Városi Könyvtár szakmai napján; szerkesztett változat. 
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Intézményünk 2011. évi munkatervében kiemelt feladat volt: a mozgókönyvtári 

ellátás szervezése, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése és a Nemzetiségi 
Ellátó Központ állománygondozása is. 

Hálózati Osztályunk munkáját - 2011-ben - is a minden év elején megkötendő, ún. 
szolgáltatási szerződések határozták meg. Ebben az időszakban kötötte meg intézményünk 
az újabb egy éves szerződéseket a mozgókönyvtári ellátásra és a 2011-től rendszeresen 
működő könyvtárbuszos szolgáltatásra is.  

 
A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (mozgókönyvtári ellátás 
telepített szolgáltató hely, illetve Könyvtárbuszos szolgáltatás) adatai 2011-ben: 
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 2011: Baranya megyében  
 251 ellátott könyvtár. 
 A CsGyMVK összesen 140 településen 

lát el mozgókönyvtári szolgáltatást,  ebből 28 - a Könyvtárbusszal nyújtott 
 szolgáltatás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvtárbuszos települések: 2010. december 6-tól a “Könyvtárbusz Projekt” 

segítségével 28 (2011-től 2 új belépővel) településen (5 kistérségben) egy speciális 
Mercedes nyerges-vontató “Könyvtárbusszal” végezzük a lakosság kiszolgálását. Komlói 
kistérség (5): Mecsekpölöske, Vékény, Hegyhátmaróc, Szárász, Tófű; Pécsi kistérség (7): 
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Pécsudvard, Ellend, Keszü, Szemely, Gyód, Regenye, Szőkéd; Siklósi kistérség (7): 
Alsószentmárton, Tésenfa, Szaporca, Kásád, Illocska, Siklósbodony, Cún; Sellyei 
kistérség (6): Piskó, Páprád, Lúzsok, Kórós, Ózdfalu, Gilvánfa; Szigetvári kistérség (3): 
Almáskeresztúr, Katádfa, Nyugotszenterzsébet.  

 

 
 
A könyvtárbusz szolgáltatásait a közel 6.000 dokumentumból álló KSZR 

(Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer) állományából valósítjuk meg – amiből több mint 
4000 dokumentumot tud egyszerre szállítani a könyvtárbusz; ugyanakkor a 
könyvtárbuszra beiratkozók közvetetten a Tudásközpont 1 millió dokumentumához 
hozzáférhetnek. 

 
A Könyvtárbusz szolgáltatóhelyeinek népességszáma Baranya megyében 

 

Sorszám Település megnevezése 
Lakónépesség 

száma (fő) 
1.  Almáskeresztúr 83 
2.  Alsószentmárton 1182 
3.  Cún 241 
4.  Ellend 228 
5.  Gilvánfa 381 
6.  Gyód 694 
7.  Hegyhátmaróc 137 
8.  Illocska 240 
9.  Kásád 302 
10.  Katádfa 175 
11.  Keszü 1317 
12.  Kórós 229 
13.  Lúzsok 259 
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14.  Mecsekpölöske 441 
15.  Nyugotszenterzsébet 239 
16.  Ózdfalu 187 
17.  Páprád 169 
18.  Pécsudvard 759 
19.  Piskó 251 
20.  Regenye 133 
21.  Siklósbodony 141 
22.  Szaporca 238 
23.  Szárász 29 
24.  Szemely 483 
25.  Szőkéd 370 
26.  Tésenfa 180 
27.  Tófű 122 
28.  Vékény 151 

 ÖSSZESEN: 9361 

 

A Könyvtárbusz Projekt 
 
Az uniós pályázat menedzsmentjének (stábjának) bemutatása után röviden 

ismertettem az előzményeket: 
 
1) a 2006 -os (NKÖM - MFB Rt.)  
-  Közkincs Hitelprogram II. pályázatot; 
 
2) a 2008 - TIOP - 1.2.3. -- Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-

fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz című felhívást; 
 
3) a 2009 - TIOP - 1.2.3. - forrásnövelés - nyertes pályázatát, mellyel a megyei-

városi könyvtár 99.999.170.- Ft támogatás nyert el; 
 
4) a sikertelen közbeszerzés körülményeit; 
 
5) a szervezeti átalakításokat: a pályázó Csorba Győző Megyei Könyvtár 

integrációját a Pécsi Városi Könyvtárral, valamint 
 
6) az eredeti pályázat teljes átdolgozásának okait. 
 
Az utóbbi miatt – első lépésben - az eredeti pályázati dokumentációt kellett 

módosítani a következő problémák miatt: 

- 2010 januárjában kiderült az egyik legfontosabb probléma: nettó 3 m a 
Tudásközpont garázsajtajának mérete! Tehát a könyvtárbusz csak ez alatti méretben tud 
beállni a garázsba. A fenntartó egyértelműen arra szólította fel az intézményt, hogy nem 
kíván más parkolóhelyet keresni a járműnek, mert az újabb anyagi teher lenne.  
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- A másik legfontosabb probléma az volt, hogy az eredeti pályázatban nem 
szerepelt a jármű önálló szélessávú internethez való csatlakozásának megoldása (csak egy 
wifi volt betervezve!). Változtatásunkban a Hungaro DigiTel mobil műholdas szolgáltatási 
rendszer parabolaantennával biztosítaná ezt. E berendezés azért is fontos, hogy 
megvalósulhasson a pályázat egyik legfontosabb eleme: az Internet által nyújtott webes és 
e-szolgáltatások gyors és gombnyomásra történő üzemképes igénybevétele Baranya 
megye leghátrányosabb helyzetű településein is, ahol nincs sem mobil, sem Internet 
szolgáltatói lefedettség. Továbbá azért is elengedhetetlen, mert a mobil könyvtári 
szolgáltatást nyújtó járműben történő könyvtári munkafolyamatoknak (kölcsönzés) és a 
rádiófrekvenciás biztonsági rendszernek (RFID) is széles sávú internet alapokra kell 
épülnie. 

A Könyvtárbusz Projekt „2.” nekifutásának és az új közbeszerzési eljárás 
megindításának kiindulási alapja – mindezek alapján - a könyvtári mozgókönyvtári 
szolgáltatás magas szintű IKT eszközökkel történő mobilizálása, a járműtípus módosítása 
és az új közbeszerzési dokumentáció összeállítása volt. 

Mindezek figyelembevételével a megyei-városi könyvtár a következő lépéseket 
tette: 

– a jármű műszaki paramétereinek teljes átdolgozása (3 szerződés-
módosítással), 

– folyamatos piackutató 
tárgyalások után eredményes 
közbeszerzés lebonyolítása. 

 
2010. augusztus 16-ával 

kezdődött el a Könyvtárbusz gyártása, 
melynek elkészítési határideje 2010. 
december 6-a volt. A vontató jármű 
beszerzését (Merzedes Atego) a Jász- 
Plasztik Kft.; a felépítmény 
elkészítését pedig Heves Ponyva Kft. 
vállalta. 

 
                                                       A Könyvtárbusz első látványterve 

 
Amíg készült a Könyvtárbusz, addig a megyei-városi könyvtár Hálózati Osztálya 

és a projekt menedzsmentje a szakmai feladatokat készítette elő a következők szerint: 
 
1. A könyvtári cél megfogalmazása - a kistelepülésen élők („hátrányos 

helyzetű” emberek) közvetve (a Tudásközpont 1 millió állományából); vagy közvetlenül a 
Könyvtárbusz szolgáltatásait igénybe véve azonnal (de leghamarabb két héten belül!) 
férjenek hozzá a korszerű és minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz.  

2. A feladatellátás rendszerében egyeztettünk a fogadó kistelepülések 
önkormányzataival a 

• személyi feltétel (kontaktszemély) és a 
• tárgyi feltétel: állandó megállóhely és áramforrás a kéthetente 1,5 óra 

nyitva tartási időben biztosításáról. 
 
3. Intézményünk pedig vállalta az alábbiakat: 

• Tárgyi feltételek: 
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• az állomány beszerzése,  
• a kötelező Uniós elemeket tartalmazó információs táblák, szóró- és 

információs anyagok elkészítése, 
• könyvtári és olvasói munkahely, illetve a mozgókönyvtár berendezési 

tárgyainak beszerzése (laptop, projektor, házimozi szett DVD lejátszóval), 
• a könyvtárbusz üzemeltetési feltételeinek biztosítása (Casco, kötelező 

biztosítás, zöld kártya, üzemanyag stb.) 
• Személyi feltételek: 
• könyvtárbusz-vezető alkalmazása,  
• könyvtáros/ok/ és takarítószemélyzet felvétele. 

Végül is határidőre: 2010. december 6-ára megérkezett a „CSODAMASINA”… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektzáró rendezvény a pécsi Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban 
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Könyvtárbusz Projekt
Technika…RFID= rádiófrekvenciás 

azonosító rendszer (Radio 
Frequency IDentification)

TV készülék és 
kölcsönző laptop

5.1-es hangrendszer, 
projektor és beépített 

vetítővászon

Multifunkciós berendezés: 
nyomtató, szkenner, fénymásoló

Parabola antenna és 
beltéri egysége

A könyvtárbusz technikai berendezései 
 
 
Az előadás utolsó harmadában képekkel illusztráltam a Könyvtárbusz 

szolgáltatásait; az alábbiakban ezekből válogattam néhányat:   

Csorba Győző Megyei - Városi 
Könyvtár

Könyvtárbusz Projekt
SZOLGÁLTATÁSOK

•Helyben olvasás 

•Újságok, folyóiratok 

helyben használata

•AV dokumentumok 

helyben használata

Csorba Győző Megyei - Városi 
Könyvtár

Könyvtárbusz Projekt
SZOLGÁLTATÁSOK

•Számítógép- és 

internet használat 

•Nyomtatás, szkennelés

•E-ügyintézés

•On-line adatbázisok 

használata

 
 

Csorba Győző Megyei - Városi 
Könyvtár

Könyvtárbusz Projekt
SZOLGÁLTATÁSOK

•EU információ szolgáltatás

•Szaktájékoztatás

•Álláskeresés
Csorba Győző Megyei - Városi 

Könyvtár

Könyvtárbusz Projekt
SZOLGÁLTATÁSOK

•Könyvtári és közösségi 

rendezvények, 

programok

2011. július 16. - Vékény falunap

2011. június 14., Ó, azok a csodálatos állatok! -
Telegdi Ágnes író olvasó találkozó két helyszínen: 
Cún közönség létszáma: 16 fő, Lúzsok közönség 

létszáma: 63 fő. 
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Végül pedig a Könyvtárbusz használatának első félévi statisztikai adatait 
mutattam be: 

 

Könyvtárbusz - Látogatók száma: 14 év alattiak száma
14-55 év közöttiek 

száma
55 év felettiek 

száma
Almáskeresztúr 23 37 16
Alsószentmárton 76 60 16
Cún 46 50 14
Ellend 48 124 16
Gilvánfa 37 43 16
Gyód 15 27 6
Hegyhátmaróc 104 112 19
Illocska 53 71 6
Katádfa 28 46 12
Kásád 11 44 14
Keszü 9 12 10
Kórós 25 76 1
Lúzsok 65 118 1
Mecsekpölöske 15 54 21
Nyugotszenterzsébet 51 93 9
Ózdfalu 33 69 30
Piskó 74 47 8
Pécsudvard 39 63 25
Páprád 12 65 19
Regenye 22 46 32
Siklósbodony 18 28 1
Szárász 2 20 14
Szaporca 48 112 8
Szemely 40 91 23
Szőkéd 20 44 37
Tésenfa 52 51 3
Tótfű 22 55 10
Vékény 14 72 6
Összesen: 1002 1730 393
Mindösszesen: 3125

Beiratkozott olvasók 
2010 december 11-től  
2011 szeptember 28-ig

Almáskeresztúr 16
Alsószentmárton 22
Cún 37
Ellend 33
Gilvánfa 60
Gyód 22
Hegyhátmaróc 17
Illocska 46
Kásád 25
Katádfa 19
Keszü 15
Kórós 27
Lúzsok 33
Mecsekpölöske 24
Nyugotszenterzsébet 28
Ózdfalu 31
Páprád 19
Pécsudvard 31
Piskó 29
Regenye 20
Siklósbodony 19
Szaporca 36
Szárász 6
Szemely 44
Szőkéd 32
Tésenfa 26
Tótfű 19
Vékény 24
Össz: 760
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Rövid előadásomban arra igyekeztem rámutatni, hogy a KÖNYVTÁRBUSZ 
tényleg „EZERREL” és jól dolgozik, mert… 

☺ ellát több mint 9X1000 lakost Baranya megyében;  

☺ A korszerű könyvtári szolgáltatást már több mint 3X1000 Baranya megyei  
                 lakos vette igénybe;  

☺ háromnegyed év alatt a kölcsönzött dokumentumok száma több mint 10X1000   
                 db; 

☺ a Könyvtárbusz több mint 16X1000 kilométert futott.  

☺ 2011 végéig a beiratkozott olvasók száma el fogja érni az 1000-et… 
 
 
      Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka 
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A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 5 ÉVE A JÓZSEF ATTILA 

VÁROSI KÖNYVTÁRHOZ TARTOZÓ KÖNYVTÁRI 
SZOLGÁLTATÓHELYEKEN1 

 
 
 A zalaegerszegi városkörnyéken, a zalaegerszegi és a pacsai kistérségek területén 

több, mint 23 000 lakos könyvtári ellátását biztosítjuk.  
Korábban ezekben a községekben a hálózati-módszertani gondozást és az új 

dokumentumokkal történő ellátást ellátórendszer formájában végeztük, 1986-2006 
között, pontosan 20 évig.  

Ezt követően területünkön 5 éve működik mozgókönyvtári ellátás, szeretnénk az 
elmúlt időszak tapasztalatairól, eredményeinkről visszatekintést adni. 

A kistelepüléseken az integrált közösségi színtéren belül, amely sok helyen már 
magába foglalja a könyvtárat is, a színvonalas működéshez 5 fontos feltételnek kell 
megvalósulnia: 

 
1. Esztétikus, olvasóbarát könyvtárhelyiség, épület 
2. A könyvtáros személye 
3. Folyamatos és az olvasói igényeket kielégítő dokumentum ellátás 
4. Olvasó 
5. A szolgáltató helyek működését és népszerűsítését segítő pályázatok, 

rendezvények 
 
Olvasóbarát könyvtárhelyiség, épület 
 
Elmondhatjuk, hogy az elmúlt 5 év alatt, de már ezt megelőzően is számos 

könyvtárépület, könyvtárhelyiség megújult, valamint fűtés- és világításkorszerűsítést 
hajtottak végre. Új, tetszetős könyvtári bútorok készültek számos helyen. A kistérségi 
normatíva segítségével 13 könyvtárban tudták megoldani az állomány tetszetősebb 
elhelyezését, a betérők méltóbb fogadását. Ehhez a feltételrendszerhez tartozik az 
alapterület növelése, amely 8 könyvtárunkban valósult meg oly módon, hogy a 
helyiséghez csatoltak egy másikat, amelyben helyet kaphatott a folyóirat olvasó, a 
számítógéppark, valamint a rendezvény tér is. Integrált közösségi tereket tudtak így 
kialakítani. Épület felújítás 3 községben történt (Bak, Lakhegy, Zalaboldogfa). Új 
helyre, előnyösebb elhelyezést nyerve költözött 6 könyvtárunk: (Bocfölde, 
Nagykapornak, Németfalu, Pálfiszeg, Tófej, Zalatárnok). 

Két, a nyolcvanas években megszűnt könyvtár újraindítására került sor: 
Boncodföldén és Gombosszegen. A községek elöljárói igyekeztek kihasználni az állami 
normatíva által nyújtott lehetőségeket a községek könyvtári ellátásának újraindításával. 

A nyitva tartási órák száma emelkedett: az 1 000 lakos alatt heti 6 órára, ill. 1000 
lakos felett heti 12 órára. Mindez a kistérségi társulásokkal egyetértve. Összegzésül 
elmondhatjuk, hogy a községi könyvtárak mindegyikében sikerült az eszközbeszerzési 
normatívából a legfontosabb fejlesztéseket megoldania az önkormányzatoknak. 

Könyvtármegszüntetés is történt: Zalatárnok fiókkönyvtárát, Oroklánt szüntettük 
meg az épület eladása miatt. Állománya Zalatárnokra, a megújult könyvtárba került. 
                                                           
1 Elhangzott 2011. október 6-án, a József Attila Városi Könyvtár szakmai napján 
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A könyvtáros személye 
Könyvtárosaink létszáma aránylag stabil, személyi változás miatt átadás-átvétel 

11 községben történt, könyvtáraink egyötödében. Feladataink a könyvtárátadásokkal 
megszaporodnak. A könyvtáros személyének megváltoztatásával a megszerzett tudások 
elvesznek. Szerencsére számukra a könyvtári munkafolyamatok szükséges része 
könnyen elsajátítható a módszertani segítséggel. Az önkormányzatok mindig találtak 
olyan új embereket, akik nyitottak az olvasók felé. Könyvtárosaink nagy része korábban 
már elvégezte az alapfokú könyvtárosi tanfolyamot, de akadnak olyanok is, akik 
könyvtáros asszisztensi tanfolyammal, ill. főiskolával rendelkeznek. Nagy hangsúlyt 
fektettünk könyvtárosaink továbbképzésére is, amelynek célja főleg a községi 
könyvtárakban létesítendő kistérségi modul felépítésének a megismertetése volt. 
Elsősorban a TEXTLIB-es alapismeretek elsajátítását célzó tanfolyamokat említeném 
meg, amelyet több alkalommal is szerveztünk itt a könyvtárban. 20 órás tanfolyamra 
invitáltuk őket, „A könyvtári munka internetes forrásai” c. továbbképzésre, valamint a 
„Kihívások a jelen könyvtárosai előtt” címmel. Könyvtárosaink rendszeres résztvevői a 
hagyományos szakmai napunknak, amelyeket így az ősz folyamán szoktunk 
megrendezni. Az új könyvtárosokat betanítjuk az állomány átadásával egyidőben, 
különös tekintettel a könyvtári nyilvántartások pontos vezetésére és a dokumentumok 
raktári rendjének folyamatos gondozására. Minden esetben felhívjuk a figyelmüket a 
helyben ki nem elégíthető olvasói igények kielégítésére, ezért tartjuk fontosnak a 
módszertani csoporttal történő aktív kapcsolatot. 
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fiai dok. 
401 db

CD-
ROM 

115 db

Könyv
23187d

b 

Összesen
25861 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentumellátás 
A dokumentumok többségét a Könyvtárellátó Nonprofit  Kft-től rendeljük, de az 

interneten is szoktunk vásárolni, valamint könyvesboltokból is, főleg DVD-ket. A 
dokumentumok állományba vételét és a községi könyvtárak adatbázisához való 
rendelését a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer segítségével végezzük, ezek a 
dokumentumok a JAVK online katalógusában községenként visszakereshetők. Az 
elmúlt 5 évben 26 813 db dokumentumot szerzeményeztünk, amelynek a nagyobb 
hányada könyvjellegű: 24 139 db; DVD 1493 db; CD 665 db; kartográfiai dokumentum 
401 db; CD-ROM 115 db. 
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Az állományba vett 
dokumentumok darabszáma: 
2007-ben: 7223, 2008-ban: 6979, 
2009-ben: 7292, 2010-ben: 3274, 
2011-ben: 2045 db dokumentum. 
A dokumentum beszerzésére 
fordítható összeg csökkent a 
Zalaegerszegi Kistérségi Társulási 
Tanács döntése alapján. Az 
elvonás a számadatokból is 
kitűnik. 

A megrendelt folyóiratok 
példányszáma 2009-ig  viszony-

lag stabil volt, ezt követően pedig 71-el csökkent a példányszám. Míg 2009-ben 53 féle 
folyóiratot rendeltünk 488 példányban, 2010-től 71-el kellett csökkentenünk a 
példányszámot, a községi könyvtárosaink körültekintő döntésének segítségével. 

7223

6979

7292

3274

2045
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2011

2011
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2009
2008
2007

 Összesen 32 könyvtárban történt soros, tételes, ill. személyi változás miatt sorra 
kerülő állomány átadás-átvétel. Az átadás-átvételek személyi változások miatt 
történnek, ill. igény szerint, vagy vis major esetében. 
  Állományrendezést, 
állomány kivonást, (a soros, 
tételes ellenőrzésekkel együtt) 
42 könyvtárban hajtottuk végre, 
amelyet indokolt a közel 27 ezer 
dokumentumot tartalmazó moz-
gókönyvtári állomány elhelye-
zésének szükségessége is, vala-
mint a régi, saját elavult 
állomány kivonása a könyv-
tárakból. 

Az állományból törölt 
dokumentumok száma 19 905 db 
dokumentum. 
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Kiszállított dokumentumok száma: 30 471 db dokumentum, amely  a beszerzett 
dokumentumokhoz képest 18 %-al több. Mindezt úgy tudjuk szinten tartani, hogy 
megkezdtük a korábban beszerzett dokumentumok cseréjét a kistelepülések között; 
ezzel is bővíteni tudjuk a kínálatot, különös tekintettel a 2-4-6 példányos beszerzésre. 
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Az olvasó  
 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk tartozó településeken élő emberek 

megismerhessék a könyvtárak szolgáltatásait, időben tájékozódjanak a könyvtárhoz 
kapcsolódó rendezvényekről. Ezt a tevékenységet erősítette számos könyvtáravató, 
amelyeket a gyűjtemények előnyösebb elhelyezése (új épület, új helyiség) motiválta. 
Ezeket az alkalmakat minden esetben valamilyen rendezvénnyel összekötve tartottuk. A 
könyvtárosaink segítségével sok szórólapot készítettünk, amelyekben ismertettük a 
könyvtárak szolgáltatásait és nyitva tartási rendjét is. Nemcsak a könyvtárosainkat 
képezzük tovább, hanem az olvasókat is Ezt a célt szolgálták a területen megrendezett 
számos használó képzések is, az olvasóközönség részére: az „Internet Fiesta” országos 
rendezvénysorozat keretében „Elektronikus könyvtár”, vagy a „Haladunk a korral 
(közhasznú információk az interneten) címmel; említhetnénk még „Ne a szomszéd tudja 
meg elsőként” (kalandozás hírportálok által), vagy a NET-mozaikok előadást 
Salomváron. Az egyszeri bemutatókon kívül nagy gondot fordítunk az olvasók 
számítógépes felhasználóképzésére is. Szövegszerkesztői, ill. internetes alapfokú, 
haladó, 20 órás tanfolyamokat szerveztünk a településeken, eddig 7 községben, 9 
alkalommal, összesen 1260 órában. A községek: Becsvölgye, Bezeréd Csonkahegyhát, 
Kiskutas, Sárhida Zalacséb. 

 
Rendezvények 
Ezek az alkalmak is hozzájárulnak ahhoz, hogy az olvasói érdeklődés növekedjen 

a könyvtári gyűjtemény iránt, azok az emberek, akik betértek ezekbe az integrált 
közösségi terekbe, rendezvények alkalmával is megismerhessék a könyvtár 
szolgáltatásait. 
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A kistérségi ellátás keretében számos rendezvényt szerveztünk a községekben: pl: 
a Pannon Tükör kulturális folyóirat bemutatkozó estjeit az Énekmondó Együttes 
részvételével, író-olvasó találkozót Szálinger Balázzsal, Jókai Annával, Nógrádi 
Gáborral, Baranyi Ferenccel, Bosnyák Viktóriával, Fecske Csabával, Gál Zsuzsa 
mesemondóval. A Hevesi Sándor Szinház művészeivel Wass Albert emlékestet 
szeveztünk, a 150 éve született Benedek Elek tiszteletére könyvkiállítással egybekötött 
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mesék felolvasására került sor, olvasótábor volt Balatongyörökön, ahol főleg vidéki 
gyermekeknek teremtettünk lehetőséget a részvételre, az Országos Nagyi Könyvtári 
Napokon „Egészségesen a tevékeny nagyikért” szűréssel egybekötött előadás hangzott 
el, Kustánszegen „Csalogató a könyvtárba” címmel rétes sütő versenyt tartottunk, 
„Éneklő nagyik és papik a közösségért” címmel helyi népdalkörök bemutatkozását 
tettük lehetővé. Szép közönségük volt a tavalyi „Olvas a család” c. országos könyvtári 
napoknak is. (Horváth Károly előadása: Zenél a család, Bálint Péter színművész 
előadása: Olvas a család, stb.). Számos néptáncegyüttes, citerazenekar és népdalkör 
fellépését tettük lehetővé. „5 éve az Eu-ban” címmel kiállítási tablók vándoroltatására 
került sor 6 könyvtárban, amelyet minden alkalommal vetélkedő követett a kiállítási 
anyag tartalmából. Díszpolgárt is avathattunk, könyvtárosként Csonkahegyháton. 

Megemlíthetnénk még az Ünnepi Könyvhét, a Költészet Napja, Zalai 
Gyermekkönyvhetek, Gyermeknap, Falunap tiszteletére szervezett eseményeket is. Ezen 
kívül számos községben anyák napját, idősek napját, felolvasó délutánt, karácsonyi 
műsort támogattunk, ahol magunk is aktívan részt vettünk. Tapasztalataink szerint 
hozzájárultunk ahhoz, hogy a kistelepülésen élő közösségek jobban összetartsanak, több 
figyelmet fordítsanak a könyvtáruk használatára. 

 
 Pályázatok 
Meg kell említenünk a pályázati lehetőségeket is, amelyekkel sikeresen élhettek a 

könyvtári szolgáltató helyeink. Rendszeresen felhívjuk a figyelmét a fenntartóknak és a 
könyvtárosoknak a különböző pályázati lehetőségekre: E-Magyarország pont létesítése 
és folyamatos felügyelete, gondozása a szolgáltató helyeken, az NKA Könyvtári 
Szakkollégiuma  által kiírt pályázat szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre, a 
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma által kiírt „Közkönyvtárak uniós 
programjának támogatása, az NKÖM, NEFMI „Közkincs” programjának pályázati 
felhívása, a Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium jóvoltából kiírt „Integrált  
Közösségi és Szolgáltató Tér” cím elnyerésére kiírt lehetőséget is megemlíthetnénk 
még. 

 
Végezetül: a kistérségi normatíva, az érdekeltségnövelő állami támogatással, a 

pályázati lehetőségek felhasználásával a könyvtárak szerepe felértékelődött. Az 
élethosszig tartó tanulás, a mindennapi friss információk beszerzésének alapvető 
helyévé lépett elő a könyvtár. Tapasztalataink alapján úgy érezzük, hogy a 
mozgókönyvtári ellátás bevezetésével növelhetők a kistelepüléseken élők esélyei a 
tanulásra, az információszerzésre. 

 
 
        Pál Éva 
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KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÓ HELY AZ ISKOLÁBAN1 
 

Nagy megtiszteltetésnek éreztem, felkértek ezen előadás megtartására. Először 
nagyon meglepődtem. Én személy szerint csak három éve vagyok a bocföldi könyvtár 
vezetője és nem értettem, hogy miért is lehetnek kíváncsiak a mi kis könyvtárunk 
működésére, hiszen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok remekül működő könyvtár 
létezik a környéken és nálam jóval tapasztaltabb könyvtáros kollégák dolgoznak nap mint 
nap, hogy eleget tegyenek az olvasók igényeinek. Aztán megkaptam az Országos 
Könyvtári Napok meghívóját és az első oldalon a következőt olvastam: Könyvtárak 
összefogása a tudásért …és ekkor rájöttem, hogy ebben a témában a mi könyvtárunk 
tényleg élen jár és talán egyedüliek is vagyunk. S hogy miért is? E rövid bevezető után ezt 
szeretném összefoglalni Önöknek. 

Bocfölde község Zalaegerszegtől 8 km-re található, lakóinak száma kevéssel 
meghaladja az 1100 főt. A településnek 1953 óta van könyvtára, amely a falu művelődési 
házában működött, 2007-től mozgókönyvtári szolgáltató hely. 3 éve a könyvtár 5000 
dokumentumos állományát a falu iskolájába költöztették és felkértek a könyvtárosi munka 
ellátására, hiszen előtte az iskola könyvtárát vezettem több éven keresztül. A felkérés nem 
volt véletlen: a falu vezetésének az volt a célja a könyvtár költöztetésével, hogy az iskolai 
és a községi könyvtár működését összehangolják, szorosabb kapcsolat alakuljon ki a 
művelődés elősegítésére. 

Erre rá is kényszerülünk, hiszen maga a könyvtári helyiség nem nagy alapterületű, 
ezért az iskola aulája ad otthont a könyvtári rendezvényeknek. Így például tavaly 
kisdiákjainkkal együtt örülhettünk Péteri Erika költőnő gyerekbarát zenés-verses 
műsorának vagy diafilmes élménybeszámolót hallhattak és láthattak a zalaegerszegi Gaál 
Péter földrajz szakos világutazó pedagógus kollégám előadássorozatában a felnőttek és a 
gyerekek Nepál és a Himalája csillogó hegyeiről, Ausztrália csodás tájairól és India 
titokzatos világáról. Ezeket a helyeket ő mind bejárta; a könyvekben olvasható útleírások 
az ő szájából váltak valósággá és a diaképeket is maga készítette. 

Tegyük fel a kérdést: mi az előnye, és ha van, mi a hátránya az iskolai és a községi 
könyvtár összeolvadásának, szoros kapcsolatának? El kell hogy mondjam,volt hátránya. A 
régi könyvtár épülete körül élők, az ún. felső falusiak közül kikerült olvasók elmaradtak, 
pedig a könyvek kiszállítását is felvállaltuk volna, de nem éltek a lehetőséggel, pedig 
szórólapokon az egész falu lakosságát értesítettük . 
De! Úgy tartják a falusi öregek, ha bezárul egy ajtó, kinyílik egy ablak. Velünk is így 
történt. A költözés az alsó falusiaknak vált előnnyé és az itt lakók megtalálták a 
könyvtárat; új célközönsége is lett az iskolába költözéssel a könyvtárnak: a gyerekek és a 
gyerekek közvetítésével a szülők. És mi, pedagógusok is. 

A könyvtár rendelkezik egy számítógéppel, nyomtatóval, és ami a mai fiataloknak 
nagyon fontos, internetelérhetőséggel is. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy a gyerekek 
elvégezhetik az iskolában kapott feladatokat, kiselőadások készítését, tudományos 
kutatómunkát is végezhetnek a könyvtár dokumentumai és az internet segítségével. Élnek 
is ezzel a lehetőséggel, nagyon sok középiskolásunk visszajár, köztük hátrányos helyzetű 
diákok is, akik nem rendelkeznek otthon nyomtatóval és könyvtárunkban készítik el a házi 
feladataikat. A kutatómunkát nemcsak az internet és a könyvek segítik, hanem a 
folyóiratok is, amelyet a kistérségi könyvtárellátás keretében rendelni tudunk: a HVG, a 
National Geographic, A Földgömb, a Természetbúvár cikkei mind felhasználhatók az 
iskolai oktatás kibővítéséhez, de nagyon várják az Ufó és a Bravó újságok legfrissebb 
számait is. 
                                                           
1 Elhangzott 2011. október 6-án, a József Attila Városi Könyvtár szakmai napján 
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A 67 gyermeket számláló kis iskolánknak 2 óvodai tagintézménye van, ők a 
könyvtár meseállományát használják előszeretettel, de iskolánk napirendje is olyan, hogy 
reggelente mesehallgatással kezdődik a nap, így nálunk a tanítás nem 8 órakor, hanem 10 
perccel később kezdődik. Mi pedagógusok úgy gondoljuk, hogy a mese fontos. A 
meséknek gyógyító erejük van, a mesékben nincs lehetetlen. A mese nemcsak a legjobb 
„gyerekszoba”, hanem a legjobb útravaló is a kicsiknek. Azok az iskolás gyerekek, 
akiknek van kistestvérük, mesekönyvet visznek haza a könyvtárból a tesónak. Ő 
gyakorolja az olvasást, a kicsi pedig hallgatja a mesét, s ezáltal fejlődik, szocializálódik, 
szerepeket tanul és az életre nevelődik. 

Történelem – földrajz szakos pedagógusként szívesen olvasgatom híres emberek 
mondásait, így idéznék Napóleontól, aki a következőket mondta: Mikor kell elkezdeni egy 
gyerek nevelését? Húsz évvel születése előtt, az anyja nevelése által. 

Mi már itt az iskolában szeretnénk olyan gyerekeket nevelni, akik szülőként, 
apukaként, anyukaként olvasni fognak a gyereküknek, mert nekik is olvastak, ha nem a 
szülő, akkor mi, pedagógusok. És olvasóvá nevelni itt kell, kicsi korban, hogy felnőttként 
meglássa a könyvtár kitárt kapuját és be is menjen rajta, mert tudja, hogy ismerős világ 
várja ott.  

A mi könyvtárunknak ez az egyik pozitívuma: le tudjuk rakni az alapokat és 
tudunk építkezni rá. A gyerek az alap, a felnőtt a tégla. A gyermeki kíváncsiság kielégítése 
mellett a gyerekek többször is visznek haza könyvet a szülőknek: az anyukáknak 
szerelmes regényt – hiszen a felnőtt nők meséje ma a romantikus regény -, az apukáknak 
barkácskönyvet, de a nagymamáknak horgolási mintakönyvet is vittek haza, bár ők talán 
azt se tudják, mi az a horgolás.  Folyóiratot is kölcsönözhetnek, így a Lakáskultúra című 
magazin örvend nagy népszerűségnek egyes olvasóknál. A gyerekek már azt is tudják, 
hogy 3 havonta érkezik az új szállítmány: a mozgókönyvtár keretében kicserélődnek a 
könyvek, DVD-k és azt is tudják, hogy ezek a sárga könyvek, hiszen sárga csík található a 
könyvek alján. Külön örülnek, ha kötelező olvasmány érkezik DVD-n, CD-n. Nem 
bánom, bár én a Gutenberg-galaxis híve vagyok, én még írok és olvasok, és ezt várom el a 
gyerekektől is. A Neumann-galaxis sok tekintetben elriaszt, azt meg egyenesen 
szörnyűnek tartom, hogy az Egyesült Államok egyes államaiban meg akarják szüntetni a 
folyóírást, mert félek, hogy ez hozzánk is begyűrűzik, mint a világválság. Ha a gyerek 
fantáziáját megragadja a kép, a látvány, akkor talán rávehető arra is, hogy elolvassa a 
könyvet, mert a könyv a maga nemében egy utánozhatatlan csoda, én pl. imádom az új 
könyvek illatát, az internet betű tömkelege ezt nem tudja pótolni. 

A kistérségi könyvtártámogatás segítségével a közművelődés is fejlődött 
Bocföldén. A falunapok színvonalas műsorait támogatják, ill. az iskola művelődésére 
fordítják pl. az idei gyereknapon Mutyi bohóc kedveskedett kis műsorral a gyerekeknek. 
A pénzből tárgyi eszközöket is vásároltunk a könyvtár számára, egész pontosan kis 
puffokat, hogy le tudjanak ülni a rendezvényeken a gyerekek ill. az ovisok is használják 
Manó Tanodánkban a kis székeket, ahol a nagycsoportosokat készítjük fel kéthetente 
májusig az iskolára, és ők még a magas székeken nem éreznék jól magukat. 

Összefoglalva: Az iskola és a könyvtár összekapcsolása, egy épületbe költöztetése 
sok pozitívummal járt, több előnnyel, mint hátránnyal. A gyerek behozza a szülőt, a 
felnőttet a könyvtárba és felnőttként behozza a gyerekét is az iskolába és a könyvtárba. 
Remélem lesz hova bejönni. Lesz Bocföldének iskolája és lesz a falunak könyvtára. Mert 
a vidéken is élnek emberek, élnek és élni szeretnének… Köszönöm a figyelmet, köszönöm 
a lehetőséget!  

       Baánné Tóthbán Tünde  
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KÖNYVTÁR A FALUHÁZBAN1 
 

 
„A könyvtár egy csoda.Ha valamire tényleg kíváncsi vagy, lépj oda a könyvespolchoz  

és csak kövesd a megérzéseidet.A könyv a válasszal ott vár majd rád!” 
 

 
A Nagylengyelben működő könyvtári szolgáltató hely a 11 éve épült faluházban 

található. A korábbi kis művelődési ház épületéhez képest a jelenlegi alapterület jóval 
nagyobb és modernebb, így a könyvtár funkcióját ellátó terem elrendezése is sokkal 
átláthatóbbá, kényelmesebbé vált. A faluház a település központjában, jól 
megközelíthető helyen található. Fontosnak tartjuk, hogy az épület belső terei mellett a 
külső környezet is rendezett, barátságos legyen. Egy éve dolgozom a faluház 
munkatársaként, ill. könyvtárosaként. 

A nagylengyeli könyvtár heti háromszor két óra nyitva tartással várja az 
érdeklődőket, akik a könyvek, folyóiratok, CD- és DVD-kiadványok kölcsönzése 
mellett négy ingyenesen igénybe vehető, internet kapcsolattal rendelkező számítógépet 
is használhatnak. A működéshez és a fenntartáshoz szükséges anyagi hátteret a helyi 
önkormányzat, valamint a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a 
könyvtári normatíva által finanszírozza. Az öt éve működő mozgókönyvtári ellátásnak 
köszönhetően az állandó kínálat mellett folyamatosan megújulhat a könyvtár választéka. 
A könyvek mellett többféle műfajban kapunk folyóiratokat és audiovizuális eszközöket, 
emellett olykor magánszemélyektől is érkeznek felajánlások. 

A folyamatos „forgó-rendszernek” köszönhetően, a könyvtárhasználók színes és 
széles választékból válogathatnak. Az ellátás praktikus oldala nekünk, a faluház 
munkatársainak abban nyilvánul meg, hogy időt takarítunk meg azzal, hogy nem a mi 
feladatunk a könyvvásárlás, illetve fontos szempont az is, hogy a normatíva segítségével 
az önkormányzat kasszájában is több maradhat. 

Törekedünk arra, hogy a könyvtárunkba látogatók igényeinek folyamatosan 
képesek legyünk megfelelni, legyen szó bárkiről a legkisebbektől a legidősebbekig. 
Próbálunk minél többféle impulzussal hatni az olvasókra: a nyomtatott irodalom mellett 
más interaktív tartalmat is biztosítani, illetve érdekes rendezvényekkel gyarapítani a 
rendszeresen könyvtárba járók számát. 

A könyvtár adottságait, az állomány elhelyezését is igyekszünk oly módon 
kihasználni és kialakítani, hogy ezáltal is hassunk azokra, akik a számítógépek mellett 
már kevésbé érdeklődnek a könyvek iránt. Bár az internet világa töretlen 
népszerűségnek örvend és ezáltal az olvasás háttérbe szorul sok gyermek és a fiatal 
esetében, ugyanakkor számos internetező értékes és hasznos weboldalakat böngész, sőt 
akár szépirodalmat is olvas a világhálón - ami talán újra visszavezeti a könyvek 
világába. 

Néhány szó az általunk tapasztalt felhasználói szokásokról. Az internet használat 
célja a gyermekek körében leggyakrabban a szórakozás, a barátokkal, ismerősökkel való 
közös játék. Emellett az iskolai feladatok megoldásához is segítségül hívják a virtuális 
tartalmakat, valamint a kapcsolatteremtésben és -tartásban is fontos szerepet játszik az 
internet. 

A felnőtteknél is jellemző ez utóbbi elem, de jelentősebb a munkával, 
álláskereséssel kapcsolatos oldalak látogatása, valamint a hírolvasás. 
                                                           
1 Elhangzott 2011. október 6-án, a József Attila Városi Könyvtár szakmai napján 
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A kisebbek körében a mesekönyvek népszerűek; az iskolás korú gyerekek 
jellemzően a kötelező olvasmányokat, az iskolai feladatokkal kapcsolatos könyveket, 
írásokat használják és az ifjúsági folyóiratokat lapozgatják szívesen. Az idősebbeknél a 
könnyed témájú regények, valamint a személyes hobbihoz kötődő könyvek és 
folyóiratok kerülnek le a polcról. 
 
         Scheiber Veronika 

 
 

 
 

 
A szakmai napon Méhes Máténé, lakhegyi könyvtáros vette át Major Árpádtól az  

"Olvasóinkért-díjat”  
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NYITOTT KÖNYVTÁR – ABLAK A VILÁGRA 
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0199 

 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 

keretében meghirdetett „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységeinek támogatása” TÁMOP - 3.2.11/10/1 kódszámú pályázati 
felhívásra sikeresen pályázott a Városi Könyvtár Lenti.   

A ”Nyitott könyvtár - ablak a világra: iskolabarát könyvtári szolgáltatások és 
tevékenységek a Városi Könyvtár Lentiben” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0199 
azonosító számú projekt 18 288 201 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 
támogatási szerződés aláírására 2011. március 31-én került sor.  

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból megvalósuló 
program időtartama 14 hónap: 2011. július 1. – 2012. augusztus 31. 

2009 tavaszán nyújtottuk be pályázatunkat, s az eredményre való hosszas 
várakozást olykor a szomorúság, lemondás -„Nem fog sikerülni”-, olykor a bizakodás -
„De jó az, amit kitaláltunk!”- törte csak meg. Végül megérkezett a várva várt értesítés: 
„Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy …a Városi Könyvtár Lenti pályázata is 
támogatásban részesült.” 

 A projekt célja olyan komplex program megvalósítása, amely lehetővé teszi a 
könyvtár informális és non-formális tanulási helyszíntérként való megjelenését a helyi 
társadalomban, amely a formális oktatást kiegészítő, kulturális kompetenciákat erősítő 
programok és szolgáltatások segítségével támogatja az oktató-nevelési tevékenységet, 
segíti a könyvtár tudatos, funkcionális használatát. Közgyűjteményként a nevelési és 
oktatási intézmények felé való nyitással és a velük való együttműködéssel hozzájárul a 
korszerű, versenyképes tudás megalapozásához, a kompetenciafejlesztéshez, a gyermek- 
és ifjúsági korosztály személyiségfejlődéséhez, művészi és kreatív képességeik 
kibontakoztatásához, egészségtudatos életük fejlesztéséhez. 

Az 5 féle tevékenységi forma keretében – havi és heti szakkörök, heti napközis 
foglalkozás, vetélkedők, témahetek, témanapok és táborok - megvalósítandó 46 
foglalkozásba 6 együttműködő intézmény 1016 diákja kapcsolódik be. Ezeket a 
tevékenységeket óvodapedagógusok, pedagógusok, népijáték és kismesterségek oktatója, 
valamint könyvtárosok vezetésével valósítja meg a könyvtár.  

 A megvalósuló programok, foglalkozások eredményeként erősödik a könyvtár és 
az intézmények közötti kapcsolat, új tanulási és ismeretszerzési formákat kínálunk a 
résztvevőknek, a gyermekek és fiatalok kulturális látószöge kiszélesedik, kapcsolódó 
kompetenciáik fejlődnek, tudatosabbá válnak, a mindennapok gyakorlatában alkalmazni 
tudják a kritikus gondolkodás képességét, gyakorlatorientáltabban tudják hasznosítani 
ismereteiket. 

És most egy kis ízelítő a már megvalósult tevékenységekből. 
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Összesen 7 db havi szakkört indítottunk el a következő témákban: egészséges 
életmód, könyvtárismeret, film és média, irodalom, szépkiejtés.  

 Az „Egészséges életmód” 
című szakkörben a két általános 
iskola azon 5-6. évfolyamos diákjai 
vesznek részt, akiknek fontos 
környezetünk védelme és egész-
ségünk megóvása. A szakkörvezető 
előadásai mellett sor kerül 
kiselőadások megtartására, gyűj-
tőmunkára, - amelyhez természetesen 
a könyvtár állománya nyújt 
segítséget - beszélgetésre, a témák 
megvitatására. A komoly isme-
retanyag feldolgozását, befogadását 

a játékos vetélkedők, közös filmnézés, a gasztronómia gyakorlása segíti és teszi 
színesebbé. 

A „Barangolás a közgyűjtemények állományában” című könyvtárismereti 
szakkör általános iskolás résztvevői elsősorban a középiskolában - és később 
felsőoktatásban – továbbtanulók, a könyvtári ismeretek iránt érdeklődők közül kerültek 
ki. A diákok betekintést nyerhetnek a könyvtárban folyó munkába, megismerkedhetnek a 
könyvtárak típusaival, doku-
mentumaival, a feladatok és 
közös munka során pedig egy 
kicsit kipróbálhatják, hogy 
milyen is „könyvtárosnak 
lenni”. 

 A 9 db heti szakkörben 
is különböző témákban 
merülhetnek el az érdeklődők. 
Az irodalomból és az 
irodalomról kapnak ízelítőt és 
mutatják be színdarabok 
segítségével megszerzett tudá-
sukat a zalabaksai általános 
iskola és a Lámfalussy Sándor SZKI irodalom szakköreiben résztvevők. Az idegen 
nyelvi (angol, német) szakkörökben a nyelvtudás megalapozására és gyakorlására 
egyaránt lehetőséget kapnak az általános iskolák felső tagozatos diákjai. A 
képzőművészet megannyi területét ismerhetik meg elméletben és próbálhatják ki 
gyakorlatban a szakköri tagok a tanév során. A néptánc szakkör kis óvodásai múltunk 
néptánc hagyományainak őrzőivé válnak, míg a báb-drámajáték szakkörös ovisok a sok 
közös játék, szereptanulás, díszlet- és jelmezkészítés során tesznek szert új ismeretekre és 
élnek át sok közös élményt. 

 Egy heti napközis foglalkozássorozat is elindult, melynek témája az évszakokhoz, 
ünnepkörökhöz kapcsolódó népszokások megismertetése, olvasmányok keresése és 
feldolgozása, az ezekhez kapcsolódó kézműves technikák elsajátítása az Arany János 
Általános Iskola 20 kisdiákjának részvételével. 
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Vetélkedőkkel is 
igyekeztünk színesíteni a 
tevékenységek palettáját. 
A kétfordulós vetélkedők 
közül már lezajlott a két 
általános iskolában a „200 
éve született Erkel 
Ferenc zeneszerző” című, 
a Lámfalussy Sándor. 
SZKI-ban pedig „Az 
iskolai múlt nyomában” 
elnevezésű. Kép- és 
zenefelismerés, tablókészítés, 
prezentációs kiselőadás, 
élőképek, rajzolás, totó, 

izgalom, játék és sok nevetés tette felejthetetlenné a már megvalósult programokat. 
Reméljük, hogy a második félév vers és irodalom, valamint könyvtárhasználati 
vetélkedői is ilyen sikeresek lesznek. 

A tevékenységekről adott kis ízelítőből már csak a témanapok és témahetek 
maradtak ki.  

Összesen 23 db témanapot, témahetet terveztünk meg különböző témákban. 2011-
ben ezek közül az alábbiak valósultak meg: 

 A két általános és a két középiskola részvételével könyv- és könyvtárismeret 
témakörben zajlottak le témahetek. Könyvtárhasználati ismeretekkel bővülhetett a 
zalabaksai iskola diákjainak és az óvodába járó gyerekek tudása, mely témaheteknek a 
következő félévben is lesz folytatása. 

Témanapokból is bőséges 
volt a kínálat, az irodalom állt a 
Gönczi Ferenc Gimnázium, míg 
különböző népek táncai a 
L á m f a l u s s y  S á n d o r  S Z K I  
diákjainak szóló témanapok 
középpontjában. Mindkét  
középiskolából 20-20 tanuló 
vehetett részt egész napos 
kiránduláson Pannonhalmán és 
környékén a „Megelevenedő 
múlt” című témanapokon. 
Szintén a két középiskola diákjai 
tudhattak meg érdekes dolgokat a 
különböző népi kismesterségekről és próbálhatták ki magukat például a körmönfonásban. 
A „Népi kismesterségek” című témanapokon 2012-ben is részt vehetnek gyerekek, 
akkor az általános iskolák diákjai és az óvodások próbálhatják ki a karmantyúfa, a 
szövőkeret használatát. 
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       2012-ben újabb témákban 
fo l y t a t ó dn a k  ezek a 
tevékenységi formák. Infor-
máció keresési technikák, 
könyvtári állományok, bibliog-
ráfiakészítés, megénekelt törté-
nelem és irodalom, jobb 
agyféltekés rajztanítás áll a 
témahetek középpontjában. S 
lesznek, amelyek bentlakásos 
táborok formájában valósulnak 
meg 2012 nyarán, mint „A 
világ táncai – az ír sztepp”   
és az „Európai népek 
kultúrája” című témahetek.  

 A témanapok az egészséges táplálkozás, kézműves technikák, világnapok, 
környezetvédelem hasznos és érdekes tudnivalóit mutatják meg a résztvevőknek, és 
természetesen az általános iskolások és az óvodások sem maradhatnak ki a 
kirándulásokból, az úticél az Őrségi Nemzeti Park lesz tavasszal. 

Sok munka, tervezés, szervezés, izgalom és nevetés, boldog gyermekarcok és a 
szemekben megcsillanó érdeklődés – ez már mögöttünk van, de reméljük, hogy az 
elkövetkezendő félév is legalább ennyire változatos és felejthetetlen lesz.  

 
Német Józsefné 

 
 

 
 

 
Folyamatban van a lenti könyvtár épületének felújítása.  
Elkészültéig a zeneiskola épületében várják az olvasókat 
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„OLVASNI MÉGISCSAK JÓ, AVAGY FEDEZZÜK FEL ÚJRA AZ 
OLVASÁS ÖRÖMÉT” AZ OLVASÁSRA NEVELÉS GYAKORLATA 

A VÁROSI KÖNYVTÁR LENTIBEN 
  

Mindenki által ismert a közhely, mi szerint a mai gyerekek már nem olvasnak 
eleget, sőt, a legtöbbjük már egyáltalán nem is olvas; legalábbis a szó klasszikus 
értelmében. Olvasáskutatással foglalkozó szakemberek sora keres már évtizedek óta 
választ a miértekre, megoldást a problémára, de a laikusok is láthatják, hogy a Gutenberg 
galaxis valóban válságát éli. Köszönhető mindez az elektronikus média térhódításának, 
rohanó életvitelünknek, és még sorolhatnám.  

A nem olvasás divatja kicsit olyan a számomra, mint egy betegség. Egy járvány, 
ami egyre nagyobb teret ölt, de érezni, hogy nincs ez így rendben, s valamit tenni kell 
ellene. Könyvtárosként, gyermekkönyvtárosként képzeletbeli orvosnak is érzem magam, 
akinek folyamatosan kutatnia és tanulnia kell a különféle „gyógymódokat”, s alkalmazni 
azokat a legjobb tudása szerint abból a célból, hogy a „betegség” gyógyítható legyen, 
azaz minél több gyerek fedezhesse fel újra az olvasás örömét.  

Mi, könyvtárosok nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben, vagyis az olvasóvá 
nevelés folyamatában, de speciális a feladatunk: „Ha intézményekhez akarnám kötni a 
fejlődési folyamat egyes állomásait, úgy fogalmazhatnék: a családban kell történjék a 
megalapozás, előkészítés, a motiváció, az iskolában a készségek kialakítása, az olvasási 
igény megszilárdítása, a könyvtárakban az érdeklődés folyamatos fenntartása, 
kiszélesítése, elmélyítése” - mondja Bartos Éva. 

S mi mással is lehetne leginkább fenntartani, kiszélesíteni és elmélyíteni a 
gyermekek olvasás iránti érdeklődését, mint foglalkozásainkkal, programjainkkal, 
rendezvényeinkkel. Az alábbiakban a Városi Könyvtár Lentiben folyó, a gyermekeket 
olvasásra ösztönző munka gyakorlatát szeretném röviden, a teljesség igénye nélkül 
bemutatni. 

Egy-egy naptári évben számos gyermekeknek szánt könyvtári elfoglaltságot kínál 
munkatervünk; 2010-ben például 141 alkalommal vártuk a Lentiben és a városkörnyéken 
élő gyermekeket valamilyen foglalkozásra, programra, rendezvényre. Ezeket igyekszünk 
oly módon tervezni, hogy a tipegőktől kezdve a középiskolásokig minden korosztályt 
elérhessünk, megszólíthassunk valamilyen formában.  

Könyvtári foglalkozásaink – gyermekekről lévén szó – szorosan kapcsolódnak az 
iskolai tanév rendjéhez.  

Az első félévben, novembertől januárig heti három alkalommal várjuk az alsó 
tagozatos kisdiákok egy-egy osztályát, csoportját valamilyen foglalkozásra. Ebben az 
időszakban igyekszünk az iskolai oktató munkára is építkezve úgynevezett „okos” 
foglalkozásokat tervezni, melyek valamilyen módon kapcsolódnak a tananyaghoz, mégis 
könnyedebbek, játékosabbak, mint egy tanóra. Ezek a foglalkozások azt a célt szolgálják, 
hogy a gyerekek megtanuljanak eligazodni a könyvtárban, s rájöjjenek arra is, hogy a 
szórakozáson túl milyen hasznukra lehetnek állományunk egyes darabjai. Hogy néhány 
példát is említsek, az elmúlt tanévben tartottunk könyvtárbemutató foglalkozást első 
osztályos nebulóknak „Oroszlán a könyvtárban” címmel; „Játékos illemtan” címmel 
másodikosokat kalauzoltunk a könyvtári illemtan világába; „Ismeretterjesztő sorozatok” 
címmel harmadikosoknak igyekeztünk bemutatni állományunk értékes és hasznos 
sorozatait; „Kézikönyvek, szótárak, lexikonok” címmel pedig negyedikeseket segítettünk 
abban, hogy hogyan használják célszerűen ezeket a segédkönyveket. A 
könyvtárhasználatot segítő foglalkozásokon túl azzal is szeretnénk erősíteni a gyerekek 
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könyvtárlátogatási kedvét, hogy igyekszünk őket alaposabban is megismertetni egy-egy 
gyermekíróval - költővel. Így az elmúlt tanévben olyan írók munkásságát igyekeztünk a 
gyerekeknek bemutatni, mint például Janikovszky Éva vagy Nógrádi Gábor.  

A második félévben, februártól áprilisig ugyancsak heti három alkalommal várjuk 
könyvtárunkba az alsósokat. Ebben a három hónapban már inkább a „játékos” 
foglalkozások kerülnek előtérbe azzal a céllal, hogy a gyerekek a már megszerzett 
könyvtári ismereteiket játékos formában rögzíthessék, mélyíthessék el, ezzel is 
elősegítve, hogy magabiztosabban, így nagyobb kedvvel használják a könyvtárat. A 
példáknál maradva „Játékos könyvhasználat”, „Könyvkalauz” és „A könyvek világa” 
címmel tartottunk a közelmúltban könnyed, szórakoztató könyvtárhasználati 
vetélkedőket a gyerekeknek. Ezen kívül ünnepekhez kapcsolódó, például a 
népszokásokat felelevenítő, illetve irodalmi jellegű, verses-mesés foglalkozásokat is 
tartunk. Jó példák voltak erre az „Itt a farsang, áll a bál”, illetve a „Tavaszköszöntő” 
című foglalkozások. 

Mind az első, mind pedig a második félévben kiemelten fontosnak tartjuk, hogy 
foglalkozásaink során burkoltan vagy nyíltan könyvajánlásokat is tegyünk az adott 
témában. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az egyes foglalkozások után szívesen 
böngésznek a gyerekek a könyvespolcokon, s megnő a kölcsönzési kedv is. Ezeken az 
alkalmakon – mivel egy-egy osztályt, csoportot látunk vendégül a könyvtárban – 
lehetőségünk nyílik arra is, hogy a még be nem iratkozott tanulókat beiratkozásra 
ösztönözzük, ami gyakran sikerrel is jár. Úgy tapasztaltuk, hogy mind a pedagógusok, 
mind pedig a gyerekek szívesen fogadják foglalkozásajánlatainkat, s ha csak külső 
körülmény nem akadályozza őket, örömmel részt is vesznek rajtuk. 

A gyermekirodalmi könyvtermést illetően igyekszünk naprakészek lenni, s ezekre 
az újdonságokra is építve a jövőben is érdekes, tartalmas könyvtári foglalkozásokkal 
szeretnénk majd várni a kisiskolásokat. Az egész tanévet átfogó programjainkat – mint 
például író-olvasótalálkozók, kötetbemutatók – a legtöbb esetben pályázati 
tevékenységünk eredményeképpen tudjuk megvalósítani. Így a helyi, regionálisan ismert, 
vagy éppen országos hírű gyermekírók és - költők, előadóművészek közreműködésével 
színvonalas találkozók, bemutatók, produkciók megtartására kerülhet sor 
könyvtárunkban, melyeknek célja az, hogy a gyerekek új ismeretekkel, maradandó 
élményekkel gazdagodjanak, s ezek hatására egy igazán jó helynek tartsák a könyvtárat, 
ahová érdemes gyakran visszajárni.  Ezekbe a programokba már nem csak alsó 
tagozatosokat, hanem az óvodás és felső tagozatos gyerekeket, sőt, a középiskolás 
korosztályt is be tudjuk vonni. 

Az elmúlt tanévben – csak egy-egy példát kiragadva – olyan programok, illetve 
vendégelőadók is megörvendeztették a könyvtárunkba látogató gyermekcsoportokat, akik 
nem csak helyi viszonylatokban, de országosan is ismertek és elismertek:  

„Róka rege róka” címmel Rosta Géza énekes - gitáros előadóművész tartott verses, 
zenés előadást a lenti nagycsoportos óvodásoknak.  

„Óriáskerék” címmel Balogh József, Devecsery László és a közelmúltban elhunyt 
Utassy József azonos című verseskötete bemutatójának és az alkotókkal folytatott 
beszélgetésnek lehettek részesei a helyi iskolák 3., 4., 5. és 6. osztályos kisdiákjai. 

„Tündérboszorkány” címmel Bosnyák Viktória gyermek- és ifjúsági író, műfordító 
tartott író - olvasó találkozót 4., 5. és 6. osztályos gyerekeknek. 

 „Hamvas Béla: A Tízezerbőrű Tűz gyermeke” címmel Molnár Gábor költő tartott 
előadást Hamvas Béla életútjáról és munkásságáról helyi középiskolásoknak. 

Vendégelőadóink közreműködésével megtartott programjaink egy részét a 
TÁMOP-3.2.4 számú „Könyvtári Tudásdepó Expressz” című felhívásra benyújtott, és 

 26



MMŰŰHHEELLYY  

eredményesnek bizonyult pályázatunknak köszönhetően szervezhettük, illetve 
rendezhettük meg. Tapasztalataink, vagyis a meghívott gyerekek és kísérő pedagógusok 
visszajelzései azt igazolták, hogy nagy az igény ezekre a találkozókra. Sokan vélekedtek 
közülük úgy, hogy életre szóló élményekkel gazdagodtak és már alig várják a következő 
hasonló alkalmakat.  

Továbbra is keressük, kutatjuk tehát a pályázati lehetőségeket, s a lehetséges 
vendégelőadók körét. Szívesen csatlakozunk a megyei és országos, központi 
kezdeményezésű rendezvénysorozatokhoz is. Az évről-évre visszatérő helyi 
kezdeményezésű könyvtári gyermekrendezvényeinkkel együtt ezek kapják a legnagyobb 
nyilvánosságot, hiszen ezeken sok esetben nem csak a meghívott gyermekcsoportoknak, 
hanem bárkinek módjában áll részt venni. Ezek a rendezvények, rendezvénysorozatok 
tehát remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy 0-99 éves korig minden korosztályt 
megszólíthassunk, kiemelten kezelve a kisgyermekes családokat, így rendezvényeinken 
hangsúlyos szerepet kapnak az egész családokat aktivizáló programok. Hiszen ha a 
szülők, nagyszülők már az egészen kicsi gyermekeket is elhozzák a könyvtár egy - egy 
ilyen programjára, akkor ez jó alapot nyújthat arra, hogy a kisgyermekekből később majd 
rendszeres könyvtárlátogatók váljanak. 

Ismét szeretnék néhány példát kiemelni a közelmúlt rendezvényeinek 
gyermekprogramjaiból: 

A „Magyar Népmese Napja” programjai közül „Elek apó meséi” címmel tartottunk 
játékos mesedélelőttöt 3-6 éves óvodásoknak. 

Az „Országos Családi Könyvtári Napok” programjaiból „A család gyermeki 
szemmel” címmel Szabóné Balázs Mónika klinikai szakpszichológus tartott előadást 
tinédzsereknek, továbbá „Családi szerencsekerék” címmel többgenerációs játékra 
invitáltunk gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. 

A „Zalai Gyermekkönyvhetek” programjai közül „Fogadj el!” címmel Nagy M. 
Katalin meseíró beszélgetett kistinikkel a másság elfogadásáról. 

Karácsonyi és húsvéti játszóházunkba az alkalomhoz illő, változatos és ötletes 
kézműveskedésre invitáltunk kicsiket és nagyokat, akik a „Pro Arte Kulturális Egyesület” 
„Napvirág” bábcsoportjának egy-egy bábelőadását is megtekinthették, illetve húsvéti 
játszóházunkban Kerekes Józsefné dekoratőr munkáit is megcsodálhatták. 

Az „Internet fiesta” programjai közül „Belépés csak hölgyeknek” és „Belépés csak 
uraknak” címmel lányoknak és fiúknak ajánlottunk böngésznivalót a neten. 

Az „Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok” programjaiból Stéber Andrea 
diákújságíró tartott egy interaktív, média témájú előadást tinédzsereknek, illetve Csondor 
Kata meseíró „A vízimalom meséi” című legújabb könyvét mutatta be kisiskolásoknak. 

Örömünkre szolgál, hogy a fent említett rendezvényeinkre szóló invitálást mind az 
óvodás - és iskoláscsoportok, mind pedig a város és városkörnyék lakói kedvezően 
fogadják, s évről – évre szép számmal részt is vesznek programjainkon. Különösen nagy 
érdeklődés övezi játszóházainkat, melyek általában teltházasak. Azt tapasztaltuk, hogy 
azoknak a kisgyermekes családoknak egy része, akik rendezvényeinken részt vesznek, 
szívesen be is iratkoznak, ha még nem tették, s később, a hétköznapokban is ellátogatnak 
a könyvtárba.  

Továbbra is igyekszünk kreatívak lenni, hogy visszatérő rendezvényeinket a 
jövőben is ilyen nagy érdeklődés kísérje. A már számba vett foglalkozásokon, 
programokon, rendezvényeken túl különféle versenyeink, levelezős játékaink, 
rajzpályázataink, kiállításaink is arra hivatottak, hogy a könyvtárba, a könyvek világába 
vonzzák a gyerekeket. Ezek egy része kapcsolódik egy-egy rendezvényhez, 
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rendezvénysorozathoz, másokat pedig önállóan, de vissza-visszatérően szervezünk, 
rendezünk meg.  

Minden év tavaszán kerül sor helyi kezdeményezésű versenyünk a „Hetedhét 
Ország Mesemondó Verseny” megrendezésére, melyre a lenti és városkörnyéki általános 
iskolák alsósait várjuk. Idén áprilisban 23 kisdiák mérte össze mesemondó tehetségét, 
ahol egy jó hangulatú, színvonalas produkciókkal tarkított délutánnak lehettünk részesei.  

Levelezős játékaink különböző témákra épülnek, s évről-évre más-más korosztályt 
célzunk meg velük, de minden esetben közös jellemzőjük, hogy szorosan kapcsolódnak a 
könyvekhez, könyvállományunkhoz. Az elmúlt tanévben „Változnak az évszakok” 
címmel hirdettük meg 4 fordulós játékunkat, mely a 4 évszak témáját átfogó, az 
ismeretterjesztő és szépirodalmi állományunk egy részét alapul vevő komplex 
feladványokat tartalmaz. A 4. forduló több kitartó játékos részvételével jelenleg is tart, s 
a gyerekekkel együtt kíváncsian várjuk a végeredményt.  

Rajzpályázatainkat minden év őszén és tavaszán hirdetjük meg nagycsoportos 
óvodások számára. Legutóbbi, „Tavaszi zsongás” című pályázatunkra változatos 
technikákkal elkészített munkák érkeztek be, s számos egyéni és csoportos látogató 
csodálta már meg az azokból rendezett kiállítást.  

Könyvkiállításaink közül a mini könyvkiállításokat szeretném kiemelni, melyek 
közül „Csudajó könyvek” címmel kortárs gyermekírók és - költők könyveivel 
ismerkedhetnek jelenleg is az érdeklődő gyerekek. A kiállított könyveket egy-egy 
„könyvjelzővel” is elláttuk, melyek mindegyikén az adott könyvből vett érdekes, 
humoros vagy megható idézet található. Ezt a kiállítást egy nyári könyvajánlónak is 
szánjuk, ami tapasztalataink szerint eléri célját, hiszen sokan kézbe veszik és ki is 
kölcsönzik ezeket a könyveket. 

A gyerekeket a nyári szünidő idejére sem hagyjuk könyvtári elfoglaltságok nélkül, 
amivel az a célunk, hogy ez az időszak se csak televíziózással, számítógépezéssel teljen, 
hanem a könyv, az olvasás nyáron át is hangsúlyos szerepet kapjon mindennapjaikban.  

„Könyvtárkuckó” címmel egy héten át reggel 8-tól délután 4 óráig tartó nyári 
napközis foglalkozásokat tartottunk az elmúlt nyár júliusában általános iskolásoknak. A 
gazdag programban olyan elfoglaltságok kaptak helyet, mint például „Activity régi és 
modern mesékkel”, „Vidám vetélkedő a vakáció jegyében”, „Origami virágok teafilter-
papírból” vagy „Könyvajánló játékos feladatokkal”. 

Emellett két - három hetente önálló foglalkozásokat is tartottunk azoknak a 
gyerekeknek, akik a „Könyvtárkuckó”programjain nem tudtak részt venni, de szívesen 
eltöltöttek volna egy-egy tartalmas délutánt a könyvtárban. Nyári könyvtári 
programjainknak a sikerét az is mutatja, hogy a szünidő közeledtével megszaporodott 
irántuk az érdeklődés. Már eddig is sokan jelezték részvételi szándékukat, s az első 
foglalkozásokat már meg is tartottuk. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén az önálló 
nyári napközis foglalkozásokat már heti gyakorisággal tartjuk meg. A foglalkozástervek 
közül csak egyet emelnék ki:  

„A palacsintás király” címmel komplex foglalkozás megtartására kerül majd sor, 
ahol Fésűs Éva azonos című mesekönyvét szeretnénk az érdeklődő gyerekek figyelmébe 
ajánlani a könyvből készült filmadaptáció részleteinek és egy – a könyv alapján készített 
– játékos mesefoglalkozásnak a segítségével.  

Feltétlenül említést szeretnék tenni a „Múltunk közös értékei – élő örökségünk” 
című olvasótáborról, melyre ugyancsak az elmúlt nyár júliusában került sor könyvtárunk 
szervezésében. Az olvasótábor a Zala Megyei Önkormányzat Szlovénia-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési Program egyik projektjének keretében valósult meg. A 
résztvevő 5-8. osztályos gyerekek meghívott vendégek, előadók segítségével ismerhették 
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meg a térség népköltészetét, népzenéjét, néptáncát, természeti kincseit, a Göcsej-Hetés 
tájegység történetét, irodalmát. Kortárs írókkal és költőkkel is találkozhattak és játékos 
vetélkedőkön vehettek részt. Most pedig izgalommal várják az olvasótábor folytatását, 
melynek megrendezésére idén júliusban, Muravidéken kerül sor.  

Mint a bevezetőben már említettem, az elektronikus média térhódítása nagyban 
okolható az olvasás háttérbe szorulásáért. A valóság azonban nem ilyen fehér és fekete. 
A technika fejlődését a javunkra is fordíthatjuk.  

Gyermekkönyvtári programjaink információi jelenleg a www.lentikonyvtar.hu 
weboldalon találhatók meg, de a közeljövő céljai közé tartozik egy, a Városi Könyvtár 
Lenti honlapjához kapcsolódó, mégis önálló gyermekkönyvtári honlap indítása. Ezen 
kívül hamarosan bevezetjük a gépi kölcsönzés gyakorlatát is. Reméljük, hogy mindezek 
által a számítógép iránt rajongó gyerekeket is könnyebben elérjük, s talán bizonyítva, 
hogy a könyvtár is egy modern hely, számukra is ismét vonzóbbá tehetjük majd a 
könyveket, az olvasást.  

A pályázati tevékenység továbbra is hangsúlyos szerepet kap azzal a céllal, hogy 
minél színvonalasabban végezhessük munkánkat, s minél több gyermek olvasás iránti 
érdeklődését tarthassuk fenn, szélesíthessük ki és mélyíthessük el.  

A lehetőségek folyamatos feltérképezésével, az új ötletek gyakorlati 
megvalósításával a jövőben is arra törekszünk majd, hogy az olvasás minél több 
gyermeknek jelenthesse azt az élményt, amit „Osvát Erzsébet: Mesesátor” című versének 
részlete oly szemléletesen kifejez: 

 
 

Osvát Erzsébet: Mesesátor 
(részlet) 

 
 
„Hogyan történt? 
Elmesélem: 
olvastam egy 
könyvet éppen, 
gyönyörködtem 
a sok képben. 
Hát a mesehősök 
sorban 
megjelentek 
a sátorban. 
 
…Kinyitottam újra könyvem. 

Ott termettek 
mind előttem: 
jó királyok, 
rossz királyok, 
törpék, manók, 
óriások, 
mesebeli 
Tündérlányok – 
megtelt velük 
mesesátram. 
Mesék szárnyán 
Messze szálltam.” 

 
 

Burindáné Tyukodi Enikő 
 

http://www.lentikonyvtar.hu/
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OLVASÁSRA NEVELÉS A PETŐFI SÁNDOR 
EMLÉKKÖNYVTÁRBAN 

 

A programsorozat a „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában” TÁMOP 
3.2.4-08/1-2009-0025 projekt keretében valósult meg. 

A média, a számítógép, az internet, a videó, a tömegkultúra térnyerése alapvetően 
átformálta a felnőttek és a gyerekek mindennapjaiban a könyvekhez, az olvasáshoz való 
viszonyt. A szabadidő eltöltésére rengeteg új lehetőség nyílt, melyek mind az 
olvasástól, a könyvektől veszik el az időt. Megváltoztak olvasási szokásaink is. Egyre 
inkább teret hódít magának az interneten való tájékozódás, illetve az egyének életében 
az olvasás a napi sajtóra és különböző az életben való eligazodást segítő írásos formákra 
korlátozódik. A napokban olvastam, hogy egy felmérés szerint, az általános iskolás 
korosztály a 16-dik helyre tette az olvasást a szabadidős tevékenységek rangsorában. A 
szakemberek szerint ezért új módszerrel kell a gyerekeket olvasásra tanítani. 

Az általunk megvalósított programsorozattal az olvasási kedv felébresztése, az 
olvasás megszerettetése volt a célunk, amely kötetlenebb formában valósult meg a 
könyvtári foglalkozások keretében.  

 
Ízelítő a megvalósult programjainkból: 
 
Farsangi hagyományőrző délután 
 
Helyszín: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 
Időpont: 2011. március 8. 16 óra 
 
A hagyományőrzés fontos szerepet játszik intézményünk életében, legnépszerűbb 

tavaszi hagyományőrző gyermekrendezvényünk a farsang. Azonban fel kell ismerni azt 
az igényt, ami a ma emberében megfogalmazódik - ez pedig a régi és a mai közötti 
egészséges egyensúly, a réginek a maira történő, egyúttal hagyományőrző átformálása. 

A gyermekekhez közel áll a néphagyományok által közvetített mágikus világ. 
Népmeséink, népdalaink, népi mondókáink, népi játékaink jó része már a feledés 
homályába veszne, ha alkalmanként nem merítenénk a tiszta forrásból. Arra kértük a 
gyermekeket a foglalkozás első harmadában, keressenek a polcokon olyan könyveket és 
újságokat, melyekben a farsangi szokásokról írnak vagy farsangi versek esetleg történek 
olvashatók benne. Majd a csoportok röviden beszámoltak az olvasottakról. Nagyon sok 
érdekes dologról hallottunk: megtudhattuk mi is az a farsangtemetés illetve melyik 
esztendőkben tartanak rönkhúzást a Nyugat-Dunántúlon, valamint elhangzott egy 
farsangköszöntő is. 

A programon résztvevők kézműves foglalkozáson vehettek részt, amelynek 
keretében színes álarcokat készíthettek a maguk örömére, amit természetesen 
viselhettek is aztán.  

Egészséges fánkot is készítettünk teljes kiőrlésű liszt és gyümölcscukor 
felhasználásával. A fánktészta nyújtásában és szaggatásában már a legkisebbek is részt 
vettek. A kisült fánkból örömmel falatoztak kicsik és nagyok egyaránt. 

És természetesen nem maradhatott el a Kiszebábu égetés sem. Hangos 
kolompszóval és népi rigmusok skandálásával, végleg véget vetettünk a télnek. 
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Újjáéledő természet: foglalkozás óvódásoknak 
 
Helyszín: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 
Időpont: 2011. március 31. 9.30 óra 
 
A helyi Szivárvány óvoda kiscsoportosai látogattak el hozzánk. A foglalkozás 

során három csoportra osztottuk a gyermekeket: katicákra, hangyákra, békákra. Forgó 
rendszerben, nézegették a vízpart élővilágához kapcsoló színes képes könyveket és 
folyóiratokat. Majd állatos kifestőket színezhettek. A foglalkozás végén megnéztük a 
Tücsök és a hangya című mesét. A délelőtt folyamán érdeklődő, könyveket szerető, és a 
könyvekkel bánni tudó gyermekekkel találkoztunk. Hiszen az a gyermek, aki 
beleszületik a könyvkultúrába, 2,5-3 éves kora körül már megkülönböztetett figyelmet 
szentel a könyveknek, nem tapos rajta, nem dobálja, vagy tépi, hanem inkább a 
szőnyegre kuporodva, hason fekve, vagy éppen az asztalnál ülve nézegeti azt.  

 

 
 
Ringató foglalkozás 
 
Helyszín: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 
Időpont: 2011. május 4. 10 óra 
 
Énekeljünk és játsszunk a legkisebbekkel! 
 
A foglalkozással a szülőket, anyukákat, kismamákat, nagymamákat és az óvódás 

kort még el nem ért gyermekeket szólítottuk meg. A program célja, hogy a kismamák 
megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven zeneileg értékes 
dalanyagot. Ismerkedjenek meg magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal. A 
korai anya-gyerek kapcsolatban hatékonyan fejleszthetők a kicsik kommunikációs és 
zenei képességei. A közös játékot babák és mamák nagyon élvezték, gyorsan elrepült ez 
a délelőtti egy óra.  

Jakabfiné Bársony Judit 
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KÖNYVTÁR KORSZERŰSÍTÉS, OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ 
PROGRAMOK A ZALASZENTGRÓTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
A tavalyi évben elnyert „Tudásdepo-Expressz” TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0045 

”Engedjü(n)k hát olvasni!” című pályázaton a Városi Művelődési Központban működő 
könyvtárunk a konzorciumi partnerünkkel, a sármelléki Általános Művelődési Központ, 
Könyvtárral együtt 56 817 650 Ft kapott. Könyvtár- olvasásnépszerűsítő programok 
megvalósítására, a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer bevezetésére, valamint a 
könyvtár saját honlapjának (www.szentgrotkonyvtar.hu) elkészítésére, melyről 
hozzáférhető lesz könyvtárunk és a Zalaszentgróton működő általános iskolák, 
gimnázium könyvtárának online katalógusai is, 24 órán keresztül. A vállalt feladatokat 
2010. július 1. – 2011. december 31. között kell teljesíteni. Szintén a fent említett 
pályázatnak köszönhetően 1,2 millió forintot költhettünk bútorcserére, ebből az 
összegből polcokat, asztalokat, kiállító vitrineket, értékmegőrző szekrényt, székeket, 
gyermek olvasóink részére fotelokat vásároltunk . 

A projekt során szinte minden korosztálynak kínáltunk rendezvényeket. 
Rendezvényeink között szerepeltek: könyvtár népszerűsítő, olvasásfejlesztő programok, 
könyvtár szakmai előadások (vendég előadóink: dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész: 
Mentés másként - avagy olvasnak-e, s ha igen, mit olvasnak a jövő nemzedékei?, Juhász 
László meseterapeuta: Meseterápia a gyakorlatban és Heverné Kanyó Andrea: Az 
olvasóvá nevelés lehetőségei. A szülő, a pedagógus és a könyvtáros szerepe az  olvasóvá 
nevelésben címmel tartottak előadásokat), vetélkedők (helyismeret- illetve 
könyvtárhasználati több korosztály számára), író - olvasó találkozók (Varró Dániel 
költővel, Pálfalvi Dorottya meseírónővel találkozhattak olvasóink), verses-zenés műsorok 
(Kelemen Gyula, Figura Ede előadó művészek) kézműves foglalkozások ünnepekre 
készülődve, helyi kézművesekkel (gyerekek megismerkedhettek pl. sógyurma-, 
szalmadíszek készítésének- üvegfestés-, mézeskalács készítés technikájával), versmondó 
versenyek; és nem utolsó sorban felhasználóképzéseket, könyvtárhasználat órákat is 
szerveztünk.  

A felsorolt és megrendezésre került rendezvényeink célja volt a különböző 
információhordozók megismertetése mellett, a könyvek megszerettetése és 
népszerűsítése a gyermek- és felnőtt olvasóink körében, valamint hogy felhívjuk a 
könyvtárhasználók figyelmét az olvasás fontosságára. Bízzunk benne, hogy a fent 
említett rendezvényeknek az elkövetkező években is hagyománya lesz és ezáltal minél 
több kisdiák, felnőtt kap kedvet egy-egy szép mese, regény vagy szakkönyv, 
elolvasására. 

A projekt célja még a FAT akkreditáció megszerzésével felnőttképzési 
szolgáltatások nyújtása, ezzel is bővítve könyvtárunk szolgáltatásait. A projektben 
részvevő könyvtárosok szakmai továbbképzéseken (Kiadványszerkesztés, prezentáció 
készítés 90 óra, Projekt tervezés és pályázatkészítés alapjai 30 óra) , tanfolyamokon is 
részt vesznek, az említett képzéseken szerzett információkat munkájuk során 
kamatoztatják majd. 
         Pácsonyi Ildikó 
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Találkozó Pálfalvy Dorottyával Zalaszentgróton 

 
 

 
Juhász László meseterapeuta előadása a zalaszentgróti könyvtárban 

 
 

 
Könyvtárhasználati vetélkedő Zalaszentgóton 
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A TÁMOP-3.2.4 PÁLYÁZAT MEGVALÓSULT EREDMÉNYEI  
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁMK KÖNYVTÁRÁBAN 

 
Az Apáczai Csere János ÁMK Könyvtára konzorciumi tagként vett részt a 

TÁMOP-3.2.4. „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában” című pályázatban. Az 
elnyert 1.160.545,- Ft-ból számos programot és fejlesztést valósítottunk meg. A pályázati 
keretből lehetőség nyílt könyvtár ismertető kiadványok és szóróanyagok készítésére, így 
népszerűsítve a könyvtárat és szolgáltatásait. A közeljövőben megújul továbbá a 
könyvtár honlapja is: színesebb és gazdagabb lesz, mint korábban. Olvasói igényeket 
figyelembe véve blogot is fogunk indítani, melyen könyvajánlók és olvasói vélemények 
kapnak majd helyet.  

Tavasszal több, gyermekeknek szóló program került megrendezésre. Vendégünk 
volt Agócs Írisz meseillusztrátor és Zalka Csenge Virág mesemondó. 

 

 
 
Ősszel kismamáknak szóló programjainkon vehettek részt az érdeklődő anyukák 

és babáik. 2011. szeptember 21-én délelőtt Lóg a lába, lóga – Mondókákkal kísért ölbeli 
játék kicsiknek és nagyoknak címmel tartott Godina Mónika gyógypedagógus 
foglalkozást a legkisebbeknek. A intézményi Baba-mama klub tagjainak nyújtott 
programon az anyukák és a babák játékos mondókákat, énekeket tanultak. A mondókák 
elősegítik a beszédkészség kialakulását/fejlesztését, megnyugtatják a gyermekeket. A 
könyvtár feladata, hogy a legkisebbekkel is megismertesse a könyvek világát, és 
olvasóvá nevelje őket. Az anyukák megismerkedtek a könyvtárral, az általa nyújtott 
lehetőségekkel. A programon ingyenesen iratkozhattak be a résztvevő anyukák, így 12 
felnőttel és 11 gyermekkel nőtt a könyvtár olvasóinak száma. 

2011. szeptember 28-án Matyovszky Márta pszichológus Gyerekekről, olvasásról 
szülőknek című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadás célja az volt, 
hogy segítséget nyújtson a szülőknek abban, hogyan nevelhetik olvasóvá gyermeküket. 
Az előadó az előadás végén lehetőséget adott kérdések feltevésére, melyekre hasznos 
tanácsokat kaphattak a szülők a gyerekek olvasásra tanításával, olvasóvá nevelésével, s 
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egyéb pszichológiai kérdéssel kapcsolatban. Az előadáson tényszerűen megismerhették a 
szülők, miért szerepelnek rosszul a magyar gyerekek a PISA felméréseken. Min kellene 
változtatni hazánkban, hogy olvasókká váljanak a gyerekek? Milyen színterek és 
szereplők segítik elő a gyerekek tanulását? Milyen tanulási technikákat használnak az 
egyes országokban az olvasás megtanítására? Mit tehetnek a szülők otthon, hogy 
olvasásra/olvasóvá neveljék a gyerekeket? Hangsúlyozta a könyvtárak szerepét is: a 
család mellett ez a második színtér, ahol a gyerekek olvasóvá válhatnak. Ezen a 
programunkon is ingyenesen iratkozhattak be a résztvevők, 10 felnőtt, 2 gyermek növelte 
az olvasóink számát.  

 
 
Tavaly ősszel a gimnazistáinknak indított könyvtár-informatikai versenyünket 

idén októberben ismét elindítottuk Net-re fel! címmel, melyre az általános iskolák 7-8. 
osztályos tanulóinak jelentkezését vártuk. A versenyre több városi és vidéki iskolából is 
jelentkeztek csapatok, akik az első fordulót sikeresen teljesítették. A háromfordulós 
verseny során olyan készségeket sajátíthatnak el, melyek segítik a tanulókat 
eligazodni a digitális világban. A verseny számára külön honlapot készítettünk, 
melyen a vetélkedő zajlik. Az alábbi címen minden érdeklődő megtekintheti: 
http://sites.google.com/site/apaczaiamkkeonyvtar/. 
 
 

Ambrus Adrienn  
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EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖNYVTÁRI PORTÁL 
HÍD AZ EMBEREK ÉS AZ INFORMÁCIÓ KÖZÖTT 

 

 
 

A Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtárának 2011. március 3. óta 
publikus a portálja  – látogatottsága pedig már ezen rövid idő alatt is meghaladta a tízezret.  
Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a Startlap szakemberei úgy gondolták: felveszik webolda-
lunkat az ajánlott linkek közé, így megtalálhatók vagyunk – www.orvosiszotar.lap.hu cí-
men is.  

A TÁMOP 3.2.4-08/1 pályázat adott lehetőséget arra, hogy az egyszerű könyvtári 
honlapból szakportál fejlődhessen, az IQSYS Zrt. hathatós segítségének köszönhetően. 

A kórház könyvtárának honlapját az orvosokon és más szakmabelieken kívül laiku-
sok is használhatják – rájuk is gondoltunk, amikor például a „Kérdezd a könyvtárost” és a 
„Kérdezd az orvost” menüpontokat életre hívtuk. 

A nyitólap egyszerű szerkezete, az egyes menüpontokhoz kapcsolódó útmutatói 
könnyen használhatóvá teszik az egész portált. A szakportál egyik legfontosabb jellemzője 
az interaktivitás. Ezt szeretném kiemelni az oldalon található menüpontok sorrendjének 
áttekintésekor.  

Rendkívül fontos, hogy olvasóink el tudják mondani észrevételeiket akár a hagyo-
mányos, akár az online szolgáltatásokkal kapcsolatban – a Rólunk menüpont Vélemények 
fülecskéjére kattintva meg is tehetik ezt: ott találják e-mail címünket. Észrevételeik mellett 
természetesen elküldhetik beszerzési javaslataikat is.  

Külön kiemelendő a Keresés és kölcsönzés menüpont, melynek különlegessége, 
hogy egyszerre akár tíz online adatbázisban is kereshet dokumentumokat a felhasználó. A 
tíz adatbázisból öt egyetemi könyvtár katalógusa, ezek mellett az olvasó kutathat az Or-
szágos Széchényi Könyvtár adatbázisában és a Magyar Országos Közös Katalógusban. 
Két külföldi adatbázis is szerepel a listán: a washingtoni Library of Congress katalógusa, 
illetve a PubMed egészségügyi adatbázis. Ezzel egy időben a szakportál dokumentum 
könyvtárában is lehet keresni, ahol a kórház dolgozóinak publikációi között szemezgethet 
az olvasó. Pontos nevén a TEKA (Tudományos Előadások és Közlemények Adattára), a 
kórház dolgozóinak tudományos munkásságáról ad tájékoztatást. Ebben a menüpontban a 
regisztrált olvasónak lehetősége van előjegyzést felvenni különböző dokumentumokra is. 
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Két egészen egyedi lehetőség is helyet kapott a könyvtár weblapján: talán ezek biz-
tosítják leginkább az oldal interaktivitását.  

A Kérdezd a könyvtárost menüpont alatt laikus és egészségügyi dolgozó egyaránt 
fordulhat kérdésével a könyvtároshoz, aki igyekszik gyors és eligazító választ adni – ter-
mészetesen elektronikus úton. 

Tudományos kérdések eldöntésére, a laikusok tanácsadására, különböző cikkek 
elemzésére ugyanakkor nem vállalkozhatunk, hiszen ez a szakemberek (orvos, gyógysze-
rész) dolga. Az orvosok és ápolók mélyebb szintű tájékoztatása szintén nem itt történik, 
illetve – ezen szolgáltatás keretei közt - sem vállalhatjuk kiadványok, tartalmi kivonatok 
készítését sem. 

A könyvtáros mellett az orvosokhoz is lehet kérdéseket intézni: erre a laikusoknak 
és „külsős” orvosoknak is van lehetősége. A portálon regisztrált látogató a kérdés feltétele 
után szakterületet választ – ezután kérdése a könyvtároshoz kerül, aki a jóváhagyás után 
továbbítja azt a kijelölt területet képviselő szakorvoshoz. 

A látogató természetesen azt is figyelemmel tudja követni, hogy kérdése éppen mi-
lyen státuszban van. Az orvos-orvos közötti virtuális kommunikáció során a felek véle-
ményt cserélhetnek, illetve egyfajta online konzílium is kialakulhat közöttük – ezzel is 
elősegítve egy adott probléma megoldását. Ennek érdekében mind a kórház szakembereit, 
mind a kórház ellátási körzetében tevékenykedő háziorvosokat előzetesen regisztráltuk, és 
e regisztrációkat folyamatosan frissítjük.  

Mindkettő menüpont közös jellemzője, hogy a kérdést feltevő személy eldöntheti: 
publikus legyen-e kérdése, vagy sem. Az adatkezelés biztonsága miatt sem kell aggódniuk 
azoknak, akik kérdéssel fordulnak hozzánk: a weblap fejlesztői szerint a Lifey portál be-
épített jogosultságkezelője minden regisztrált felhasználóhoz egyedi szerepkört rendel. 

Mindenképpen fontos megemlítenünk továbbá a Tudástár menüpontot – itt juthat-
nak ugyanis fontos információkhoz a szakemberek és laikusok egyaránt. Az e helyen ta-
lálható információk tematikus rendben, részben teljes szöveggel, részben pedig linkgyűj-
temény formájában találhatók meg. A Tudástár szintén két részből épül fel: a publikus 
oldalt a laikusok számára töltöttük fel: betegtájékoztatókkal, ismeretterjesztő folyóiratok 
linkgyűjteményével, illetve a betegeket segítő szervezetek, alapítványok elérhetőségeivel. 
A Tudástár szakmai oldalán kizárólag a regisztrált orvosok, egészségügyi szakdolgozók 
böngészhetnek. A már korábban említett TEKA mellett itt férhetnek hozzá a munkájukat 
segítő szakmai módszertani levelekhez, protokollokhoz – illetve a Zala Megyei Kórház 
Orvosainak és Szakdolgozóinak bibliográfiájához.  

Az egészségügyi szakportálunkról elérhető elektronikus szakmai folyóiratok és 
könyvek betűrendes listája is fellelhető itt, illetve külön link szolgál a továbbképzések 
lehetőségeinek feltérképezésére. E menüpont Linkcentrumában különböző szakmai társa-
ságokról, konferenciákról és kongresszusokról, levelezőlistákról és orvosi weboldalakról 
értesülhet a látogató. Emellett orvosi kiadók és könyvek, e-book-ok és elektronikus folyó-
iratok linkjei is megtalálhatók itt, szakterületek szerinti bontásban. 

Ezek mellett természetesen még számtalan informálódási lehetőséget rejt a szakpor-
tál, és a könnyen átlátható felületnek köszönhetően minden látogatónk hamar megtalálhat-
ja az érdeklődésének megfelelő ismeretanyagot. Érdemes tehát regisztrálni szakportálunk-
ra – www.zmkok.hu - akár laikusként is – hiszen könyvtárunk szlogene szerint is Egész-
séghez segít a tudás.  

Csáky Kata 
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1 ÉVES LETT A CIMBORA KLUB! 
 
 Az Országos Könyvtári Napok keretében október 7-én került sor 
gyermekkönyvtárunkban az immár 1 évessé lett Cimbora Klub összejövetelére. A 
nevezetes alkalomra születésnapi Ki mit tud? versenyt hirdettünk.  
 Fél háromra zsúfolásig megtelt foglalkoztató termünk. A tizenöt régi 
„törzstagunk” mellé csatlakoztak a csonkahegyháti és becsvölgyei iskola kiskamasz 
tanulói (tizenkilencen). Ehhez a létszámhoz jött még persze a mi kis háromfős csapatunk, 
néhány izguló szülő, na és a három zsűritag. A zsűritagok név szerint, akik a 
produkciókat értékelték: Gaál Éva könyvtáros, Sárgáné Heindl Lívia tanárnő és Török 
Virág tanárnő. 
 Az ünnepélyes megnyitón Oláh Rozália, gyermekkönyvtárunk vezetője értékelte 
az elmúlt évet. Szóba kerültek a színes Cimbora programok, a tavaszi balatonfüredi 
kirándulás felejthetetlen élménye. 
 Következett a fellépő Cimborák bemutatkozása. Legtöbben a vers-próza 
kategóriában szerepeltek, de jó néhány tanuló az ének-zene területéről mutatta be tudását. 
Vers kategóriában többen is Ady Endre költeményei közül választottak, illetve többek 
között Móra Ferenctől A cinege cipője is elhangzott. Zene kategóriában furulyázó 
cimboránk, gitározó lányunk is akadt, de többen dalra fakadtak, a népdaltól kezdve a 
popzenéig ívelt a skála. (A Piramis együttes „örökzöld” száma, a „Ha volna két életem” 
című dalt is elénekelték.) A tánc kategóriában az új cimborák, a csonkahegyháti általános 
iskola diákjai szerepeltek. A CD-lejátszón vidám, bohókás zenei egyveleg szólt, s ők erre 
a zenére táncoltak sajátos, egyedi, néhol bájosan suta mozgásokkal. (Többek között a 
„Kacsatánc” is felhangzott.) 
 Az egyes bemutatkozásokat a zsűri tagjai 1-5-ig terjedő pontszámmal honorálták. 
A legtöbb produkció négy-négy pontot kapott, de akadt több maximum pontszámmal 
jutalmazott előadás is.  
 Miután lezajlott a versenyzők műsorszáma, következett könyvtárunk 
igazgatójának, Kiss Gábornak a „felszólalása”. Ő is jelen volt az egy évvel ezelőtti 
alakuló Cimbora Klub foglalkozásán. Arra biztatta a régi és új tagokat, hogy ápolják 
tovább a „cimboraság” nemes hagyományát. Ekkor került sor az immár tizenkilenc új 
taggal bővült cimborák eskütételére, avatására, persze mi, régi cimborák is újból 
megerősítettük a pozitív, nemes, erkölcsös gondolatokból álló esküt. 
 Az eskütétel után jött az összejövetel „buli hangulatot” idéző félórája. Amíg a 
zsűri tagjai lázasan tanakodtak, értékelték a produkciókat, a cimborákat „terülj 
asztalkám” várta. Lekapcsoltuk a teremben a villanyt, s érkezett a „mini tűzijátékkal” 
feldíszített ünnepi torta. Nem is egy, hanem kettő! De szükség is volt ennyire, mert sok 
volt az „éhes gyerekszáj”! Közben pezsgősüvegek pukkantak, s a poharakba öntöttük a 
finom nedűt, a kölyökpezsgőt. Látva az önfeledten tortát majszoló gyerekeket, a 
versenyzés utáni oldott hangulatot, mi is megkönnyebbültünk, hogy lám, lám, telitalálat 
lett a születésnapi meglepetés… 
 Az evés-ivás után, az üressé vált ünnepi asztalt látva arra kértük a gyerekhadat, 
hogy mindenki foglalja el helyét, s következhet a zsűri értékelése, a produkciók díjazása. 
Az első helyezést elérő tanulók ajándékkönyveket vehettek át, ám a gyöngébben szereplő 
cimborák is ötletes, kedves ajándéktárgyakban részesültek. Összejövetelünk végén 
megköszöntük mindenkinek a részvételt, a szereplést, s azzal a gondolattal búcsúztunk 
egymástól, hogy egy hónap múlva „ugyanitt, ugyanekkor” találkozunk! 
 
         Fejesné Szabó Piroska 
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NÉMET NYELVTANFOLYAM ZAJLOTT GELSÉN A PETŐFI 
SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN 

 

 
 

100 órás német nyelvtanfolyam zajlott Gelsén a Petőfi Sándor Emlékkönyvtár-
ban szeptembertől november végéig. Nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen ma már 
fokozatosan elmosódnak az országok határai, néhány óra alatt bárhová eljuthatunk és új 
helyeken, új embereket ismerünk meg, illetve a termálfürdőnek köszönhetően települé-
sünkre is egyre gyakrabban érkeznek külföldiek. Éppen ezért a mai világban nagyon 
fontos az idegen nyelvek ismerete. Az egyik legismertebb európai nyelv a német. Ez a 
képzés arra adott lehetőséget, hogy megismerkedhessünk a német nyelvvel, valamint 
egyszerű hétköznapi helyzetekben képesek legyünk német nyelven kommunikálni. 

Csoportunk 12 főből állt, 11 hölgy és egy férfi részvételével. A résztvevők köre 
vegyes összetételű volt, néhányan még nem tanultak soha németül, vagy csak régebben, 
rövid ideig foglalkoztak a nyelvtanulással, illetve páran a már meglévő tudásukat frissí-
tették, illetve pótolták a hiányosságaikat. A képzés erőssége volt a kiscsoportos foglal-
kozás. A körülbelül azonos szintű tudás lehetőséget adott arra, hogy gátlások nélkül 
beszéljünk németül, valamint arra is, hogy hallgatótársainkkal is gyakoroljuk a szituáci-
ós gyakorlatokon keresztül, a megtanult nyelvi fordulatokat. Mindent összegezve magas 
szintű képzést kaptunk és szerintem sokat tanultunk ilyen rövid idő alatt is, ezt támaszt-
ják alá a jó vizsgaeredmények is. 

Intézményünk kiemelt feladatként kezelte a programban résztvevő személyek 
képzésben tartásának segítését, az esetleges lemorzsolódás csökkentését és megakadá-
lyozását. A tanfolyam végén mind a 12 fő eredményesen levizsgázott. A könyvtár falai 
között lehetőséget biztosítottunk a különgyakorlásra is, ha valaki lemaradt, vagy nem 
értette a tanultakat, illetve otthon nem volt lehetősége a CD meghallgatására ez ne je-
lenthessen senki számára hátrányt. A vizsga előtti időszakban nagyon fontos volt, hogy 
minél többet gyakoroljuk szóban a páros szituációkat, valamint a tesztek gyakorlására is 
szükség volt. A sikeres megvalósítás érdekében együttműködtünk a Zalai Falvakért 
Egyesülettel, a „Cseszt Regélő” Nonprofit Kft-vel és a SZÁM-PONT Kft képző intéz-
ménnyel.  

Jakabfiné Bársony Judit 
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OLVASÓTÁBOR BALATONMÁRIAFÜRDŐN 
A zalaszentgróti Városi Könyvtár szervezésében 
 

 
 
 
A 2011-es év a könyvtáru  évnek számított, mivel 

TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0045 Engedjü(n)k hát olvasni! pályázatunk keretén belül, első 
alkalommal rendeztünk olvasótábort gyermekolvasóink részére, éppen ezért a szervező 
könyvtárosoknak illetve pedagógusoknak is kihívást jelentett. A szervezés kezdeteitől 
fogva szerettük volna, hogy ez egy különleges, emlékezetes tábor legyen, ahol a fiatalok 
közösséget alkotva ismerhetik meg a kultúra, az irodalom örömét és személyiségformáló 
erejét. A felkészülés során sok szép és nemes cél fogalmazódott meg az olvasótábort szer-
vezők fejében, néhány gondolat, amelyet aztán sikerült is megvalósítani a tábor időtartama 
alatt: olvasóvá nevelés, fejlődjön a jelenlevő diákok szóbeli és írásbeli kifejező képessége, 
olvasmányélmény feldolgozása és előadása, önismeret fejlesztése az irodalom segítségé-
vel, megismerkedés szabadidejükben különböző kézműves technikákkal. 

A résztvevők él

nk történetében különleges

etkora 11-16 év között mozgott. A gyerekek a helyi általános- és közép-
iskolá

ge-
ink kö

zva elmondható, hogy táborunk a rossz időjárás el-
lenére

                                                                                      Pácsonyi Ildikó    

ból érkeztek. Célunk volt, hogy táborunkban olyan gyerekek vegyenek részt, akik egész 
évben használták a helyi városi - illetve iskolai könyvtárat. A tábor időtartalma 7 nap volt. 

Délelőttönként kulturális és irodalmi előadások hangzottak el; meghívott vendé
zött szerepelt Varró Dániel, a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő köl-

tőnk. Dani a gyerekeket megszólítva, párbeszédet kezdeményezve mutatta be régi és új 
verseit; valamint még hallhatták a táborlakók Sólyom Tamás verses – zenés műsorát. To-
vábbi előadásaink között szerepelt „A kultúra, mint érték” című; az előadó felhívta a fi-
gyelmet az internethasználat veszélyeire, illetve a szerzői jogok szabályaira. Végül, de 
nem utolsó sorban a még újdonságnak számító E-book olvasó bemutatására és használatá-
ra került sor; a résztvevők kézbe is vehették az E-book olvasókat és kérdéseket is tehetek 
fel az előadás végén. Ebéd után pihenőre, szabad programra került sor, ekkor zajlottak a 
különböző kézműves foglalkozások, pl.: mindenki elkészíthette saját tábor-pólóját batiko-
lás technikájával, majd a délutánok hátralévő részében Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
című regényének feldolgozására került sor, interaktív programok és kvíz - illetve sportjá-
tékokkal színesítve. Az esték könyvajánlásokkal zárultak a diákok bemutathatták társaik-
nak a számukra legkedvesebb könyvüket. A tábor utolsó napja értékeléssekkel, összegzé-
sekkel, élménybeszámolókkal zárult.  

Az élménybeszámolókra hivatko
 is vidám hangvételű volt, és minden résztvevő új és értékes információkkal térhetet 

haza. Szerintem mindenki (a szervezők) nevében elmondhatom, milyen jó érzéssel töltött 
el bennünket, mikor láttuk, hogy a csapatokat alkotó diákok, nagy lelkesedéssel írták a 
forgatókönyveket, osztották ki és írták a szerepeket, próbálták a dialógusokat. A tábor 
zárónapján bemutathatták egész heti munkájuk eredményét társaiknak, illetve a tábort 
szervező pedagógusoknak, könyvtárosoknak - hogy csak egy szép élményt említsek az egy 
hét programjai közül. 
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Az olvasótábor résztvevői a A Pál utcai fiúk feldolgozása közben 

 
 
 

 
Író-olvasó találkozó Varró Dánellel 
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CSIK FERENC ÖRÖKSÉGE: KESZTHELY SPORTTÖRTÉNETE A 
VÍZI SPORTOK TÜKRÉBEN 

 
Nagy teljesítmények és kimagasló eredmények eléréséhez   

különös erkölcsi kellékek szükségesek. Tiszta élet, mértékletesség,  
józanság, szívós kitartás, áldozatkézség, a testi és szellemi  

energiák teljes összpontosítása elengedhetetlen.” 
                                                                              /Csik Ferenc/ 

 
 

Fenti címmel hirdetett sporttörténeti vetélkedőt a Keszthely Város Sportjáért és Ok-
tatásáért Egyesület a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban. Az immár hagyomá-
nyossá vált program a Látássérültek és a Mozgássérültek Zala Megyei Szervezetének tag-
jai számára került megrendezésre. A feladatokat a könyvtár munkatársai – Borbélyné 
Verebélyi Judit és Magyar Szilvia – állították össze és a nyár folyamán a versenyre készü-
lők megkapták a felkészüléshez szükséges irodalmat. A vetélkedőre elhívtuk a helyi média 
képviselőit, valamint a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület vezetőit is.  

A rendezvényen megjelenteket köszöntötte Pappné Beke Judit, a könyvtár vezető-
je, aki bemutatta a zsűri tagjait: emelte a nap fényét Csik Ferenc olimpiai bajnok leánya, 
Csik Katalin, aki nagy örömmel fogadta el a zsűri elnöki tisztet. 

Keszthely Város képviseletében Csala Barbara referens, valamint Tolnainé 
Apjok Zsuzsanna sportoktató vettek részt a zsűri munkájában.  

Csik Katalin köszöntőjében meghatódva emelte ki, hogy nagy örömére szolgál egy 
olyan vetélkedőn részt venni, ahol édesapjának állítanak emléket.  

Az első feladatot írásban kellett megoldani, tesztkérdések voltak Keszthely első 
sportegyesületéről, 5 perc állt rendelkezésre a 4 fős csapatoknak.  

A 2. feladat Szókereső volt szintén írásban: Vitorlázók, úszók, edzők címmel, a 
megfejtése pedig: „Gyorsabban, magasabbra, erősebben!” A következő feladatban –mely 
rejtvény volt- egy keszthelyi olimpikon, Sipos Márton volt a megfejtés, aki 1924-ben a 
párizsi olimpián mellúszásban remekelt. Közben a „szurkolók”, vagyis a nézők, kísérők, 
vendégek is játszhattak: Csik Ferencről szóló kérdésekre kellett helyesen megválaszolni, s 
akinek ez sikerült, annak stílszerűen sportszelet lett a jutalma.  

Ezután minden csapat egy keszthelyi vitorlázó nevét tartalmazó borítékot húzott, az 
általuk kihúzott személyt kellett bemutatniuk: Bácsics Katalin és Krisztina, Eszes Tamás 
és Németh Enikő, majd következett a Párosító, melyben vitorlás kifejezéseket kellett he-
lyesen összerakni. 

Az írásbeli feladatok alatt halk zene szólt: Vár a Balaton, Széles a Balaton vize, One 
moment in time, és Rod Stewart: I’m sailing című dalokat hallhattak a jelenlévők. 

Az utolsó feladatban szabad volt a kalózkodás, a pontrablás. 4 féle vitorláshajó: a 
Kadett, Otimist, Laser és E-Yolle képét kivetítettük projectorral, illetve minden csapat 
kézhez kapta a képeket: amelyik csapat meg tudta mondani, melyik hajótípus, az kapott 
pontot, és 2-3 információt kellett az adott hajóról mondani. Amennyiben egyik csapat sem 
tudta a hajó típusát, a játékvezető megmondta, és eztán kellett bemutatni.  

Amíg az értékelés történt, addig Apjok Zsuzsanna tartott egy kis bemutatót a külön-
böző csomók kötéséről, szóróanyagokat és vitorlásújságokat mutatott a jelenlevőknek.  

Rendkívül szoros mezőnyben megszületett a végeredmény: 4. helyezett lett a Moz-
gássérültek ZME Keszthelyi Csoportja; a 3. helyezett a Látássérültek Zalaegerszegi Csa-
pata; 2. helyezett a Keszthely Város  Sportjáért és Oktatásáért Egyesület csapata; 1. helyen 
végzett a Látássérültek Keszthelyi Csoportja. 
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Mozgáskorlátozottak és látásukban sérült felnőttek vállalkoztak igazán nagy tettre; 
megmérkőznek egymással, s bátran ki mernek állni olyan feladatokban, melyre a felkészü-
lés is nehezebb, mint egészséges társaiknak.  

Az ajándékokat Keszthely Város Önkormányzata és a Tourinform Iroda ajánlotta 
fel, minden résztvevő kapott emléklapot és ajándékot, és minden csapat oklevelet.  

Meglepetésként a helyi Pelsoline Kft felajánlott minden csapatnak egy kis hajóki-
rándulást cégük vitorláshajóján. 

A jó hangulatú délelőttöt kötetlen beszélgetés és egy kis ebéd zárta. 
 

 
        Borbélyné Verebélyi Judit 
 
 

 
A vetélkedő közben 

 

 
Csík Katalin gratulál 

 

  43



TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ BOSNYÁK VIKTÓRIÁVAL 
 

A 2011-es Zalai 
Gyermekkönyvhetek egyik 
meghívott vendége Bosnyák 
Viktória írónő volt 
Budapestről. November 16-án 
délután kettő órára gyülekezett 
a lelkes gyerektársaság 
könyvtárunk olvasótermében. 
A Dózsa Általános Iskolából 
harmadikos osztály, a Petőfi 
Általános Iskolából ne-
gyedikes osztály érkezett a 
programra. 

A harmadikosok nagy 
alapossággal készültek az író-
olvasó találkozóra, mindegyik 

tanuló rajzot szorongatott a kezében, amellyel az írónőnek kedveskedtek. Felkészültségü-
ket – Bosnyák Viktória könyveiből – az is mutatta, hogy kérdések özönét zúdították már a 
találkozó elején az írónőre. 

 Bosnyák Viktória lezser öltözékben (farmer, póló), s ennek megfelelően 
„lezser stílusban” kezdte el rendhagyó bemutatkozását. Mindjárt az elején megkérte a ta-
nulókat, hogy tegezzék egymást… Utána egyből belevágott a „lényegbe”, műveinek felso-
rolásába, de előbb arra biztatta a kisdiákokat, hogy bátran tegyék fel kérdéseiket, s ő meg-
próbál rájuk válaszolni. Jöttek is sorban a kíváncsi kérdések: „Hány könyvet írtál? Meny-
nyit lehet keresni a könyvírással? Melyik a legkedvesebb könyved? Milyen kutyád van? 
Hány idegen nyelvet beszélsz?”  

 Az írónő humorosan, közvetlen hangon próbált felelni a reá zúduló kérdé-
sekre. Utána belekezdett a tulajdonképpeni író-olvasó találkozóba. Szokatlan módon egy 
kis játékfilmmel indította a találkozót, amely a Tündérboszorkány című regényéből ké-
szült. A film levetítésével az volt a célja, hogy kedvet kapjanak azok is az olvasásához, 
akik még nem ismerik ezt a művét. A nyolc perces filmet a budapesti Áldás Utcai Általá-
nos Iskola 5. D. osztályos tanulói közreműködésével készítették. Hát szó, mi szó, varázsla-
tos hangulatú helyszínnel és varázslatos képességekkel megáldott főszereplőkkel találkoz-
hattunk! Az amatőr szereplők filmsztárokkal felérő produkciót hoztak létre… Bámulatos 
színészi képességekkel „dolgoztak”, izgalmas, fordulatos cselekménnyel találkozhatunk. 
Hogy ki az a tündérboszorkány? A Békés utcai Általános Iskola könyvtárosa, Morcz 
Aranka. A mindig undok, mindig nyavalygó, szipákoló könyvtáros néniről kiderül, hogy 
valójában tündér, könyvtáros tündér. A másik főszereplő pedig Jóhegyi Laci, aki folyton-
folyvást olvas. Rengeteg könyvet olvasott már. Hogy miért változnak át a Laci által olva-
sott történetek humorossá, s ez miért okoz galibát? Olvassuk el a regényt! Biztosak lehe-
tünk benne, hogy a játékfilm megtekintése után sokan kedvet kaptak a Tündérboszorkány 
című könyv elolvasásához! 

Ezek után ajánlotta az írónő a „Tündérboszorkány” folytatását a gyerkőcök fi-
gyelmébe, amelynek címe: Analfa visszatér. A könyvborítón egy fekete macska látható. 
Bosnyák Viktória ennek kapcsán felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy nagyon vigyázza-
nak a fekete macskákkal, mert azok bizony valójában boszorkányok! Ugye, erre egyikünk 
sem gondolt volna?! Szerinte, ha meglátunk egy fekete macskát, nézzünk bátran a szemé-
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be, s mondjuk neki elszántan, hogy „boszorkány, távozz innét, sicc”! Szóval, annak, aki 
elolvasta a Tündérboszorkányt, bátran lehet ajánlani ezt a történetet is! 

 Bosnyák Viktória ezután áttért következő könyvének ismertetésére, amely-
nek címe: Klott Gatya, ne fárassz! Mint kiderült, egy személyes élménye adta az apropót, 
hogy ezt a kötetet megírja. Általános iskolai tornatanára ihlette a könyv megírására. Hogy 
ki az a Klott Gatya? Nos, kizárólag a hallgatóságnak elárulta: az illető egy undok, rosszin-
dulatú, szadista testnevelő tanár, akit a háta mögött mindenki Klott Gatyának, vagyis tor-
nanadrágnak csúfol. Ráadásul (ahogy a regény bevezetőjéből megtudhatjuk) ő lesz az ötö-
dik d. osztály osztályfőnöke is! Hogy milyen bonyodalmak származnak ebből a tényből, 
megtudhatjuk, ha elolvassuk a regényt! 

 Következett az írónő ajánlásában egy másik, vékonyka kötet ismertetése, 
amely A sirály a király? címmel jelent meg 2006-ban. A könyvborító az alábbi gondola-
tokkal ajánlja figyelmünkbe ezt a karcsú könyvet: „…hiszen király mégsem lehet akárki-
ből. Nem szükséges, hogy gyorsan fuss, selymes legyen a bundád, tudj repülni, vagy hogy 
erős légy. Mire elolvasod a mesét, király leszel, legalábbis helyesírásból. Jó szórakozást, 
Felség!” S tényleg, aki elolvassa ezt a könyvet, biztosan sokat megtudhat az „ly” és a „j” 
használati szabályairól. 

 Ugyancsak humoros, hangulatos témát dolgoz fel Bosnyák Viktória másik 
vékonyka kötetében. A címe: Elek, merre keresselek? A mesés történetet olvasva hibátla-
nul le tudjuk majd írni az összes nehéz földrajzi nevet, s jutalmunk egy ötös lehet a legkö-
zelebbi tollbamondásnál – ígéri a könyvajánlóban az írónő.  

Másik hasonló meseregényét is ajánlotta az írónő. Ennek a címe: Amikor kivirág-
zott a fánk fánk. Szintén humoros a témája, s játékosan mutatja be Magyarórafalvát, a 
könyv helyszínét, ahol Fodor Menta a polgármester. A mesés történetekben a többértelmű 
szavak használatával ismerkedhetünk.  Találkozhatunk például az emberkerülő gazember-
rel, a karperecet sütő pékkel és sok más fura alakkal. Végül azt is megláthatjuk, ahogy 
kivirágzik a fánk fánk! 

 Hasonlóan a fentebb említett könyveivel, az Ezt nevezem! című kötet is ta-
nító célzattal született. Ugye neked van neved? Keresztneved és vezetékneved is. Az erdő-
ben az állatoknak keresztnevük van, de most családnevet is szeretnének. Hívják az elefán-
tot Nagynak, a hangyát pedig Kissnek? Az szörnyen uncsi volna az írónő szerint. Milyen 
nevet válasszanak maguknak? Olvasd el, hogy döntöttek, és a mese végére nem csak a 
saját nevedet fogod helyesen írni, hanem a leghíresebb magyarokét is! 

Az író-olvasó találkozó végére maradt a Budapesti kis boszorkány című vadonatúj 
meseregény, amelyet 2011-ben adtak ki, tehát ez az írónő legfrissebb „termése”. Ez a tör-
ténet a fővárosról, Liziről, a főszereplőről és a boszorkányokról szól. A könyvben eltűnik 
boszorkány barátnőnk, a 333 éves Amnézia! Nélküle fuccs a boszorkánykodásnak! Jelent-
kezz, ha láttad őt, vagy tudsz olyan kislányról, akiből igazi boszorkányt nevelhetnénk, 
hogy újra hárman legyünk! Különben Budapest boszorkányság nélkül marad!  A maradék 
Gellért-hegyi boszorkák, Analitika és Anarchia jeligéje: Jótett helyébe rosszat várj! Az 
írónő így köszön el könyvének végén olvasóitól: „Kedves Olvasó! Ha éjszaka a Gellért-
hegyen jársz, és valaki így köszön neked: „Csúf, rossz estét!”, ne állj meg, ha jót akarsz, 
hacsak nem vagy magad is boszorkány!” A könyvben számtalan fővárosi helyszínnel 
megismerkedhetnek a gyermekolvasók – Gellért-hegy, a Vár, a Hősök tere, a Nemzeti 
Galéria és még folytathatnánk a sort… 

A több mint másfél óráig tartó író-olvasó találkozó után minden kisdiák elégedet-
ten szedelőzködött (bár már kicsit fáradtan), jól érezték magukat, megnyerte őket talán új 
olvasóknak is Bosnyák Viktória, az „írónő-boszorkány”… 

                                          Fejesné Szabó Piroska 
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GYERMEKKÖNYVHETEK KESZTHELYEN 
 
 

Több mint két héten keresztül, 2011. november 15-30-ig színes és változatos prog-
ramokkal vártuk olvasóinkat a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárában. A korábbi évekhez hasonlóan, most is eredményesen pályáztunk a Zala 
Megyei Közgyűlés Kulturális Bizottságához programjaink sikeres megvalósítása érde-
kében. 

Nyitó rendezvényünkön Kardos József tanár úr az idén évfordulós Lázár Ervin 
meséit mutatta be az általános iskolák 3-4. osztályos tanulóinak. Az előadás elején meg-
jelenésük sorrendjében röviden ajánlotta, felkeltette az érdeklődést meséi iránt. Az Új 
Bojtorján együttes előadásában meghallgattuk közösen a Négyszögletű kerekerdő című 
dalt, így elindult a beszélgetés a meséről, melyből elhangzott egy részlet is. Befejezésül 
a tanár úr arra is kitért, hogyan születnek a humoros játékos nevek. A tartalmas és tanul-
ságos délelőtt után a gyerekek a mese üzenetével térhettek haza tarisznyájukban: Az 
igazi szeretet nem vár viszonzást. 
 

 
 
November 21-én az évről-évre megrendezésre kerülő Óvodások városi vers-

mondó délelőttjét tartottuk. A város valamennyi óvodájából minden csoport egy-egy 
kis szavalója képviseltette magát. E rendezvényünk nem verseny, célja a versek meg-
szerettetése. Petánovics Katalin néprajzkutató nyitotta meg kedves szavaival a délelőt-
töt. Mondott egy általa kitalált mesét is, mely teljesen elvarázsolta a gyerekeket. Meg-
ígérte, hogy a főszereplő kis tündér velünk marad és meghallgatja a verseket, így ol-
dotta a szereplés előtti feszültséget. Minden kis óvodás a kedvenc versével érkezett, 
melyeket felkészülve, nagy átéléssel adtak elő, szívderítő perceket szerezve ezzel a 

  46



TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

jelenlévőknek. A rendezvény végén mindenki emléklapot, egy kis könyvecskét és 
zsákbamacska ajándékot vehetett át. Zárásként Kati néni az óvónő mamájától tanult 
szép dallal örvendeztetett meg Bennünket. 

 

 
 

November 25-én a Varázslatos karosszék elnevezésű kézműves foglalkozásunkon 
téli díszek készítésére került sor. A gyerekek mikulás virágot, mécsessel kivilágítható kis 
házikót és térbeli hópelyhet készítettek. Lelkesen, nagy buzgalommal dolgoztak, majd 
örömmel indultak haza az elkészített díszekkel, hogy ünnepi hangulat varázsolhassanak 
otthonaikba. 

 

 

  47



TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

November 30-án, a gyermekkönyvhetek zárórendezvényén Pálfalvi Nándor: 
Bohóka a pajkos napsugár című könyvének ősbemutatójára került sor. Kardos József tanár 
úr méltatta az író munkásságát, majd időrendben bemutatta az eddig megjelent gyermek-
könyveit és így vezette fel a legújabb mesekönyvét. Az író felolvasta az első mesét, utána 
beszélt a könyv mondanivalójáról, az őszinteségről, a segítőkészségről és a szeretetről. 
Ezután kötetlen beszélgetésre került sor, csak úgy záporoztak a tanulók kérdései. Érdekel-
te őket a vers és meseíráson kívül Nándor bácsi gyermekkora, katonaévei, érdeklődéskö-
re… Egy igazán jól sikerült író-olvasó találkozóban volt részünk, a tanulók lelkesen me-
sélték élményeiket az iskolában. 

 

 
 

A rendezvénysorozat ideje alatt gyermekkönyvheti rejtvényjátékot fejthettek meg 
az olvasók, mely az idén 75. születésnapját ünneplő Csukás István életéhez és munkássá-
gához kapcsolódott. A megfejtők apróbb jutalommal térhettek haza.  

Az évfordulóhoz kötődik a tavasszal meghirdetett Kedvenc hősöm című rajzpályá-
zat is, melynek alkotásaiból kiállítást rendeztünk be könyvtárunkban. Ebben az évben 
megtekinthető az a sok-sok rajz amelyek Süsüről, Picúrról, Pom-Pomról, Gombóc Artúr-
ról, Sün Balázsról és a még további kedvencekről készültek. 

Rendezvénysorozatunk több száz gyermeknek szerzett tartalmas elfoglaltságot és 
népszerűsítette körükben az olvasás élményét. Örömmel tapasztaljuk, hogy az eddig is 
népszerű Csukás István és Lázár Ervin meséit még többen keresik. Olyan tanulókat, osztá-
lyokat is megszólítunk ilyenkor, akik még nem jártak nálunk. Így rendezvényeinken ke-
resztül lehetőséget adva számukra, hogy megismerkedjenek a gyermekkönyvtárral és ol-
vasóinkká váljanak. 

 
 

            Magyar Szilvia 
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A KÖNYVTÁRAK ÖSSZEFOGÁSA A TUDÁSÉRT 
 

Őszi könyvtári napok Zala megyében  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár – az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnök-
ségével és Megyei Könyvtári Tagozatával összefogva – évek óta szervezi az Őszi 
Könyvtári Napok keretében a Könyvtárak összefogása... c. rendezvénysorozatát Zala 
megyében. A fő támogató idén is az NKA volt, 1 996 890 forinttal. A rendezvénysorozat 
fő szlogenje, jelmondata volt a Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól! A 
figyelemfelkeltés, a propaganda fő eszköze, a korábbiakhoz képest ismét az internet, a 
világháló volt, de készítettünk nyomtatott promóciós anyagokat is. A programok 
szervezésében és lebonyolításában 11 könyvtár (megyei, városi, községi) vett részt. 
Miután a szervező könyvtárak többsége egyúttal mozgókönyvtári szolgáltató központ is, 
számos kistelepülésen is terveztünk rendezvényeket. A programokat október első felében 
szerveztük meg, kiemelt figyelmet fordítottunk a Könyves Vasárnap rendezvényeire. A 
megyei sajtó rendszeresen tudósított az eseményekről. A tervezett programokat 
megvalósítottuk, sőt alaposan túlteljesítettük: 26 településen, 118 programot szerveztünk. 
A résztvevők létszáma 7271 volt.  

 Az alábbi írások az egyes könyvtárak programjait mutatják be. 
 
          Kiss Gábor 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR  
 

Október 4-én az „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozat részeként Őriné 
dr. Bilkei Irén főlevéltáros, c. igazgató „A középkori Zala megye templomai” című, 
vetítéssel egybekötött előadásának lehettünk részesei.  

Október 5-én környezetvédelmi vetélkedőt tartottunk. Horváth Zoltán „A 
fenntartható fejlődés” c. előadása után középiskolások töltöttek ki e témának megfelelő 
TOTO-t. A kiemelkedően teljesítők jutalomban részesültek. 

Október 6-án ismert előadót láttunk vendégül. Vujity Tvrtko „Pokoli történetek – 
Angyali történetek” című „földkörüli utazásának”, beszámolójának lehettünk részesei. A 
komoly létszámú közönséget 2 órán keresztül szórakoztatta az előadó, s valamennyien 
pozitív élményekkel tértünk haza a találkozóról. 

Különleges vetélkedőt szerveztünk október 8-án „Könyvek között – byte-ok 
között” címmel. Több helyszínen, azonos időben kellett a résztvevő csapatoknak 
ugyanazt a feladatlapot kitölteni. A kitöltéshez az internet mellett könyvtári 
kézikönyveket, AV-dokumentumokat is kézbe kellett venni. A nyertes a leggyorsabb és 
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legtöbb helyes választ adó csoport lett, akik értékes tárgyjutalmakat (Zalakarosi Gyógy- 
Élmény– és Strandfürdő belépő, színházbérlet, Termálfürdő belépő stb.) kaptak. 12 
csapat jelentkezett erre a megmérettetésre csak a mi könyvtárunkban. A versenynek 
rendkívül pozitív volt a visszhangja! 

Idén október 9-én tartottuk a Könyves Vasárnapot. Hagyományainknak 
megfelelően több előadást, találkozót, verses-zenés programot szerveztünk. 

9.30 órától Éder Katalin dietetikus tartott vetítéssel egybekötött előadást „Fűben, 
fában orvosság” címmel. A gyógynövényekről és azok hatásáról tartott konzultáció után 
kóstolással egybekötött beszélgetésre invitáltuk a résztvevőket, akik éltek is a 
lehetőséggel. 

10.30 órától a Kis Hétrét együttes verses-zenés műsorát hallgathatták felnőttek és 
gyermekek. Élvezetes és színes találkozó volt. 

A nap folyamán folyamatos volt az érdeklődés a könyvtár mini restaurátor-
műhelyében, ahol könyvkötő és restaurátor kollégáink segítségével a látogatók maguk 
készítették el saját jegyzetkönyvüket.  

Október 11-én egy különleges könyvet mutattunk be a megye története iránt 
érdeklődőknek. Molnár András, a Zala Megyei Levéltár igazgatója feldolgozta Zala 
megye pecsétjének és címerének történetét, 1550-től napjainkig. Az érdekes, időnként 
regénybe illő történeteket tartalmazó könyv szerzőjével Kiss Gábor, könyvtárunk 
igazgatója beszélgetett. 
 
               Kocsisné Sipos Rozália 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 
 Az idén az országos Könyves Vasárnap október 9-ére esett. Hazánkban szinte 
minden könyvtár ilyenkor is kitárja kapuját az érdeklődő könyvtártagok, illetve az 
újonnan beiratkozó olvasók előtt. 
 A Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára is gazdag programmal várta 
gyermekolvasóit, illetve felnőtt kísérőiket. Jócskán jöttek a „vendégek”; 10 órára már 
megtelt gyermekkönyvtárunk.  
 Reggel 9 órától a kisebb gyermekolvasóink Tóth Renáta kolléganőnk vezetésével 
társasjátékozhattak. A hagyományos társasjáték keretében (dobókocka; hányat léphet 
előre, stb.) különböző állatokkal ismerkedhettek meg. Aztán a vállalkozó kisgyerekeket 
mesekirakó is várta, ahol az ismert mesehősöket kellett megeleveníteni. Az „idősebb” 
gyermekolvasókat Könyvtári totóval leptük meg, amelyen 13+1 kérdésre kellett helyesen 
válaszolniuk. Ezek között például állatismereti, természetvédelmi, mesei, 
könyvtárhasználattal kapcsolatos tudnivalókra voltunk kíváncsiak.  A másik választható 
feladatsor  pedig az országos szórólap hátulján található rejtvény volt. Itt egy 
hagyományos vízszintes keresztrejtvény sorait kellett jól kitölteni. Ha minden sor 
helyesen lett kitöltve, egy népi bölcsességet kaptunk a megfejtés eredményeképp. A 
rejtvények megfejtéséhez az internetet hívtuk segítségnek. A kiváló, jó megoldásokat 
ajándékkal jutalmaztuk minden gyerkőc esetében. Órarend, toll, színes ceruza, web-
kalauz iránytű, lufi, könyvjelző… ezeknek külön-külön is örültek a díjazottak. 
 10 órakor a „Mosolygó versek” mesefa pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 
került sor a gyermekkönyvtárban. Nagyon sok kedves könyvajánlót tehettünk fel a 
gyerekek jóvoltából a mesefánk ágaira az év során. Ötvenhárom humoros könyvet, 
verset, mesét ajánló kisdiák kapott meghívót. Szép számmal gyülekeztek szüleikkel, 
nagyszülőkkel vagy éppen tesójukkal az eredményhirdetésre. Az ajándékozás előtt a Kis 

 50



OORRSSZZÁÁGGOOSS  KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII  NNAAPPOOKK  

Hétrét együttes kápráztatott el bennünket megzenésített versükkel (Weöres Sándor: Ha a 
világ rigó lenne). Aztán következett személyre szólóan a mesefa jutalmak átadása. Hát, 
itt aztán volt miből választani a tarisznyából (zsákbamacska)! Hörcsögös, kutyás, lovas 
képeskönyv, kifestők, foglalkoztatók, noteszek, mappák, a lányoknak karkötők, 
nyakláncok, körömlakkok, rúzsok kínálták fel magukat kiválasztásra. Úgy láttuk, hogy a 
mosolygó gyermekarcok mind-mind megelégedettséget, örömöt sugároztak. 
 10 óra 30 perckor a felnőtt olvasóteremben a Kis Hétrét zenekar zenés verses 
műsora fogadta a gyermek és felnőtt közönséget. Hangulatos, vidám zenék, tisztán 
csendülő énekhangok töltötték be a zsúfolásig megtelt termet. Különböző találós 
kérdéseket kellett kitalálni a gyermekeknek; a megfejtésben szereplő állatról (nyúl, liba, 
süni, jegesmedve….) szóltak  aztán a humoros zeneszámok.  
 

 
 
  A verses-zenés műsor után ismét a gyermekkönyvtár kölcsönző termébe vártuk 
az érdeklődő kis és nagy olvasókat. Pintér Györgyike tanárnő segítségével, vezetése alatt 
különböző őszi termésekből ötletes, vidám ceruzatartókat készítettek. Hogy mennyi 
mindenből válogathattak? Hát, volt itt annyi minden az asztalon! Gesztenye, dió, szárított 
citrom, narancsszelet, fehérbab, borsó, makk; az elkészítéshez pedig kartonpapír, 
ragasztó, ragasztópisztoly. Persze, ügyes kezekre, fantáziára is szükség volt a gyerekek 
részéről! Egy kisfiú például várat alkotott, neki ahhoz volt kedve és tehetsége. A 
„műalkotásokat” örömmel, elégedett arccal mutatták egymásnak és felnőtt 
hozzátartozójuknak.  
 A könyves vasárnap délelőttjén persze a programok mellett sok-sok kölcsönző, 
újonnan beiratkozó olvasó is megfordult gyermekkönyvtárunkban. Záráskor, a 
rendezvények után mi, könyvtárosok is megelégedve –kicsit fáradtan ugyan -  
szedelődzködtünk, hogy hazafelé induljunk ezen a borongós, fázós, de jókedvet sugárzó 
vasárnapon. 
        Fejesné Szabó Piroska 
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JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 

A József Attila Városi Könyvtár 2011-ben is igyekezett számos sokszínű 
programmal csatlakozni az őszi Országos Könyvtári Napok című programsorozathoz. 
Idén ismét tucatnyinál is több, a könyvtárban és vidéken megszervezett rendezvény várta 
a különböző korú és érdeklődési körű látogatókat. 

Ebben az évben a rendezvénysorozat időpontja október 3-9. közé esett, 
könyvtárunk pedig már az első napon egy közkedvelt írónkat szerette volna vendégül 
látni. Lackfi János író-költő vendégszereplése azonban sajnálatos módon, betegség miatt 
elmaradt. 

Mint minden hónap első hétfőjén, ekkor is várta a családokat az Öröm kör 
elnevezésű rendezvényünk, melynek fő eseménye a szintén Lackfi Jánossal szervezett 
mondókás-verses író-olvasó találkozó lett volna. A váratlanul előállt helyzetben a 
gyermekkönyvtáros kollégák igazán példásan helytálltak, hiszen rövid határidőn belül 
sikerült találniuk egy olyan személyt, aki szívesen megragadta a hirtelen jött lehetőséget. 
Godina Mónika gyógytornász mondókás beszédfejlesztő foglalkozást tartott, ami a 
korábbi alkalmakhoz hasonlóan nagy sikert aratott anyukák és gyermekeik körében is. 
Kézműves foglalkozások keretében az ügyesebbek barkácsolhattak, rajzolhattak 

Benczéné Bíró Erika és 
Kocsisné Horváth Katalin 
vezénylete alatt. A szülők 
pedig, akiknek fontos volt, 
hogy gyermekük már 
korán megismerkedjen az 
idegen nyelvekkel, részt 
vehettek Rávai-Csontos 
Éva „Angol ovi” elnevezésű 
foglalkozásán. 

A programsorozat 
második napja a gyerekeké 
volt elsősorban: Máté 
Angi, az erdélyi származású 
meseíró könyvtárunkban, 
valamint Andráshidán és 

Teskándon is vendégeskedett. A találkozón amellett, hogy az általa írt mesék közül 
válogatott és olvasott fel, a mesék történetének keletkezését és saját életének eseményeit 
is felidézte. A meseszövésbe bevonta az őt hallgató több tucatnyi kisgyereket, akik 
lelkesen és aktívan részt vettek a tervezettnél jóval hosszabbra nyúlt találkozón. 

Más korosztályt, a középiskolásokat megcélzó programmal is készültünk. Ők egy 
pszichológiai előadáson vehettek részt, mely a Kamasz-panasz címet kapta. A 
tinédzserek egy klinikai szakpszichológustól hallhattak a serdülőkor táján bennük 
végbemenő testi-lelki változásokról, mindezt humoros köntösben, közvetlen 
előadásmódban. 

Október 5-én a Megmutatom magam! programsorozat részeként általános iskolás 
tanulók kiállításának megnyitójára került sor, melynek keretében ezúttal a szomszédos 
Landorhegyi Általános Iskola „Táltos Iskola” nevű szakköre művészpalántáinak 
alkotásai kerültek a falakra. 
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A hagyományos mozgókönyvtári szakmai nap megrendezésére október 6-án 
csütörtökön került sor, a kistérség könyvtárosainak részvételével.  

Zenés irodalmi estet szerveztünk ugyanerre a napra, a nagykanizsai Igricek 
együttes vendégszereplésével. Az 5 fős zenekar megzenésített versekkel, átdolgozott 
népdalokkal, hangszeres zenével szórakoztatta a közönséget, amit javarészt az idősebb 
korosztály alkotott. A remekül megválasztott versek, az azok mondanivalójához jól 
illeszkedő hangszeres kíséret többször könnyeket csalt a lelkes hallgatók szemébe. 

Az egész családot szerettük volna megmozgatni a Mesevarázs című családi 
vetélkedővel, amelyre ezúttal 4 csapat jelentkezett. A vállalkozó szellemű anyukák, 
nagypapák és nagymamák gyerekeikkel, unokáikkal négy fős csapatokban mérhették 
össze tudásukat a mai 
magyar írók és meséik 
témájában. A változatos, 
szórakoztató feladatok 
között csokoládéfelismerés, 
bábkészítés, meseírás is 
szerepelt. A csapatok 
lelkesedését az is bizo-
nyítja, hogy a helyezettek 
között – akik értékes 
könyvjutalmat vehettek át – 
alig pár pontos különbség 
akadt. 

A Könyves vasár-
napra játszóházakat rendez-
tünk, ahol két mese: A 
holló és a róka, valamint A 
nagyhatalmú sündisznócska szereplőit formázhatták meg a gyerekek Góczán Judit 
könyvtáros és Domján Károlyné óvónő segédletével. Ekkor került sor a korábban 
„Ilyenek voltunk – Ilyenek lettünk” címmel meghirdetett fotópályázatunk 
eredményhirdetésére is, ahová az Öröm körön résztvevő gyerekektől és szüleiktől 
vártunk fotókollázsokat. 

Az igényes programokban gazdag hetet egy igazi kuriózummal zártuk: Agócs 
Gergely mesemondó volt vendégünk, aki amellett, hogy könyvtárunkban vendégeskedett, 
ellátogatott még Nagylengyelbe is. Mindenhol népes gyereksereg és szüleik várták és 
hallgatták végig az eredeti mesélés hangulatát idéző népi hangszerbemutatóval 
egybekötött színes meseválogatást. 

Összességében a József Attila Városi Könyvtár idén is igyekezett színes 
programokkal megcélozni valamennyi korosztályt, a visszajelzések pedig azt igazolták, 
hogy a kollégáknak sikerült színvonalas rendezvényeket megszervezniük, 
lebonyolítaniuk. Mindannyiunk közös célja, hogy a különböző életkorú célközönség 
megismerkedhessen a könyvtárral, az általa kínált lehetőségekkel és szolgáltatásokkal, a 
mesék és könyvek életünkben betöltött szerepével — a sokszínű programok segítségével 
sikeresen valósult meg. 

 
Spanyó Andrea 
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JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 

      
 
Első programunk Takács Mari könyvillusztrátorral való találkozás volt, aki 

Andráshidán az Öveges József ÁMK könyvtárának és könyvtárunkban az Olvasótábori 
klub tagjainak volt vendége. Papírszínházzal mesét olvasott a gyerekeknek, majd közös 
illusztrációkészítés következett. Jó hangulatban teltek a találkozók. 

Csider Sándor költő, a Varázshegedű című könyv szerzője volt következő 
vendégünk. Ő versei segítségével drámapedagógiai módszereket használva vezetgette a 
gyerekeket a versek titkainak megismerésében. Közös gondolkodás, közös játék és 
vidám hangulat kísérte a találkozót. 

A hetek zárásaként rendeztük meg 35. mesemondó versenyünket „Volt egyszer 
egy…” címmel. A megnyitó műsort Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról címen a 
Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda  Kustánszegi 
Tagintézménye 3. osztályos  tanulói mutatták be. Felkészítő pedagógus: Geráth 
Csabáné.  

Az első programot Bogár Imre a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány 
elnöke nyitotta meg, a másodikat Gecse Péter a ZMJV Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság elnöke.  

A korosztályok szerinti versengésre két helyszínen került sor: az 1-3. osztályosok 
a könyvtár olvasótermében, míg a 2-4. osztályosok a Mesebirodalomban mondhatták el 
meséiket, ahol 3 fős (pedagógusokból, könyvtárosokból és óvónőkből álló) zsűrik 
döntöttek a legjobb mesemondók helyezéseiről. Idén is minden korosztályban 
szavazhattak a gyerekek a közönségdíjas mesemondóra. 

Idén 9 városi iskola 35 tanulója és 5 városkörnyéki iskola 20 tanulója versenyzett 
egymással a szép mesemondásban. 

A verseny névadó könyvének (Volt egyszer egy) illusztrátora: Szulyovszky 
Sarolta elküldött nekünk két illusztrációt a könyvből, az emléklapok és oklevelek ezek 
felhasználásával készültek. Köszönet érte. 

Horváth Anikó 

 
 

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 

A fotós szemével-múlt és jelen – fotókiállítás 
Múlt és jelen összekapcsolódik, egyik nincs a másik nélkül. Ezt bizonyítják a Kovács 
Zoltán gyűjtötte és készítette képekből álló fotókiállítás. A régi - még fekete-fehér - 
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fotókon városunk ismert helyszínei, épületei - iskolák, művelődési központ, mozi, 
üzletek és lakóházak - jelennek meg bemutatva a múltat. Az új - már színes - 
felvételeken a fotós ezeket a helyszíneket örökítette meg újra, sok esetben több évtized 
elteltével. A könyvtárba látogatók a képekkel városunk arcának változásai mellett 
felidézhetik emlékeiket, a régi eseményeket, embereket, múltjukat is. 

Zrínyi Miklós életének főbb állomásai 
Simon Márta középiskolai tanár volt könyvtárunk vendége október 4-én este. 
Kalauzolásával a szigetvári hős dédunokájának rövidre szabott, de annál tartalmasabb 
életét kísérhették végig a közönség soraiban ülők. Szülők, testvérek, tanítók, feleségek 
és gyermekek, a kor politikai életét befolyásoló nemesek és uralkodók bemutatása 
mellett képet kaphattunk műveltségéről, a kultúra, gazdaság és mindenekelőtt a haza 
sorsáért való tenniakarásáról is. Nem maradhatott ki a sorból katonai pályafutása, a hadi 
sikerek és a mellőzöttség okainak bemutatása sem. Halálának körülményei a mai napig 
sem tisztázottak, az előadó elmondta a baleset és az orgyilkos merénylet mellett és ellen 
szóló érveket is, a választást azonban a hallgatóságra bízta. A fotókkal színesített 
előadás végén említésre kerültek a Zrínyi-emlékhelyek, ahol mi is főhajtással 
tiszteleghetünk a hős nagysága előtt. 

   "Mi vagyunk a félkótások" - a Félkótás Citerabanda előadása 
Október 5-én két alkalommal is a  Félkótás Citerabanda volt könyvtárunk vendége, akik 
nagy sikert arattak mind a gyerekek, mind a felnőttek körében. A zenekar bemutatta a 
szegények hangszerének is nevezett citerát,  történetét, felépítését, fajtáit, majd pedig 
ismert és kevésbé ismert dallamokkal, a muzsikához és a citerabandához kapcsolódó 
történetekkel szórakoztatták a 
közönséget, akik ezt vastapssal 
díjazták. Az előadásra meg-
lepetéssel is készültek, az egyik 
zenei blokkban közös éneklésre 
kérték a nézőket, mely 
felkérésnek gyerekek és felnőttek 
egyaránt szívesen tettek eleget. A 
program végén a résztvevőknek 
lehetősége nyílt arra is, hogy 
kipróbálhassák ezeket a külön-
leges hangszereket. 

 
Könyvek között byte-ok között 

"Könyvek között - byte-ok között" címmel nyugat-dunántúli könyvtárak közös 
vetélkedője zajlott le október 8-án. A balatonalmádi, balatonfüredi, soproni és 
zalaegerszegi csapatok mellett négy lenti csapat is benevezett a vetélkedőre. A 
vetélkedő kérdéseit elektronikus úton kapták meg a csapatok és így is kellett továbbítani 
a megoldásokat. A tudományok, művészet, sport témaköréből összeállított kérdésekre 
könyvek, folyóiratok és az Internet segítségével keresték meg a válaszokat a csapatok. 
Városunkból négy csapat - egy család és három középiskolásokból álló társaság - 
versenyzett. A településen belüli eredményhirdetés és jutalmazás mellett az első 
helyezett csapatok között is felállították a sorrendet, a jutalmazás során a lenti csapat 
balatonfüredi sétahajózást nyert. Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek! 

 
Baksa Melinda 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE 
 

„A dzsungel könyve” – kiállítás a nagycsoportos óvodásoknak meghirdetett 
rajzpályázat munkáiból 
Helyi nagycsoportos óvodásoknak hirdetett a könyvtár rajzpályázatot, melyre 27 színes 
pályamunka érkezett. A kiállításnak is címet adó „A dzsungel könyve” című mese 
szereplői – Balu, a medve, Bagira a feketepárduc, Sir Kán, a tigris - mellett más 
vadállatok is szerepeltek a kicsik ötletgazdag munkáin. A képek változatos technikák 
alkalmazásával, színes ceruzával, festékkel, zsírkrétával és természetes anyagok 
felhasználásával készültek. Az alkotásokat 2011. október 3-tól 15-ig nézhették meg az 
érdeklődők. 

„Ügyes kezek” – jutalom kézműves foglalkozás „A dzsungel könyve” című 
rajzpályázat résztvevőinek 
A dzsungel könyve elnevezésű pályázatra rajzoló óvodások a tavalyi évhez hasonlóan 
jutalom kézműves foglalkozáson vehettek részt a könyvtárban október 5-én. Mivel a 
pályamunkákon javarészt vadállatok szerepeltek, ezért a foglalkozás „főszereplője” is 
egy kígyó lett. A kicsik ügyesen bántak az ollóval, ragasztóval, így hamar elkészülhetett 
sokszínű, tekergő kígyójuk, melyet papírhajtogatással készítettek el. A munka után 
maradt még idő a játékra is az új állatbarátokkal. A foglalkozás végén pedig a gyerekek, 
óvó nénik, könyvtárosok együtt nézték meg a kiállított rajzokat. 

Te is segíthetsz!” – a helyi vöröskereszt munkatársának előadása 
Rosta Gáborné, Marika néni, a helyi Vöröskereszt vezetője tartott interaktív előadást a 
segítségnyújtásról október 6-án. A helyi általános iskolák felső tagozatosainak szóló 
délutáni találkozókon a „segítség-segítségnyújtás” fogalma, megvalósulási formái álltak 
a középpontban. A délután folyamán több konkrét példáról is beszélt az előadó, szó 
esett többek között a véradásról, a balesetekről, a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők 
munkájáról, a Vöröskeresztről. Kérdések és válaszok, az előadó és a gyerekek 
személyes élményei, példák tették érthetővé és élvezhetővé ezt a komoly témát. 
Örömünkre szolgált, hogy a gyerekek nagyon jól tudták, hogy mit is kell cselekedni, ha 
baj van. Az előadás végén Marika néni egy kártyával is megajándékozta a gyerekeket - 
amelyen segélyszervezetek elérhetőségei találhatók – azzal a kívánsággal, hogy 
remélhetőleg soha nem kell hívni ezeket a telefonszámokat. 

Zenekocka - zenés ki mit tud a könyvtárban 
A zene világnapja alkalmából játékos zenei vetélkedőre invitáltuk a könyvtárba 
látogatókat október 8-án. A délelőtt folyamán többféle feladat is sorra került a zene 
világából: zenefelismerés, hangszerek és együttesek, énekesek felismerése képek 
alapján, anagramma, komoly- és könnyűzenei kérdések. A résztvevők bebizonyították, 
hogy nagyon széles körű zenei ismeretekkel rendelkeznek és minden feladatot sikeresen 
megoldottak. A helyes megoldásokért cserébe pedig meglepetéssel készültünk, hiszen 
kis zsákbamacska rejtette az ajándékokat, többek között zenei idézetet és képet is. 

Könyves Vasárnap 
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata október 9-én a Könyves 
Vasárnappal zárult. Ingyenes beiratkozás, kölcsönzés várta a látogatókat délelőtt. A 
"Családi szerencsekerék" kérdései - a takarékosság világnapjához kapcsolódóan - ezt a 
témát ölelték fel, a versenyző családok takarékbélyegeket kaptak a helyes válaszokért. 
Szülők és gyerekek egyaránt kiválóan teljesítettek a válaszadásban, jutalmuk egy-egy 
ajándékcsomag lett. A kisebb gyerekek sem unatkoztak, őket a Pro Arte Kulturális 
Egyesület Napvirág Bábcsoportja szórakoztatta "Az aranytulipán" című előadással. 
 

Burindáné Tyukodi Enikő – Czigány Judit 
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APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁMK KÖNYVTÁRA, ZALAEGERSZEG 
 

Az Őszi Könyvtári Napok megrendezésére idén is a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtárral közös pályázat segítségével kerülhetett sor. A programokra készülve már 
szeptember elején elkészítettük a felhívást a rajzpályázathoz. Idén a gyerekek kedvenc 
mesehőseire voltunk kíváncsiak. A beérkezett pályamunkák kiállítása a könyvtárban 
egész októberben látható volt.  

Az első programra 
2011. október 3-án került 
sor intézményi keretből. 
10.45-től egy órában két 
gimnáziumi osztály vett 
részt az író-olvasó 
találkozón, melyen Nóg-
rádi Gergely beszélgetett 
a diákokkal. A téma Jókai 
Mór Az arany ember 
című regénye volt, melyet 
az író átírt a mai 
igényeknek megfelelően. 
Mivel nagyon kevesen 
olvasták vagy látták 
filmen a művet, ezért az 
elejétől kellett kezdeni a 

mű bemutatását, feldolgozását. Szóba kerültek a szereplők, a helyszínek, idegen szavak 
és földrajzi helyek. Az író a mondanivalójába aktuális nevelési, életvezetési tanácsokat 
is beleszőtt, s aktívan bevonta a diákokat az előadásba. Természetesen a jutalmazás sem 
maradt el: a jó válaszokért ajándék könyvecske járt. Szívesen hallgatták volna még az 
írót, ám erről az óráról is kicsengettek. A kifizetett tiszteletdíj fejében könyveket, illetve 
további ajándékkönyveket kapott a könyvtár. 

A második program, október 5-én író-olvasó találkozó volt Bosnyák Viktóriával. 
Vendégeink az Eötvös József Székhelyiskola negyedik osztályos tanulói voltak, 
összesen 75 fő. A találkozón a gyerekek megismerkedhettek az írónővel és 
regényeivel. Nagyon élvezték a játékos találkozót, amelyen aktív feladatokkal is részt 
vehettek. Nyáron többen is olvastak a könyveiből, így még inkább részesei tudtak 
lenni a találkozónak. A nagyon sokak által kedvelt írónő osztatlan sikert aratott az 
iskolások körében. Az előadáson kivetítőt is használt, és meghallgathatták az egyik 
művéből készülő gyermekműsor zenéjét is. A végén lehetőség volt könyvek 
megvásárlására, és lehetett dedikáltatni is.  

A Könyves Vasárnapra október 9-én 14-18 óra között került sor. Osztatlan sikert 
aratott Figura Ede gyerekeknek szóló zenés műsora, mely az aulában zajlott. A szülők 
és a gyerekek még napok múlva is emlegették a vicces, vidám, jó hangulatú találkozót. 
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Izgatottan várták a gyerekek a „Kedvenc mesehősöm” rajzpályázat megnyitását és ered-
ményhirdetését. Két intézményből – Eötvös József Székhelyiskola és Liszt Ferenc 
Tagiskola – érkeztek pályamunkák, melyeket 1-4. osztályos gyermekek készítettek. Sok 
érdekes és ötletes alkotás érkezett. Az 1-2. és 3-4. osztályok rajzait külön értékelte a 
zsűri. 3-3 mű ért el helyezést, ezeken kívül pedig különdíjakat is osztottunk ki.  
 16.00 órától folyamatosan kézműves játszóház zajlott. Mécses tartót és dísz- 
pillangót készíthettek az érdeklődő gyerekek, valamint színezhettek is. 
Könyvnézegetésre és kölcsönzésre is volt lehetőségük. A résztvevő gyerekek egy-egy 
lufit is hazavihettek a program végén. 

Az ingyenes beiratkozás lehetőségével is többen éltek: 10 új olvasó iratkozott 
be, 22-en pedig érvényesítették a tagságukat. Összesen 91-en látogattak el a könyvtárba 
ezen a vasárnapon.  
 

Czirákyné Tóth Edit 

 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 
 
Igyekeztünk az idei évben a zalakarosi programokat úgy szervezni, hogy lehetőleg 
minden korcsoport számára kínáljunk lehetőséget a tanulás játékos, de könyvtári keretek 
között zajló formájára.  
A nyitó rendezvényünk 2011. október 3-án 11 órakor volt. A tavaly nálunk már nagy 
sikerrel műsort adó székely lábbábos Csernik Szendét hívtuk meg újra, hogy a 
népmese napjához kicsit még kötődve meséljen a gyerekeknek. A három ízes székely 
népmese hallgatása közben mondókákat, régies kifejezéseket tanult a közönség. Néhány 
gyermeknek lehetősége adódott bekapcsolódni a mesébe és szereplővé válni. Óvodástól 
az 5.osztályosig, összesen 210 gyermek tanulta meg aznap a pityóka és a murkocska szó 
jelentését, s kifelé menet lepénylesőjével próbálgatta feleleveníteni az elhangzott 
mondókákat. 
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A következő programmal október 5-én 14.30 órakor várta a kicsit nagyobbakat a 
könyvtár. A 3. és 4. osztályosok mellett az érdeklődő második osztályosok vettek részt 
(51fő) azon az író- olvasótalálkozón, melynek meghívott vendége Máté Angi volt. 
Az írónő előző nap már Zalaegerszegen és környékén találkozott a gyerekekkel, s innen 
érkezett hozzánk. Ő szintén Erdélyből, Kolozsvárról származik, ott él és írja meséit, 
regényeit, melyek gyerekeknek, gyerekekről szólnak. Bemutatta a Volt egyszer egy.. 
című könyvét, melynek 19 meséje közül a békáról szólót fel is olvasta. Elmesélte 
szegényes és szomorú gyermekkorát, melyről a Mamó című könyvet írta. Ezt 
mindenkinek ajánljuk, hiszen nem(csak) gyerekeknek szól. A gyerekek nagyon sokat 
kérdeztek tőle és ő minden kérdésre türelmesen, egyszerűen és nagyszerűen válaszolt. A 
találkozó végén mindenkinek egy dedikált könyvjelzőt ajándékozott, s az esti órákban 
utazott vissza Kolozsvárra. 
 

 
 
A felső tagozatosoknak rendhagyó történelemórát szerveztünk október 7-én 11 órától, 
szintén a könyvtárban, Joós Tamás énekmondó segítségével. Az 5.,6. és 7.osztályosok 
(55fő) érdekes, képekkel,vetítésekkel színesített előadást hallhattak a római légióról. Az 
előadó maga is beöltözött római légiós jelmezbe, s a hallgatóságból is beöltöztetett egy 
6. osztályos fiút. Különböző harci eszközöket hozott bemutatásra és elmesélte a 
harcmódokat, fogásokat, eszközhasználatokat, mely a sasok birodalmát jellemezte. 
 
Ezen a napon 14 órától egy újabb programon vártuk a szintén nagyobbakat. Zsirainé 
Kulcsár Mária kosárfonásra tanította a könyvtárban a Tölgyfa – szakkörösöket. A 
peddignád beáztatása, a műveletek elmagyarázása után gyorsan készültek a szorgos 
kezek alatt a kis papírzsebkendőt tartó kosárkák. A foglalkozás végén mindenki 
boldogan vitte haza az elkészült remekművét, s az egyik kislány izgatottan kérdezte 
meg: Ugye legközelebb is eljöhetek? 
                Horváthné Nagy Elvira 
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FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 

 
- 

...Aztán megtanultam olvasni . És megtudtam, mi a könyvek titka. Az, hogy minden bennük van. 
Nemcsak a tündérek, a manók, királykisasszonyok, a gonosz boszorkányok,hanem én is ,meg te is, 

örömeinkkel,gondjainkkal, vágyainkkal, bánatunkkal, benne van a jó meg a rossz, az igaz és a hamis, a 
természet, a világmindenség; ez mind, mind elfér a könyvekben. Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled 

minden titkát." (Janikovszky Éva) 
 
 
Az Országos Könyvtári Napok  keretében  a letenyei Városi Könyvtárban az elmúlt 
évek tapasztalatait figyelembe véve állítottuk össze a programokat. 
Igyekeztünk a lakosság minél szélesebb rétegét megszólítani. A rendezvénysorozattal a 
könyvtár és az olvasás fontosságára kívántuk felhívni a figyelmet. Célunk az olvasás 
népszerűsítése, kiemelt figyelmet fordítva a családokra, biztosítva számukra a közös 
élményt, közös játékot. 
 
"A feliratos falvédő üzenetei" címmel Török Károly és Török Károlyné gyűjtéséből 
nyílt néprajzi kiállítás, melyet Konczér Katalin, a Zala Megyei Közművelődési 
Intézmény igazgatója nyitott meg. Beszédében a falvédők történetét, elterjedését, 
használatát ismerhették meg az érdeklődők. 
 
"Kulturális-híd"- festménykiállítás  
Illés Major Juli és barátai a Városi Könyvtár galériáján mutatkoztak be.  
A tárlatot Takács Ferdinánd festőművész ajánlotta a művészetkedvelő közönség 
számára. 
A megnyitót Letenye Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye növendékeinek 
műsora színesítette.  
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„Népmese Napja – Nagyapó mesefája” 
A Népmese napja alkalmából – többek között - a helyi Derűs Évek Nyugdíjas Klub 
tagjainak tolmácsolásában népmeséket hallgattak a gyerekek. A programot közös 
népdaltanulás zárta Molnár Ferencné nyugdíjas tanítónő vezetésével. 
 
„A hóember orra” címmel interaktív játszóházba várta az általános iskolásokat Gaál 
Zsuzsa meseíró, a Rénkedves Vendéglői történetek és a Kalamajka falva mesesorozat 
szerzője valamint a történet szereplői.  
 
„Nagyi tikos házi praktikái” címmel általános iskolásoknak hirdettünk pályázatot. A 
beérkezett rajzokból, írásokból nagy sikerű kiállítás nyílt a könyvtár előterében. 
 
Könyves Vasárnap 
 
 „Szép is hasznos is…” családi kézműves foglalkozás az ősz jegyében. 
Őszi termések felhasználásával kicsik és nagyok - gyerekek és anyukák együtt 
szorgoskodtak Mikó Lajosné és Pribilinszkyné Gyergyák Mária könyvtárosok 
vezetésével. 
 
             Molnárné Pfeiffer Edit 
 

 
 
„SALLA” MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
 
A zalalövői könyvtárban babaprogrammal indult a rendezvénysorozat: október 6-án 
délelőtt játszóházzal vártuk a kicsiket. A játszósarokban libikókát, csúszdát, állatfigurás 
ugrálókat és egyéb játékokat próbáltak ki a babák, majd Dervalics Katalin óvónő 
vezetésével énekes-mondókás foglalkozáson vehettek részt. Babaolvasóink érdeklődve 
forgatták a kisasztalon elhelyezett leporellókat, lapozókat. 
A kismamáknak, anyukáknak és apukáknak hasznos olvasnivalókat kínáltunk a 
könyvtár állományából többek között a terhesség, a csecsemőápolás, gyermeknevelés, 
gyermekirodalom témakörökben.  
Szilágyiné Dr. Ferencz Ibolya 
gyermekorvos az őszi és téli 
fertőző gyermekbetegségekről 
beszélgetett a szülőkkel.  

Október 7-én pénteken 
13 órától mese-délutánra 
hívtuk a helyi általános 
iskola elsős tanulóit a 
gyermekkönyvtárba, ahol 
először megismerkedtek a 
könyvtárral, a könyvtár-
használat szabályaival, majd 
a mesesarokban két, álla-
tokról szóló történetet 
hallgattak meg.  
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18 órától Mosolyogjunk Dub Lacival címmel nyílt kiállítás az intézmény galériájában 
Vasile Dub karikaturista alkotásaiból. A kiállítást Árvai József, a Zalaegerszegi Zsidó 
Hitközség elöljárósági tagja nyitotta meg, közreműködött a zalalövői Salla Kórus.  
 
A könyves vasárnap a Nanny McPhee és a Nagy Bumm című film vetítésével vette 
kezdetét.  
 
14 órától Kocsis Eszter tartott drámafoglalkozást A vén kutya címmel, amelynek 
keretén belül az ember és az állatok barátságával és az igaz barátsággal kapcsolatos 
gondolataikat osztották meg egymással a gyerekek, illetve játékos feladatokat oldottak 
meg.  
 

 
 
15 órától Szabóné Baksi Zsuzsanna segítségével faliképeket készítettünk különféle őszi 
termések, szárazvirágok felhasználásával.  
 
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatot a Kis-Hétrét együttes verses-zenés 
gyermekműsora zárta Zalalövőn.  
 
         Kovács Mónika 

 
 
PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR, GELSE 
 
Őszi Könyvtári Napok programjai: 
 
Legyen gyerekjáték a tanulás! - foglalkozás diákoknak 
2011. október 5.  

Ami a felnőtteknek a munkahely, az a gyermekeknek az iskola. Főnök, igazgató, 
kollégák, szigorú munkarend, állandó számonkérés. A foglalkozáson a helyi Weöres Sándor 
Általános Iskola 8. osztályos diákjai vettek részt. A tanulók megismerkedtek néhány 
praktikával, mellyel jobb eredményeket érhetnek el az iskolai munkában. Például: hogyan 
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tanuljunk hatékonyan, tippeket kaptunk az ügyes időbeosztáshoz, valamint a szükséges 
magabiztos fellépéshez is. A foglalkozást Tihanyi Rita vezette. 

 
Régi könyvek varázsa - 
könyvkiállítás 
2011. október 3-9. 
 

Nagyon nagy sikert 
aratott a régi könyvek kiállítása, 
szívesen időztek a könyveket 
bemutató asztalok előtt 
idősebbek és fiatalok egyaránt. 
Sikerült elrepíteni térben és 
időben, egy ismeretlen világba 
az érdeklődőket. 

 
 
 
 

 
„A mese szárnyára veszlek” - 
művészetterápiás foglalkozás 
2011. október 6.  
 

Ezen a foglalkozáson 
felszabadultan alkothattak a 
helyi Weöres Sándor Általános 
Iskola 3. osztályos diákjai, 
mindenki elkészítette a saját 
„Varázs-könyvének” egy 
oldalát. A „Varázskönyvbe” 
saját vágyaink, céljaink kerül-
tek bele rajz formájában, s ezt a 
könyvet bármikor kiegészít-
hetjük, folytathatjuk, sőt erre 
bíztatta is a gyermekeket 

Gyimóthy Gábor. A csoportos foglalkozás célja az volt, hogy sikerélménnyel gazdagodva, új 
tapasztalatokat szerezve, érzelmekben rendezettebben térjenek vissza a gyerekek mindennapi 
tevékenységükhöz. A foglalkozást Gyimóthy Gábor vezette. 
 
Könyves Vasárnap 
2011. október 9.  
Rendhagyó nyitva tartással, valamint kézműves foglalkozással vártuk az érdeklődőket. 
 
„Ha én Varázsló lennék” – vándorkiállítás 
2011. október 3-9. 
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Kiállítás gyermekrajzokból 
A vándorkiállítást a zalakarosi Szociális Alapellátó Központ szervezte, a rajzokon és 
fotókon a gyermekek azt ábrázolták, hogy ha ők varázslók lennének, akkor milyen a 
lenne a világunk. A rajzokon megcsodálhattunk gyönyörű hercegnőket, kutyusokat, 
lovacskákat, virágos réteket, sőt még különleges járműveket is.  
 
        Jakabfiné Bársony Judit 

 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, VONYARCVASHEGY 
 

A vonyarcvashegyi községi könyvtár az idén is kapcsolódott az Őszi Könyvtári 
Napok országos rendezvényéhez. A programokat a fenti jelmondat jegyében szervezték 
országszerte a könyvtárosok. A rendezvénysorozat célja az volt, hogy minél szélesebb 
körben fedezzék fel az emberek, hogy milyen lehetőségeket kínálnak a könyvtárak a 
tanulásra, tájékozódásra, a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Intézményünkben 2011. október 3-án „Játékkal a tudásért” program keretében Sümegi 
Mónika logopédus, mozgásfejlesztő tartott előadást szülőknek „Fejlesztő játékok 
alkalmazása 0-tól 6 éves korig”címmel. Az előadó rövid elméleti összefoglaló után 
gyakorlati tanácsokkal látta el a szülőket. Bemutatta a játékok helyes alkalmazását, 
ismertette azoknak a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatását. Előadása során a 
témával kapcsolatos könyveket ajánlott az érdeklődők figyelmébe. Végezetül a 

könyvtárban megta l á lha tó  
legfrissebb gyermekirodalmi 
r emekművekbő l  készü l t  
könyvkiállítást tekinthették 
meg a részt vevők. 

2011. október 9-én 
játszóház keretében Virányi 
Dóra tartott kézműves 
foglalkozást gyerekeknek és 
felnőtteknek „Divatos kiegé-
szítők, ékszerek készítése” 
címmel. Nagy sikert aratott a 
napjainkban divatos kitűzők, 
hajcsatok elkészítésének, vala-
mint a gyöngyfűzés tech-
nikájának elsajátítása. 

 
Mindkét foglalkozást helyben, Vonyarcvashegyen élő szakember tartotta. 

Tanultunk Tőlük! Köszönjük! 
Programjainkat a Deák Ferenc Megyei Könyvtár pályázata útján az Informatikai 

és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.1 
Csudai Zoltánné 

                                                           
1 Megjelent a Vonyarcvashegyi Hírmondó 2011. októberi számában 
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FIGYELŐ 

Érdekeltségnövelő támogatás 2011. 

 Település neve Önkormányzat hivatalos  neve Könyvtár neve Támogatás 
(e Ft) 

1. Balatongyörök Balatongyörök Község Önkormányzata Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 
Könyvtár 73 

2. Gelse Gelse Község Önkormányzata Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 
38 

3. Gyenesdiás Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata József Attila Klubkönyvtár 
104 

4. Hévíz Hévíz Város Önkormányzata 
Gróf Festetics György Művelődési 
Központ, Városi Könyvtár és Muzeá-
lis Gyűjtemény 230 

5. Keszthely Keszthely Város Önkormányzata Fejér György Városi Könyvtár 
1 247 

6. Lenti Lenti Város Önkormányzata Városi Könyvtár Lenti 
1 128 

7. Letenye Letenye Város Önkormányzata Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 
155 

8. Murakeresztúr Murakeresztúr Község Önkormányzata Zrínyi Miklós ÁMK Könyvtára 
19 

9. Nagykanizsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Halis István Városi Könyvtár 

2 386 
10
. Pacsa Pacsa Város Önkormányzata Városi Könyvtár 

66 
11
. Sármellék Sármellék Község Önkormányzata ÁMK Könyvtára 

52 
12
. Szepetnek Szepetnek Község Önkormányzata Királyi Pál ÁMK Könyvtára 

36 
13
. Türje Türje Község Önkormányzata Községi Könyvtár 

25 
14
. Vonyarcvashegy Vonyarcvashegy Nagyközség Önkor-

mányzata Művelődési Ház és Könyvtár 
111 

15
. Zalaegerszeg Zala Megyei Közgyülés Deák Ferenc Megyei Könyvtár 

1 685 

16
. Zalaegerszeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata 

József Attila  Városi Könyvtár, Izsák 
I. ÁMK Városi és Iskolai Könyvtár,  
Apáczai ÁMK Könyvtára 2 247 

17
. Zalakaros Zalakaros Város Önkormányzata 

Móra Ferenc Általános Iskola, Óvo-
da, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Könyvtár 103 

18
. Zalalövő Zalalövő Város Önkormányzata "Salla" Művelődési Központ, Könyv-

tár és Alapfokú Művészeti Iskola 52 
19
. Zalaszentbalázs Zalaszentbalázs Község Önkormányzata Közművelődési és Iskolai Könyvtár 

32 
20
. Zalaszentgrót Zalaszentgrót Város Önkormányzata Művelődési Központ, Könyvtár és 

Alapfokú Művészeti Iskola 171 

   
Összesen: 9960 

 
A 2012. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez az adatlapokat 

február 20-ig kell eljuttatni a Deák Ferenc Megyei Könyvtárba. Az adatlap letölthető 
innen: http://www.dfmk.hu/megyei-szolgaltatasok/statisztika 
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FIGYELŐ 

Megújult a Nemzeti Kulturális Alap 

Megújult a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)kuratóriumi rendszere, a kollégiumok 
száma ezzel együtt kilencre csökkent:  Könyvkiadás Kollégiuma, Folyóirat-kiadás Kol-
légiuma, Előadó-művészet Kollégiuma, Vizuális Művészetek Kollégiuma, Közgyűjte-
mények Kollégiuma, Közművelődés és Népművészet Kollégiuma, Kulturális Fesztivá-
lok Kollégiuma, Szépirodalmi és Ismeretterjesztés Kollégiuma, valamint az Építőművé-
szet és Örökségvédelem Kollégiuma. 

Pályázati eredmények 2011-2012 

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetek 
könyvtárai letéti rendszerű állománybővítésére 

250.000 Ft

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg Irodalmi rendezvények lebonyolítására Zala 
megyében - a Márai-program értéke címmel 

1.457.450 Ft

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg A Magyar Paizs 1915, 1916, 1917. évfolyamai-
nak, ill. a Zalai Összetartás 1944., 1945. évfo-
lyamainak restaurálására 

63.700 Ft

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Zalaegerszeg Könyvtári dokumentumok kötésére, újrakötésére 
Zala megyében 

203.700 Ft

Gróf I. Festetics György Művelődési 
Központ, Városi Könyvtár És Muze-
ális Gyűjtemény 

Hévíz A könyvtár eszközfejlesztésére 2.000.000 Ft

Vállus Község Önkormányzata Vállus A könyvtár eszközfejlesztésére 672.317 Ft
Apáczai Csere János Általános 
Művelődési Központ 

Zalaegerszeg A minősített könyvtári cím és a könyvtári minő-
ségi díj megszerzéséhez szükséges felkészülésre 

301.074 Ft

Művelődési Ház És Könyvtár, Vo-
nyarcvashegy 

Vonyarcvashegy A könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő tájékozta-
tó anyag kiadására 

100.000 Ft

 

Új pályázati lehetőségek 
 

Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a "Könyvtári szolgáltatások összehan-
golt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” támogatására" című konstrukció 
TIOP 1.2.3/11/1 pályázati kiírás, , melynek segítségével összesen 1,61 Mrd forint fej-
lesztési támogatást nyerhetnek el közkönyvtárak és iskolai könyvtárak konvergencia 
területen. A pályázatok benyújtása 2012. február 17. – 2012. május 31. között lehetsé-
ges, a projekt összes költségének 100 %-a elszámolható. 
 

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre került a TÁMOP 3.2.4./A-11/1 
"Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szere-
pének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázati konstrukció 3. 
üteme. A pályázatok benyújtása 2012. február 17-től 2012. április 30-ig lehetséges.  
 

Jogszabályok:  

Megjelent a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2011. (VII. 18.) 
Korm.rendelet. A módosítás 2011. július 26-án lépett hatályba. A rendeletmódosításban 
megjelölt szakmai szervezet a könyvtáros területen a Magyar Könyvtárosok Egyesülete.  

  66

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/hirek/megujul-a-nemzeti-kulturalis-alap
http://www.nfu.hu/content/8678
http://ki.oszk.hu/content/megjelent-tiop-123111-p-ly-zati-ki-r-s
http://ki.oszk.hu/content/megjelent-tiop-123111-p-ly-zati-ki-r-s
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11084.pdf


FIGYELŐ 

2011. október 22-én életbe lépett A kulturális szakemberek szervezett képzési 
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló, módosított 1/2000. 
(I. 14.) NKÖM rendelet módosítása. 
 

Megjelent A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, amely tar-
talmazza a nemzetiségek könyvtári ellátásáról szóló szabályokat is.  
 

 Módosult a 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről. Többek között kiegészült a megyei könyv-
tárakkal kapcsolatos 66.§ a következőkkel: g) könyvtárellátási szolgáltatásokat nyújt 
a települési nyilvános könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez. 

 
Képzési terv 2012.  
 

Elkészült a Könyvtári Intézet 2012. évre szóló képzési terve. Elérhető: 
http://ki.oszk.hu/content/kepzesi-terv 
 
Szakfelügyeleti vizsgálatok  
 

A 2011. évi Zala megyei szakfelügyeletei terv szerint 2012. február 29-ig az aláb-
bi településeken kerül sor szakfelügyeleti vizsgálatra: Sármellék, Vonyarcvashegy, 
Csörnyeföld, Hahót, Kisbucsa, Kispáli, Nova, Resznek, Sümegcsehi.  

Utóvizsgálat Belezna, Kehidakustány, Zalaszentiván településeken lesz. 
 

A megyei könyvtár fenntartása  
 

2012. január 1-től a Deák Ferenc Megyei Könyvtár is állami tulajdonba került, a 
fenntartói feladatokat egy újonnan létrehozott szervezet, a Megyei Intézményfenntartó 
Központ vette át.  

 
      Összeállította: Sebestyénné Horváth Margit 
 
 

 
         A Deák Ferenc Megyei Könyvtár egyik közönségcsalogató képeslapja 
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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 
 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös 
rendezvényei: 
 

2011. szeptember 20-án Marx Mária, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum 
néprajzkutató munkatársa „Gönczi Ferenc élete és munkássága” címmel tartott előadást. 

November 8-án került sor a „Liszt Ferenc magyarsága” c. találkozóra, melyen 
közreműködtek a Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola tanulói, valamint 
tanárnőjük, Kövécs Edit karnagy. 

2011. december 13-án, Luca napján került sor a Keresztury Irodalmi Kör 
Karácsonyi meglepetés-műsorára. A műsor előtt, 16.45 órakor goblein kiállítást nyitott 
meg igazgatónk, Kiss Gábor. A karácsonyi összeállítást többen is színesebbé tették; így 
a keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanárai és növendékei, Czegő Teréz és Bálint 
Péter színművészek, valamint Nyakasné Túry Klára. Meghitt, bensőséges hangulatú 
műsor volt, melyre még sokáig emlékezni fogunk. 

 

 
 
Egyéb rendezvények: 
 

A Zala megye informatikai kultúrájáért felelősséget érző intézmények, 
vállalkozások (melybe természetesen a Deák Ferenc Megyei Könyvtár is beletartozik) 
összefogásaként megrendezésre került 2011-ben a Zal@Net rendezvénysorozata. Ennek 
keretében október 14-én Döbrentei Norbert, a Zalaszám Informatika Kft. munkatársa 
tartott előadást a Csány Szakközépiskola leendő informatikusainak a számítástechnikai 
munkavégzés mikéntjéről, lehetőségeiről. Jól sikerült találkozó volt, a több, mint 60 
fiatal figyelmesen, érdeklődve hallgatta az előadást, melynek végén az ismétlő 
kérdésekre adott helyes válaszokért jutalmat kaptak. 
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November 8-án ”A magyar írásbeliség kialakulása” címmel tartott előadást Őriné 

Dr. Bilkei Irén főlevéltáros. 
December 13-án felső tagozatos tanulók hallgathatták meg Villányi G. András író, 

költő, műfordító „ Japán irodalomtól A papagáj mesékig” c. előadását. A gyermekek 
érdeklődve „kóstolhattak bele” a japán vakák és haikuk világába. 
 

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 
 2011. júliusa emlékezetes marad gyermekkönyvtárunk számára, mert nagy 
örömünkre kolléganőnk, Tóth Renáta elnyerte Az év fiatal könyvtárosa díj különdíjat az 
"Utazz velünk...köss ki nálunk"! A Deák Ferenc Megyei Könyvtár új gyermekkönyvtári 
honlapjának bemutatója című pályázatával. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. 
pécsi Vándorgyűlésén (Tanulás, tudás, műveltség - Könyvtárosok a jövő 
szolgálatában) 2011. július 14-én adták át a könyvtáros szakma kiválóságainak az MKE 
kitüntetéseit. Kitüntetett munkatársunkról és a nyertes pályamunkáról honlapunkon 
olvashatnak az érdeklődők. 

Honlapunk segítségével valamennyi szolgáltatásunk elérhető a világhálón. Az 
internetes oldal és a gyermekkönyvtári blog szerkesztése két munkatársunknak (Oláh 
Rozália, Tóth Renáta) jelent napi feladatot. 
 A 2011/2012. tanév a szokásos csoportszervező munkával kezdődött, mely során 
sajnos szembesülnünk kellett azzal, hogy – mivel egy teremben kell minden 
szolgáltatásunkat megoldani, s így egy időben csak egy osztályt tudunk fogadni – a havi 
rendszerességgel járó csoportok száma kétharmadára csökkent. A Petőfi - iskola angol 
nyelvórái annyira igénybe veszik a gyerekek idejét, hogy csak nagyon kevés osztály 
jelentkezett az iskolából könyvtári foglalkozásokra; az Ady-iskola harmadikosai pedig 
az iskolai könyvtárba járnak. Az 1. osztályosok továbbra is csak a tanév 2. felétől 
várhatóak csoportos könyvtárbemutatóra valamennyi iskolából. A délelőtti órákban – 
igény szerint – óvodás csoportoknak tartunk könyvtári foglalkozásokat. 
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Szeptember közepére megvalósult a különböző szolgáltató terek esztétikus 
kialakítása. Elkészültek az új olvasótermi asztalok, külön bábsarok, mesekuckó és 
játéktár várja a gyerekeket. Megújult gyermekkönyvtárunkban kisebb kiállítások 
rendezésére is lehetőségünk van az olvasó és foglalkoztató térben. Ezt kihasználva a 
tanévben megvalósuló két levelezős játékunk első fordulóira érkezett rajzos 
feladatmegoldásokból már rendeztünk is tárlatot. 

Ismét meghirdettük hagyományos Irodalmi kalandozások megyei játékunkat, 
ebben a tanévben három kortárs gyermekregény olvasásához kapcsolódnak 
rejtvényfüzeteink: Turbuly Lilla: Kosársuli; G. Szabó Judit: Rózsás Letícia; Barcza 
Katalin: A kapu. Irodalmi játékunkra 32 csapat nevezett megyénk általános iskoláinak 
4-5-6. osztályos tanulóiból. 

Jelentős évfordulóhoz kapcsolódik másik, néprajzi témájú levelezős játékunk: 
150 éve született Gönczi Ferenc néprajztudós, muzeológus. A jeles néprajztudós életéről 
és munkásságáról indítottunk 5-8. osztályosok számára négyfordulós versenyt 
Barangolás Göcsejben és Hetésben; Honismereti vetélkedő Gönczi Ferenc emlékére 
címmel.  

A vetélkedő témája: Zala megye, különösen Göcsej és Hetés vidékének 
története, néprajzi hagyományai, természeti értékei, irodalmi és művészei emlékei, 
Gönczi Ferenc élete és munkássága. Szeretnénk, ha a résztvevők minél alaposabban 
megismernék és örökségükként kezelnék szülőföldjük múltját, hagyományait, ma is 
meglevő értékeit, és ezáltal erősödne bennük a Zala megyéhez való kötődés. A 
vetélkedőt a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága is támogatja. A legjobb csapatokra 
értékes nyeremények várnak, többek között egy tavaszi kirándulás a szentendrei 
skanzenbe. A megyei honismereti játékra 22 csapat jelentkezett a felső tagozatos diákok 
köréből. 
 Szeptemberben a Duna Televízió Cimbora-játszóházával indítottuk a Cimbora 
klubunk tanévi programsorozatát a Családfesztivál keretében az Ady-iskolában.  

Október 1-én születésnapi Ki mit tud?- dal köszöntöttük a klub 1 éves 
születésnapját azaz mindenki megmutathatta, miben a legügyesebb. A klub felnőtt 
segítői (pedagógusok, könyvtárosok) alkotta zsűri értékelte a produkciókat. 
Jutalmazással és születésnapi megvendégeléssel (pezsgőzés és tortázás) zárult a 
program, melyen 40 cimbora ünnepelte a klubszületésnapot. 

Novemberben Figura Ede A hóember születésnapja című verses-zenés műsorát 
követően első közös olvasmányunkról beszélgettünk. A 2011. évet Cimbora-
karácsonnyal zártuk december 16-án, melyen Karácsonyra hangoló címmel Csiszárné 
Gáspár Edit pedagógus verses-zenés ünnepidéző műsora után ajándékkészítés 
következett Zsirainé Kulcsár Mária, népi kismesterségek oktatója közreműködésével. 
Természetesen karácsonyi meglepetés is várt minden régi és új Cimborát: A Magyar 
Gyermekkönyvkiadók Egyesülete karácsonyi könyvajánlóját ajándékoztuk a 
gyerekeknek, mint szellemi „táplálékot” - az édesség és a narancs mellé. Cimboráink 
száma hónapról-hónapra gyarapodik, jelenleg közel 60 gyermek kötelezte el magát a 
„cimboraságnak” („a becsvölgyei gyerekektől nem akartak lemaradni a 
csonkahegyhátiak sem”). 
 Az Országos Könyvtári Napok programjai október 3-tól a Könyves Vasárnapig, 
október 9-ig tartottak. Az Őszi könyvtári napok első gyermekkönyvtári programján 
Nógrádi Gergely sok-sok könyvvel és ajándékkal érkezett, melyekből kedvükre 
böngészhettünk. Az író a régebbiek mellett elsősorban legújabb könyveit (Balhés Beni 
naplója és Agenor) mutatta be, majd válaszolt a gyerekek kérdéseire. A jó válaszért 
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és az ügyes szereplésért könyvjelző mellett "Útravaló-falatkönyv" jutalom járt - csupa-
csupa megszívlelendő idézettel. A hangulatos találkozó kötetlen beszélgetéssel és 
dedikálással ért véget 60 gyermek részvételével. 

A Könyves Vasárnapon 100 gyermek vett részt délelőtti programjainkon (lásd 
az 50-51. oldalon. szerk.).  
 Gyermekkönyvtárunk módszertani feladata minden évben a Zalai 
gyermekkönyvhetek programjainak helyi szervezése és megyei koordinálása. 1978 óta 
már 33. éve szervezzük a gyerekek téli könyves ünnepét. A Zalai gyermekkönyvheteken 
2011. november 15-29 között megyénk 17 könyvtárában 45 programot szervezett a 
Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely. A Kortárs ifjúsági és gyermekirodalom 
megismertetése projekt keretében a megyei könyvtárban a következő rendezvényekre 
vártuk látogatóinkat:  

• November 15.  
Ady Endre versmondó verseny  

• November 16.  
 Analfa visszatér. Iró-olvasó találkozó 
 Vendég: Bosnyák Viktória 

• November 17.  
 A program helyszíne: Belvárosi Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Petőfi Sándor Székhelyiskola 
Hupota meséi. Író-olvasó találkozó 

 Vendég: Csondor Kata 
• November 17.  

Hupota meséi. Író-olvasó találkozó 
 Vendég: Csondor Kata 

• November 22.  
Rumini és a többiek. Író-olvasó találkozó 

 Vendég: Berg Judit (ld. a képen) 
• November 22.  

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely és a  
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetének 
Könyvtára őszi továbbképzése iskolai és gyermekkönyvtárosoknak, kistérségi 
könyvtárosoknak és pedagógusoknak 
Program: 

A megértés élménye – drámapedagógia a gyakorlatban 
Előadó: Berg Judit író, drámapedagógus 
Kamishibai (Papírszínház) bemutatása 

                       Előadó: Nagy Beáta pedagógus (Bandi cica Játékpedagógiai Alapítvány) 
• November 25.  

 „A hóember születésnapja”  Figura Ede verses-zenés gyermekműsora 
• November 25.  

Első közös olvasmányunk: Turbuly Lilla: Kosársuli c. regénye 
 A Cimbora klub novemberi találkozója 

Programsorozatunk TÁMOP-uniós pályázatból, valamint a Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Zalai Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány anyagi támogatásával valósult 
meg. 
         Oláh Rozália 
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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

Elektronikus katalógus fejlesztés 
 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók 
igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés támogatási 
rendszeréhez benyújtott TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 azonosítószámú pályázat 
megvalósítása során sor került a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban az elektronikus 
katalógus fejlesztésére is.  A retrospektív konverzió során a Textlib Könyvtári Integrált 
Rendszerbe rögzítésre került 7 mozgókönyvtári szolgáltató hely (Bagod, Pethőhenye, 
Nemesapáti, Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Zalaszentmihály, Zalabér) saját községi 
állománya, amelyek a megyei könyvtár katalógusában visszakereshetőek: 
 
Érdekeltségnövelő támogatás 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi állománygyarapítása (könyvek, 
folyóiratok, CD-k, DVD-k vásárlása) alapján ismét kapott érdekeltségnövelő 
támogatást, így 825 eFt összegből tudjuk fejleszteni a kistérségi ellátásban részesülő 31 
szolgáltatóhely állományát, amely kiegészíti a mozgókönyvtári normatív támogatás 
keretösszegét.  

 
Rendezvények  
 

Második alkalommal került megrendezésre - a Göcseji Múzeummal és kistérségi 
munkaszervezettel együttműködve – 2011. június 8-án a zalaszentgróti kistérséghez 
tartozó Kehidán a Deák-kúriában a Múzeumok éjszakája program, amelynek egyik 
szervezője és támogatója a Deák Ferenc Megyei Könyvtár volt. 

2011. június 21-én 17 órától Zalaszentlőrincen a megújult községi könyvtárban 
kézműves foglalkozásra került sor, melyet Tóth Renáta gyermekkönyvtáros vezetett. 

Augusztus 13-án Alibánfán a Falunapon kézműves foglalkozásra került sor. Az 
intézményünk által szervezett programon Pintér Györgyike foglalkozott a gyerekekkel. 

Nemessándorházán, az augusztus 20-i ünnepség keretében került sor Sándor 
Gyula: Nemessándorháza története c. monográfiájának bemutatására, amely a környező 
települések történetébe is bepillantást nyújt. A kötetet Kiss Gábor, a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A szerző 
ajándékaképpen a könyv minden érintett település könyvtárában hozzáférhetővé válik.  

Augusztus 27-én Nemesrádón a falunapon Gönczi Ferenc születésének 150. 
évfordulójára emlékeztünk. A program intézményünk aktív közreműködésével valósult 
meg: részt vettünk többek között a Gönczi-kiállítás összeállításában fotók és helyi 
paraszti eszközök felhasználásával; készítettünk egy kis füzetet, amelyben Gönczi 
Ferenc életét és munkásságát mutattuk be, valamint egy rejtvényfüzetet is. A falunap a 
templomkertben tartott ünnepi megemlékezéssel és kiállítás megnyitóval vette kezdetét, 
majd a falu központjában felállított sátorban folytatódott: itt zajlott a kézműves 
foglalkozás a gyerekeknek Tóth Renáta gyermekkönyvtárossal, és itt került sor  "A 
nevetés egészség" c. kötetet alapján a göcseji anekdoták előadására (Kiss Gábor, 
Sebestyénné Horváth Margit). 
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A Könyvtárak összefogása a tudásért – Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozat keretében a Deák Ferenc Megyei Könyvtár ellátásában tartozó 
településeken az alábbi rendezvényekre kerül sor: 

Az Őszi Könyvtári Napok keretében 5 programunk volt a községekben: október 3-
án Kemendolláron Az operaszínpadtól az íróasztalig. Egy énekes, akiből író lett 
címmel író-olvasó találkozóra került sor. A meghívott vendég Nógrádi Gergely volt.  

Október 4-én Pókaszepetken Hogyan született a Vau! és a Nyau!? Egy író titkai 
címmel rendhagyó irodalomórára került sor. A vendég itt is Nógrádi Gergely volt.  

Október 4-én Pölöskén Az operaszínpadtól az íróasztalig. Egy énekes, akiből író 
lett címmel író-olvasó találkozó keretében az érdeklődők Nógrádi Gergellyel 
ismerkedhettek meg. 

Október 5-én Zalaszentivánon az iskolában Bosnyák Viktória írónővel 
találkozhattak a gyerekek.  

Október 6-án Pakodon Kelemen Gyula énekmondó megzenésített verseket adott 
elő a helyi óvodásoknak és iskolásoknak.  

Zalaistvándon szintén október 6-án Marx Mária tartott előadást Gönczi 
Ferencről.  

Október 7-én Batykon Pintér Györgyike tartott kézműves foglalkozást.  
Október 23-án Alibánfán képes beszámoló hangzott el az El Camino-ról. Vendég: 

Horváth András volt. 
A Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvénysorozat keretében Zalabérben november 

16-án Bosnyák Viktória íróval találkozhattak a gyerekek a helyi iskolában.  
 

 
Csondor Kata találkozó Zalaszentmihályon a könyvtárban 

 
A Zalai gyermekkönyvhetek programjában november 17-én Csondor Kata 

találkozott a zalaszentmihályi óvodásokkal és kisiskolásokkal a községi könyvtárban.  
November 25-én Figura Ede a szentpéterúri és búcsúszentlászlói gyereknek (a 

helyi óvodásoknak és kisiskolásoknak) adta elő verses-zenés műsorát.  
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás szervezésében november 29-én 

Lakhegyen rendezték meg a kistérségi vers-, próza- és mesemondóversenyt. Az 
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irodalomkedvelők négy kategóriában mérhették össze tudásukat. E programon Kiss 
Gábor és Sebestyénné Horváth Margit a zsűrizésben vállalt feladatokat. 

 
Internet használó tanfolyam  

 
Október közepétől két szolgáltatóhelyen, Bagodban és Pacsán kezdődött 

számítógép- és internet használói tanfolyam. A 20 órás alapszintű képzésen elsősorban 
nyugdíjasok és munkanélküliek vesznek részt. A foglalkozásokat Kovácsné Pacsai Edit, 
illetve Sebestyénné Horváth Margit vezette.  

 
Továbbképzés 
 
November 22-én szakmai továbbképzést szerveztünk a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtárban. A program része volt a TEXTLIB kistérségi modul használat 
tapasztalatainak bemutatása, valamint a gyermekkönyvtári munkát segítő előadások 
(drámapedagógiai módszerek, papírszínház). 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

Az ünnepi könyvhét alkalmával május 23-án Kiskutason Karafiáth Orsolya 
költővel találkozhattak a község lakosai. Május 31-én Nagykutason, június 1-én pedig 
Becsvölgyén tartott író-olvasó találkozót Fecske Csaba József Attila-díjas költő. Június 
3-án Ecsedi Erzsébet a Hevesi Sándor Színház színművésze előadásában hallhatták 
Rusell: Én Shirley c. monodrámáját. Június 9-én Misefára látogattak el a Pannon 
Tükör c. kulturális folyóirat munkatársai. A szerkesztőség tagjai: Péntek Imre és 
Szemes Péter ismertették a 25 éves folyóirat munkásságát, valamint bemutatták Utassy 
József:” Dalba fog az ember”, valamint Karáth Anita: „Panel jazz” c. kötetét is. 

 

 
Pannon Tükör est Misefán 
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Július 25-től egyhetes, bentlakásos olvasótábor szervezésére került sor 
Kustánszegen, ahol a foglalkozások keretében elhangzott Ecsedi Erzsébet 
„Kamaszságok” c. műsora is. 

Augusztus 6-án falunapot szerveztek Bödén, ahol a Baki Vidám Asszonyos 
műsorát tekinthették meg a látogatók. Augusztus 21-én szintén falunap volt Bakon, ahol 
a Pántlika Néptáncegyüttes műsorában gyönyörködhetett a közönség. Szeptember 24-
én Orbányosfán szüreti felvonulás volt. Az est vendégeként Bálint Csaba énekművész 
színes műsorán szórakozhatott a közönség. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében számos rendezvény zajlott a 
községekben.  Október 4-én Máté Angi meseíróval találkozhattak a teskándi iskolások. 
Október 5-én Vasboldogasszonyban dr. Bódis István háziorvos tartott egészség 
felméréssel egybekötött előadást, amelyet egészséges ételek kóstolása követett. A 
hagyományos szakmai napunkat október 6-án rendeztük meg, főleg községi 
könyvtárosaink részére. A programban elhangott dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka 
igazgató előadásában a „Bibliobusz ezerrel”, avagy mozgókönyvtári ellátás Baranya 
megyében,  Vásár Marianna közművelődési referens tartott előadást „A zalaegerszegi 
kistérség kulturális missziója a kistelepüléseken” címmel, Pál Éva és Bognár Csilla 
tekintett vissza „A mozgókönyvtári ellátás 5 éve- könyvtáros szemmel” c. 
összefoglalójukban. ”Kistelepülések könyvtárai a vidéken élőkért” c. szakmai részben 
Baánné Tóthbán Tünde bocföldei, Scheiber Veronika nagylengyeli könyvtárosok, 
valamint Kámán Krisztián baktüttösi polgármester tartott előadást. Ebben az évben is 
átadásra került az „Olvasóinkért-díj”, amelyet Méhes Máténé lakhelyi könyvtáros 
vehetett át. Szintén ezen a napon Németfaluban a környező falvak népdalköreinek a 
bemutatkozására került sor. Október 7-én Káváson Antal Nándor, a nemessándorházi 
Történelmi Íjászkör tagja tartott rendhagyó történelem órát, valamint 
fegyverbemutatót. Október 9-én Nagylengyelben Agócs Gergely népzenész –
mesemondó előadását hallgathatták meg a gyermekek. A délután folyamán Hottón az 
érdeklődők megtekinthették a helyi néprajzi gyűjteményt és ellátogathattak Balogh 
Mihály népi fafaragó iparművész műtermébe. 
 

 
Antal Nándor történelmi íjász előadása Káváson 
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A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmával november 16-án a bocföldei 
gyerekekhez látogatott az Énekmondó Együttes. November 17-én a Kis Hétrét 
Együttes gyermekműsorát tekinthették meg az egervári iskolások. November 21-én és 
24-én Ecsedi Erzsébet színművész gyermekversekből összeállított zenés, táncos 
műsorában a gyermekek is közreműködhettek. Nagykapornakon 23-án dr. Csider 
Sándor költő találkozott az iskolásokkal. 
 

 
A Kis Hétrét Együttes Egerváron 

 

 
Csider Sándor Nagykapornakon 
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Ecsedi Erzsébet műsora Gellénházán 

 
November 21 - december 12-e között 20 órás kezdőszintű internet felhasználó 

képzésen vehettek részt Sárhida lakói. 
 

December 15-én ismételten megrendeztük a „Könyvtárosok karácsonya” c. 
összejövetelünket, ahol a Kis Hétrét Együttes ajándékozta meg műsorával a jelenlévő, 
főleg községi könyvtárosokat. 

 

 
 
Az év során a 33 rendezvénynek közel 1500 látogatója volt. 

 
          Pál Éva 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  
 
Programok 2011. II. félév 
 
 

Június 7-én este a Kápolnai Kézművesek munkáiból álló kiállítás megnyitójára 
gyűltek össze az alkotók családtagjai, barátai, ismerősei, a művészet szeretői. Gyulavári 
Adrien, az Ádám Jenő AMI tanára fagottszólója után Sabján Sándor, a Honismereti 
Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A kiállítást Tantalics Béla 
helytörténész nyitotta meg, röviden bemutatva az alkotókat; műveiket, a 
kézművescsoportot képviselve ezután Molnár István vette át a szót. Az ünnepélyes 
percek után finom pogácsa és pohár ital mellett kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség. 
Arató Ferencné festő, Czigány László és Kerese László bútorasztalos, Koltai Tiborné 
díszítőművész, Kulcsárné Arató Mónika festő, Molnár Attila kőfaragó, Molnár István 
grafikus és Ruzsics Lajos festő munkáit 2011. június 7-30. között tekinthették meg az 
érdeklődők a könyvtár olvasótermében. 

 
"Beszél majd az utókor..." 
"Beszél majd az utókor..." címmel verses-zenés estre várta a könyvtár azokat az 

érdeklődőket, akik szeretik a költészetet, és a humort, nevetést, vidámságot is fontosnak 
tartják életükben. A 2011. október 28-án tartott rendezvény a Fehérbottal a Kerka 
Mentén Egyesület, a Lenti és Vidékéért Alapítvány és a Városi Könyvtár Lenti közös 
szervezésében jött létre. Az est ötletét Romhányi József születésének 90. évfordulója 
adta. Bertainé dr. Paczolay Ilona, Harasztiné Sümegi Mária, Kovács Béla és 
Krisztánovics György versmondók a Romhányi-művek mellett más költők humoros 
írásaival is szórakoztatták a vendégeket, míg Dányi Józseftől Romhányi József életéről, 
munkásságáról hallhattak a jelenlévők. A zenei betétekkel színesített este pogácsa és 
üdítő melletti beszélgetéssel, nosztalgiázással ért véget. 

 
Soós József verseskötetének bemutatója 
Kötetbemutató helyszíne volt a könyvtár olvasóterme 2011. november 9-én. 

Soós József második verseskötetének bemutatójára gyűltek össze az irodalmat szerető 
könyvbarátok. Horváth László polgármester köszöntő szavai után zalai dallamokat 
szólaltatott meg citerán Dányi József. Ezt követően Péntek Imre - a Pannon Tükör 
kulturális folyóirat főszerkesztője - mutatta be a "Holt kutak mélyéről" című kötetet. 
Szekeres Frigyesné és Magyar Lajos versmondók tolmácsolásában az új 
költeményekből összeállított verscsokrot hallgathattak meg a jelenlévők. A költővel 
Korosa Titanilla beszélgetett a versek keletkezéséről, az ihlető elemekről, a versírás 
szépségéről-nehézségeiről és a jövőbeni tervekről. Meglepetésként ezután a kötet 
szerzője legújabb - kötetben még nem megjelent - verseiből olvasott fel. Az est 
dedikálással és pogácsa melletti beszélgetéssel ért véget. 

 
Lenti és a Bánffyak a középkorban – Őriné dr. Bilkei Irén előadása 

diákoknak 
November 23-án Őriné dr. Bilkei Irén történész volt a vendégünk. A Zala 

Megyei Levéltár főlevéltárosa már több alkalommal is tartott előadást könyvtárunkban. 
A Lámfalussy Sándor Szakközépiskola diákjainak városunk és a vidék középkori 
védőbástyájáról és annak történetéről, tulajdonosairól mesélt. Az elmúlt századokról 
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nem csak a politikai eseményeket idézte fel, hanem a mindennapi életet is, és a 
fennmaradt tárgyi emlékeket bemutatva elégítette ki a fiatalok kíváncsiságát. A diákok 
nem csak megnézhették a régi okleveleket, hanem az előadó segítségével 
megpróbálhatták elolvasni is a bennük leírtakat. 

 
Göncz László: Kálvária - kötetbemutató 
December 15-én este a Rákóczi Szövetség Lenti-Lendvai Szervezete és a Városi 

Könyvtár Lenti közös szervezésében került sor dr. Göncz László „Kálvária” című 
kötetének bemutatójára. A muravidéki író, történész szakkönyvei és 2003-ban megjelent 
első regénye után az új mű a II. világháború idejére vezeti vissza az olvasót. Az est 
Tótiván Endre, a Lámafalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának 
megnyitója után a regény egy részletével vette kezdetét, melyet Dányi József 
tolmácsolásában hallgathattak meg az érdeklődők. A program résztvevőit és vendégeit 
dr. Bence Lajos költő, irodalomtörténész köszöntötte. A szerzővel Péntek Imre költő, a 
Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztője beszélgetett a kötetről, szereplőkről, a 
mű üzenetéről. Az est végén lehetőség nyílt a kötet megvásárlására, dedikáltatására és 
pogácsa, frissítő melletti beszélgetésre. 

 
Az ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK ZALA MEGYE KÖNYVTÁRAIBAN – 

ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI KÖRNYEZETBEN 
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 azonosító számú projekt keretében valósult meg 2011. 
szeptember 12. és október 14. között a „Könyvtárhasználatra irányuló digitális és 
információkeresési készségeket fejlesztő program”, három alkalommal –
alkalmanként húsz órában – összesen 18 fő részvételével. 

 
A kereplőtől a tekerőig - ifj. Horváth Károly előadása 
Ifjabb Horváth Károly népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere a magyar nép 

hangszereiről, népdalkincséről, a népzenekutatás fontosságáról tartott előadást 
november 11-én este. A hangszercsaládok fejlődéstörténetének bemutatása mellett 
vendégeink ízelítőt kaptak a zúgattyú, kereplő, tárogató, körtemuzsika, brácsa és a 
tekerő hangjából, a hangszereken megszólaltatható dallamokból is. Népdalgyűjtőink, 
népzenekutatóink munkásságának köszönhetően nem merültek feledésbe például 
tájegységünk és hazánk katonadalai. Együtt énekelhették vendégeink az előadóval a 
népdalokat, többek között a sokak által ismert és szeretett "Szép Zalában születtem" 
címűt. 

Neszmélyi Magdolna: Széttört tükör - előadás diákoknak 
Neszmélyi Magdolna színművész „Széttört tükör: az első szerelem versei, dalai 

a humor jegyében” című előadásán vehettek részt középiskolás diákok 2011. november 
14-én délelőtt könyvtárunk olvasótermében. A versválogatás a kezdetektől, vagyis az 
óvodáskortól kísérte végig az első szerelem témakörét magyar és külföldi szerzőktől 
egyaránt. Lackfi János Fiúk dala, Lányok dala c. versei után többek között Varró 
Dániel, Babits Mihály, Robert Burns műveiből kaptak ízelítőt a résztvevők. A vidám, 
humoros, olykor elgondolkodtató versek között a szerelemhez kapcsolódó dalokat, 
népdalokat hallgathattak a diákok, sőt közös éneklésre is sor került. 
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Még mindig Beatles! – 
Kovács Zoltán előadása 
2011. december 13-án, kedden 
került sor a könyvtárban 
Kovács Zoltán előadására 
„Még mindig Beatles!- a 
legendás zenekar megidézése” 
címmel. 
Hogy is kezdődött a történet? 
Hogy tudta az 1940-es évek 
elején Liverpoolban megszületett 
négy egyszerű srác zenéjével 
meghódítani a világot? A 
válasz a zenerajongó fotós 

adatokkal, évszámokkal, nevekkel és színes adomákkal átszőtt előadásából derült ki. Az 
est során betekintést nyerhettek a vendégek az együttes életébe és a 60-as évek 
„könnyűzene gyártásának” világába is, részletek bemutatására került sor a „Sárga 
tengeralattjáró” és az „Egy nehéz nap éjszakája” című filmekből. Felcsendültek olyan 
népszerű és kevésbé ismert Beatles dallamok is, mint például a „Love, love me do”, 
„Something”, „Eleanor Rigby”. 
Az előadó régi álma valósult meg, amikor a Because című zeneszám aláfestésével 
elkészítette saját diaporámás összeállítását, melynek téli, havas fákat ábrázoló képei a 
dallammal együtt a tél gyönyörű arcát mutatták meg. A zenekar megidézését azonban 
nem csak a dallamok, filmbejátszások, hanem poszterek, bakelit lemezek, naptár, 
könyvek is segítették, az ezekből álló minikiállítás az év végéig látható a könyvtárban. 
Utolsóként a Long Play 33 1/3 című hazai zenekar „Christmas time brings” című dala 
csendült fel, már most karácsonyra hangolva mindenkit. A 60-as évek házibuli 
hangulatát megidézve zsíros kenyér és tea fogyasztásával, beszélgetéssel zárult a jó 
hangulatú este. 
         Baksa Melinda 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE 
 
Programok 2011. II. félév 
 
82. Ünnepi Könyvhét és 10. Gyermekkönyvnapok 
 

„Csudajó könyvek” címmel rendeztünk kiállítást június 2. és 11. között a 
könyvtár gyermekrészlegében. Gyermekkönyvállományunk olyan gyöngyszemeit 
kínáltuk fel az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek, melyek kortárs gyermek- és 
ifjúsági íróink tollából születtek. A mesék, versek, ifjúsági regények és ismeretterjesztő 
könyvek egy-egy csoportja sorakozott az állványokon. A könyveket egy-egy 
„könyvjelzővel” is elláttuk, amelyen az adott műből vett, általunk érdekesnek, 
meghatónak vagy viccesnek tartott, figyelemfelkeltő idézeteket olvashattak a gyerekek, 
s ha ez alapján megtetszett a könyv, alaposabban is elmélyedhettek a sorok között. 
Egyéni érdeklődők és iskolai csoportok egyaránt felkerestek minket a kiállítás ideje 
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alatt, s kíváncsian vették kézbe a műveket. A gyerekek közül többen is jelezték, hogy a 
kiállított könyvek közül egyiket-másikat biztosan elolvassák majd a nyári szünetben. 
Nem titkolt szándékunkkal csengett ez össze, hiszen kiállításunkat egyfajta szünidei 
könyvajánlónak is szántuk. 

 
„Tavaszi zsongás” címmel a helyi nagycsoportos óvodások számára hirdettünk 

rajzpályázatot még májusban, melynek eredményeként a Lenti Napközi Otthonos 
Óvoda két nagycsoportjából összesen 22 kislány és kisfiú ragadott színes ceruzát, 
zsírkrétát, hogy pályamunkáikkal részt vegyenek a versenyben. A pályázatnak csak a 
témája volt adott, hogy milyen technikával készüljenek el a rajzok, azt a gyerekek 
fantáziájára bíztuk. Az óvónők segítségével sok különleges módon – papír- és 
fonálragasztással, temperafestéssel, tojáshéjragasztással és hímzéssel – készült alkotás 
érkezett, melyekből egy igazán gazdag és színes kiállítást rendezhettünk be. A június 2-
án megtartott eredményhirdetés során 1., 2. és 3. helyezettet hirdettünk ki, s a 3 
„Legjobb ötlet” különdíjunk is gazdára talált. A helyezettek és különdíjasok díjain kívül 
minden pályázó gyermeket megjutalmaztunk egy általunk készített vidám papírsárkány-
figurával, s nagycsoportosok lévén egy könyvtári órarenddel is. Megható volt 
számunkra, hogy nem csak mi jutalmaztunk, hanem a gyerekek is megajándékoztak 
minket egy-egy dallal. 

 
Csondor Kata meseíró visszatérő vendégként tartott egy igazán jó hangulatú, 

játékos kötetbemutatót június 3-án a helyi iskolák elsőseinek. A „Vízimalom meséi” 
című legújabb meséskönyvét ajánlotta a kis nebulók figyelmébe, akik érdeklődéssel és 
aktív részvétellel kapcsolódtak be a koradélutáni programba. Az írónő kedves kis 
szereplőinek, a güzü családnak egy-egy érdekes történetével igyekezett a gyerekek 
figyelmét felkelteni a könyv iránt. Sok szó esett állatokról, a természetről, s a kicsiket 
érdeklő megannyi, a könyvben is szereplő témáról. A kis lurkók nem csak egy szép 
élménnyel gazdagodhattak, hanem néhány apró ajándékot is haza vihettek, hiszen 
Csondor Kata minden résztvevő kisgyereknek kedveskedett egy – a könyv valamely 
illusztrációját utánzó – kifestővel és egy meseszereplőt mintázó ujjbábbal. 

 
„Kedvenc könyvem” címmel hirdettük meg könyvajánló délelőttünket június 4-

én délelőtt, melynek célja az volt, hogy első kézből, saját olvasásélményünk alapján 
ajánlhassunk könyvet egymásnak. Kíváncsian vártuk azokat az érdeklődő olvasóinkat, 
akik vállalkoztak arra, hogy elhozzák nekünk kedvenc könyvüket, s elmondják, hogy 
miért olvasták szívesen, miért ajánlanák másoknak is. Természetesen mi, könyvtárosok 
is készültünk, s most nem csupán szakmai nézőpontból, hanem magánemberként is 
nyilatkoztunk arról, hogy miért is szerettünk meg egy-egy írót vagy művet. Örömmel 
hallgattuk, ahogyan kicsik vagy nagyobbak megnyilatkoztak arról, hogy mi mindennel 
gazdagították őket kedvenc könyvük sorai. Úgy éreztük, hogy valóban személyes 
beszélgetésekre került sor, s talán minden résztvevő közelebb került egy kicsit a „jó 
öreg” nyomtatott irodalom világához. 

 
Játékos vetélkedőre vártunk csapatokat a helyi általános iskolák negyedikesei 

közül június 6-án. Az iskolában megszerzett tudás mellett kíváncsiak voltunk arra is, 
hogyan igazodnak el a könyvtárban, a könyvek között. A feladatok között szerepelt 
anagramma, kakukktojás-keresés, rejtvény Fekete István műveiből. A csapatok kézbe 
vették a raktározási táblázatot is, ezen kívül gyakorlottan töltötték ki az üres 
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katalóguscédulákat a könyvek alapján. Végül a villámkérdéseknél is helyt álltak, 
bebizonyították, hogy nagyon jól ismerik könyvtárunkat, kiismerik magukat a könyvek 
csodálatos világában. 

 
„Valósághű forgatókönyvek?...” – nem véletlen a címben szereplő kérdőjel, 

hiszen visszatérő vendégünk, Stéber Andrea diákújságíró előadása – többek között – 
éppen azt a kérdést boncolgatta, hogy mennyire valóságos a televízióból sokak számára 
jól ismert szappanoperák világa. A helyi általános iskolák 7. és 8. osztályos diákjaival 
beszélgetett erről előadónk egy interaktív előadás keretében, ahol azt tapasztaltuk, hogy 
közülük sokan kísérik figyelemmel ezeket a sorozatokat. Ismerik a szereplőket, a 
történeteket, de most alkalmuk volt a kulisszák mögé is bepillantani, vagyis 
elgondolkozni egy kicsit az egyes epizódokban látottakon és hallottakon. A 
kiskamaszok érdeklődőek voltak és sok őszinte vélemény is elhangzott. Stéber Andrea 
azzal az útmutatóval fejezte be érdekes és tanulságos előadását, hogy a szappanoperák 
széles skálája is olyan, mint a csokoládé: sokféle van belőle, de igazán csak mértékkel 
fogyasztva jó és egészséges. 

 
Az elmúlt nyár tapasztalata alapján idén is „Nyári napközis foglalkozásokat” 

hirdettünk, amit nagy örömmel fogadtak a város általános iskolás nebulói. A nyári 
szünidő kezdetétől minden hét közepén vártuk az érdeklődő alsó és felső tagozatos 
gyerekeket, hogy együtt töltsünk el egy-egy hasznos és kellemes délutánt. A kínálatban 
egyaránt szerepeltek játékos műveltségi vetélkedők, mesefoglalkozások, szabadtéri és 
benti „retró” játékok, mesefilm-vetítés és játékos tanulás a neten. A legnagyobb sikert 
azonban kézműves foglalkozásaink aratták, melyek során a gyerekek papírból 
készíthettek csodaszép ékszereket, illetve harmonikaállatkákat. A résztvevők közül 
többen kifejezték azt az óhajukat, hogy a jövő nyáron is szeretnének ehhez hasonló 
élmények részesei lenni. 

 
„Változnak az évszakok” címmel egy egész évet átfogó levelezős játékot 

hirdettünk meg felső tagozatos tanulók számára. A 2010 őszén induló négyfordulós 
játékunk célja az volt, hogy könyvtárunk állományának segítségével játékos formában 
hívjuk fel a gyerekek figyelmét a négy évszak szépségeire, gazdagságára, egyediségére. 
Az egyes fordulók során változatos feladatok megoldásával bizonyíthatták a gyerekek, 
hogy az ősz, tél, tavasz és nyár témáját tekintve alaposan elmélyedtek az irodalom, a 
tudomány, a képzőművészet és a zene világában. A feladatokhoz felhasznált könyvek és 
az ajánlott irodalom megismerése mellett arra is szükségük volt a kistiniknek, hogy a 
körülöttünk lévő természetben és az interneten is kutassanak egy-egy válasz után. 
Örömünkre szolgált, hogy sok vállalkozó kedvű gyerek tartott ki a hónapokon át zajló 
versenyzésben, aminek eredményeként megszületett a várva-várt végeredmény. Minden 
játékos emléklappal és apróbb ajándékkal gazdagodott, a legeredményesebb öt 
versenyző pedig oklevelet kapott és értékes könyvjutalomban részesült.  
A „Változnak az évszakok” című könyvtári levelezős játék helyezettjei és 
jutalmazottjai: 
1. helyezett: Sebestyén Krisztián (Buda Ernő Körzeti Általános Iskola és Óvoda, 
Lovászi) 
2. helyezett: Mikó Fruzsina (Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti) 
3. helyezett: Mánfai Marcell (Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti) 
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Magyar Népmese Napja 2011 
 

A magyar mesekincs színe-java Benedek Elek tollából – kiállítás 
Benedek Elek műveiből rendezett kiállítással várta az érdeklődőket két héten át 
könyvtárunk gyermekrészlege. A magyar gyermekirodalom egyik megteremtője, nagy 
székely mesemondónk gazdag mesekincset hagyott ránk, fontos, hogy kicsik és 
nagyobbak egyaránt megismerhessék munkásságát, szebbnél-szebb tartalmas meséit. A 
kiállítás keretében a könyvválogatás mellett az író életéről, gyermekirodalmi 
munkásságáról is tájékozódhattak azok, akik betértek hozzánk. 

„Hupota – a társasjáték” 
Csondor Kata meseíró visszatérő vendége a könyvtárnak. Szeptember 26-27-én egy 
újdonsággal lepte meg a helyi nagycsoportos óvodásokat, ők az elmúlt évben megjelent 
„Hupota hihetetlen kalandjai erdőn-mezőn” című könyvéhez készített „élő” 
társasjátékot próbálhatták ki. A kis csapatok lelkesen vették birtokba a játékteret, hogy 
ügyes válaszaik után a bábuikkal – egy-egy kistraktort ábrázoló párnácskával – az óriási 
társasjáték mezőin lépegetve eljuthassanak a célig. A helyes válaszok jutalma egy-egy 
„hupotallér” volt, a győztes csapatok pedig színes matricákkal is gazdagodtak. Élvezetes 
közös játék részesei voltak gyerekek és felnőttek egyaránt, ahol egy kisgyermek sem 
maradt élmények és jutalmak nélkül. 

„Hencidától-Boncidáig – avagy nézzünk magyar népmeséket!” 
A magyar népmesék színe-java került terítékre szeptember 26-27-én délután második 
osztályos kisdiákok örömére. „A só”, A csillagszemű juhász”, „A csókaleányok” és sok 
más ismert vagy kevésbé ismert népmese elevenedett meg a képernyőn. A 
mesedélutánért meg is kellett dolgozniuk a gyerekeknek, hiszen olyan játékos 
rejtvényfeladatok megoldásával kellett kitalálniuk a soron következő mesék címét, mint 
puzzle képkirakó, kakukktojás-keresés, képrejtvény, keresztrejtvény vagy titkosírás 
megfejtése. A mesefilmek megtekintése mellett a „Magyar népmesék” sorozat egy-egy 
mesekönyvét is fellapozhatták a kíváncsi gyerekek. 

Elek nagyapó állatmeséi – játékos délelőtt Benedek Elek meséivel” 
Játékos mesedélelőttre érkeztek a helyi nagycsoportos óvodások, akik Benedek Elek, 
azaz „Elek nagyapó” állatmeséiből hallgathattak meg egy-egy történetet. A kicsik nagy 
érdeklődéssel hallgatták többek között „A mezei egér”, „Mackó úr meg Ordas koma”, 
„Kacor király” vagy „A nyulacska harangocskája” című gyöngyszemeket. A játék sem 
maradt el, hiszen a mesékhez kapcsolódóan olyan ötletes feladatok vártak az ovisokra, 
mint találós kérdések, activity játék, puzzle képkirakó vagy képkereső. A mesék iránti 
érdeklődésüket és figyelmüket bizonyította az is, hogy a mesedélelőtt során gyerekek, 
óvó nénik és könyvtárosok sokáig beszélgettek a történetekről, szereplőkről, 
tanulságokról. Természetesen nem távoztak üres kézzel a gyerekek, hiszen a kellemes 
délelőtt emlékére az állatmesék mellett egy-egy zsákbamacskát is kaptak ajándékba. 

„Benedek Elek nyomában” – irodalmi vetélkedő 
„Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha szép 
csendesen mesemondóvá nő a gyermek?” Benedek Elek e szavaival indult az a 
vetélkedő, melyet a helyi általános iskolák negyedik osztályos nebulóinak szerveztek a 
gyermekkönyvtárosok szeptember 30-án. A résztvevő gyerekek egy játékos 
„labirintuson” keresztül juthattak be a jelképes könyvtárba, ahol további izgalmas és 
érdekes feladványok várták őket a nagy mesemondó életéről, munkásságáról. Olyan 
feladványok megoldásával bizonyíthatták felkészültségüket, mint szókereső, lottó, 
anagramma, székely rovásírás és rovásszámok megfejtése. A feladatokkal mindenki jól 
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boldogult, könnyen vették az akadályokat, s a vetélkedő végére még nagy 
mesemondónk nyomdokaiba is léphettek a versenyzők, hiszen utolsó feladatként egy 
rövid állatmesét kellett írniuk a csapatoknak. A program végére bizonyossá vált, hogy a 
negyedikesek felkészülten, alapos ismeretekkel felvértezve érkeztek a könyvtárba, így a 
jutalom sem maradt el, hiszen a kellemes és tartalmas délután mellett ajándékokkal is 
gazdagodtak a csapatok tagjai. 
 
Az ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK ZALA MEGYE KÖNYVTÁRAIBAN – ÉLETHOSSZIG 
TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI KÖRNYEZETBEN TÁMOP-
3.2.4-08/1-2009-0068 azonosító számú projekt keretében lezajlott programok: 

 
Meghívásunkra felső tagozatosok érkeztek október 3-án a könyvtárba "A mese 

valósága" című interaktív foglalkozásra. Pápes Éva foglalkozásvezető egy rövid 
mesével várta a diákokat. „A bolond szerencséje” című mese elhangzása után a 
„hazugság” fogalmáról, megjelenési formáiról, a mesében és a valóságban betöltött 
szerepéről beszélgettek, amihez saját „hazugságmesék”-et kellett kitalálniuk és 
elmondaniuk. "A hazugságmesék azért érdekesek e korosztály számára, mert ezekben a 
mesékben a túlzás mint eszköz kap kitüntetett szerepet. A felnagyított részletek, a 
groteszk határait súroló jelenetek, a különleges szituációk mintegy görbe tükröt 
tartanak a serdülők elé, akik ha érthető önvédelemből nem azonosulnak is a hősökkel, a 
felszabadító erejű nevetésen keresztül egy kicsit önmagukra (vagy legalább a 
padtársukra) is rálátnak" - mondta az előadó a foglalkozás végén témaválasztásáról. 

 
Devecsery László: Mesék a mellényzsebemből 

2011. október 18-án délután Devecsery László író, költő volt könyvtárunk vendége. A 
„Mesék a mellényzsebemből” című vidám hangulatú, interaktív előadásra a helyi 
általános iskolák 1. és 2. osztályos kisdiákjait vártuk. Kezdésként egy rövid 
bemutatkozó köszöntőt tanultak meg a résztvevők, majd a verseké lett a főszerep. A 
sok-sok vers mellett jutott idő a játékra is, hiszen vonatozással egybekötött ritmusjáték, 
piaci alkudozás és szerepjátszás is színesítette a délutánt. Az előadás végén a költő és a 
kicsik a már ismert köszöntővel vettek egymástól búcsút. 

Varázskendő interaktív 
foglalkozás 
Október 20-án igazán 
varázslatos délelőttben volt 
részük a helyi Napközi 
Otthonos Óvodába járó 
gyerekeknek. A szombathelyi 
Weöres Sándor Színház két 
ifjú művészével - Unger 
Tündével és Szabó Róbert 
Endrével - a "Varázskendő" 
című interaktív foglalkozáson 
rengeteg kalandot élhettek 
át az óvodások. Ki-
mentettek a szakadékból és 
meggyógyítottak egy törött 

szárnyú sárgarigót a varázskendő segítségével, melyet együtt szőttek, festettek. 
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Építettek űrhajót, amivel elrepültek az Egérbolygóra, ott megleshették a bolygó lakóit. 
Segítettek élelmet gyűjteni az egereknek és megtanulták, hogy ezektől a kis állatoktól 
nem kell félni. Hamar elröppent a dalos-mókás délelőtt, de a szép élmények 
mindenkinek megmaradnak. 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek 2011 
 

"Meseország álommeséi"- meseóra Nagy M. Katalinnal 
November 14-én délután Nagy M. Katalin írónő volt könyvtárunk vendége, aki 
„Meseország álommeséi” című könyve kedves történetei közé repítette el első osztályos 
közönségét. A gyerekek kíváncsian fogadták az írónőt, s figyelemmel hallgatták meséit, 
például „A bolondos macska”, „A pöttyös labdácska” vagy „A királylány és a sárkány” 
történetét. A mesék mellett jutott idő egy kis varázslatra is, hiszen az írónő 
varázsdobozkájából olyan anyagokat varázsolt elő, melyek segítségével karácsonyi 
díszeket is készíthettek a kis nebulók. A meseóra végére nemcsak egy szép angyalkával, 
hanem egy élményekben gazdag délutánnal is gazdagodott minden résztvevő. 
 

Kisfürkészek tájolója-kézműves foglalkozás 
Kisfürkészek tájolója… Vajon mi lehet ez? – morfondírozhattak azok a harmadikosok, 
akik kézműves foglalkozásunkra készültek könyvtárunkba két délután is. A válasz nem 
sokat váratott magára, hiszen hamarosan megtudhatták, hogy nem mást, mint egy 
fonalgrafikával díszített könyvjelzőt takar e név. Hiszen egy könyvjelző mindig remek 
eszköz arra, hogy a „kis fürkészek”-nek segítséget nyújtson, ha egy-egy ismeretterjesztő 
vagy más típusú könyvben böngésznek. Örömteli meglepetés volt számunkra, hogy nem 
csak a lányok, de a fiúk is lelkesen öltögették az előlyukasztott mintákat, s díszítették a 
könyvjelzőt a cikk-cakk ollók segítségével. Nagyon szép hópihe és csillag mintájú 
könyvjelzők születtek, s több gyerek is elmondta, hogy ők bizony otthon is készítenek 
majd ehhez hasonló fonalgrafikát. 

Könyvtári "Ki mit tud?" 
November 23-án a helyi általános iskolák negyedikeseinek csapatai mérték össze 
tudásukat a Könyvtári „Ki mit tud?” elnevezésű szerencsekerék vetélkedőnkön, ahol 
arra voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevő gyerekek mennyire ismerik a könyvtárat, 
tisztában vannak-e a könyvtárhasználat szabályaival, ismerik-e a könyvtár nyújtotta 
lehetőségeket. Kérdéseinket is ennek szellemében állítottuk össze, s örömmel 
tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon is otthonosan mozognak a könyvtár falain belül, s 
nem volt olyan kérdésünk, melyet ne tudtak volna megválaszolni a csapatok. 
Képrejtvény, könyvtári „Mi micsoda?”, könyvtári „Ki kicsoda?”, és még számos más 
feladat is szerepelt a játékban, s a helyes válaszokon túl a szerencsés kerékpörgetés is 
fontos szerepet kapott, hiszen a jó válaszokért minden esetben a kipörgetett pontokat 
kaphatták meg a csapatok. Természetesen a jutalom sem maradt el, hiszen 
felkészültségüknek köszönhetően igazán szépen szerepeltek a csapatok. 

Csondor Kata: Hupota-a társasjáték 
Csondor Kata, helyi meseíró már sokadjára látogatott el könyvtárunkba, hogy elbűvölje 
a kicsiket. Ez alkalommal másodikos kisdiákokkal ismertette meg élő társasjátékát, 
melyet első könyve, a „Hupota hihetetlen kalandjai erdőn-mezőn” című mese alapján 
álmodott meg a gyerekek nem kis örömére. A lelkesedés most sem maradt el, hiszen 
egy önfeledt játék részesei lehettünk, ahol nem csak a mesekönyv szereplői, történetei 
elevenedtek meg, hanem hangsúlyos szerepet kaptak a környezet, a környezetvédelem 
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kérdései is. A közös játék után szerepjátékra is sor került, ahol a bátor jelentkezők 
bábokkal játszhattak el egy-egy részletet Hupota kalandjai közül. A társasjáték 
élményén kívül sok-sok matricával gazdagodva térhettek haza a csapatok. 

Gaál Zsuzsa: „Vacka mesék – barangolások Hókupackavackán” 
December 8-án Gaál Zsuzsa meseíró tartott interaktív könyvbemutatót a helyi általános 
iskolák 2-4. osztályos diákjainak. A gyerekek nagy örömmel fogadták az írónőt, aki 
Vacka-kóstoló című könyvével lepte meg a kicsiket. Az előadás során kiderült, hol is 
van Hókupackavacka, a Rénkedves Vendéglő, a gyerekek megismerkedhettek e 
képzeletbeli település lakóival. Több jelenetet is eljátszhattak a meséből egy-egy 
szerepjáték keretében, ahol többek között megeleveníthették Kispupák Zsömlét, Paróka 
őrnagyot, Zűrös Pertlit, Sztrapacskamacska Hercegnőt, Kismedve Borcsát. 
A nap végén többen is kíváncsiak voltak az írónő könyvére, és azt is elmondták, hogy 
visszavárják Zsuzsa nénit. 

Karácsonyi Játszóház  
Hagyományunkhoz híven idén is Karácsonyi Játszóházba vártunk minden érdeklődő 
családot. A december 17-én megrendezett kézművesházunkba karácsonyi muzsika 
csalogatta be vendégeinket, kiknek érkezésükkor egy-egy szem szaloncukorral is 
kedveskedtünk. Három kézművesasztalhoz vártuk a kíváncsi, alkotni vágyó látogatókat, 
akik kedvük szerint karácsonyi lámpást, karácsonyi pop-up képeslapot és 
karácsonyfadíszt vagy dekorációt is készíthettek. A legkisebbeket karácsonyi színezők 
is várták, a nagyobbacskák pedig ugyancsak karácsonyi témájú fejtörőket oldhattak meg 
egy-egy kézműves technika kipróbálása között. Az ügyes kezű gyerekek és felnőttek 
igazán szép darabokat varázsoltak az előkészített eszközökből, s ezeket örömmel vitték 
magukkal haza, hogy otthonuk további karácsonyi díszei legyenek.    

 
Burindáné Tyukodi Enikő – Czigány Judit 

 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

2011. év második felében a szolgáltatóhelyek működési feltételeinek további 
javítása érdekében fejlesztésekre került sor. 

Hernyéken többek között a könyvtárat is magába foglaló többfunkciós 
önkormányzati épület külső vakolatának felújítását, színezését és a nyílászárók festését 
végezték el. A munkálatok anyagi fedezetét önerőből biztosították. 

Augusztusban kezdték el Nován a község utóbbi tíz évének legnagyobb 
beruházását. Pályázati támogatással a művelődési ház 50 millió forintos bővítése és 
felújítása kezdődött el. A kialakításra kerülő közösségi szolgáltató térben könyvtári 
szolgáltatás bevezetését is tervezik. 

Kerkateskánd Önkormányzata az ÚMVP III. tengelyében kiírt Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér kialakítására pályázott. A pályázat kedvező elbírálással nyert, így 
2010. októberében elkezdődött a Közösségi Ház felújítása, amelyben helyett kapott a 
mozgókönyvtári szolgáltatás is. A pályázatnak köszönhetően 6 új számítógéppel tudnak 
internetes hozzáférést biztosítani a látogatóknak. 

Kerkateskándon és más településeken is változatos programokat kínáltak a 
könyvtárosok a lakosságnak. 
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Zalabaksán 2011. január 28-án Deák Ferenc halálának 135. évfordulóján 

emlékestet tartottunk. Az est vendége dr. Szinku Mihály volt, aki elmondta, hogy mi 
mindennel foglalkozik: amellett, hogy állatorvos, szabadidejének nagy részét 
helytörténeti kutatásokkal tölti. Előadásban ismertette a Deák család származását, Deák 
Ferenc életútját és szerepét a magyar történelemben. Ízelítőt kaptunk a híres, jóízű 
történeteiből is.  

2011. december 19-én Soós József költő volt könyvtárunk vendége író-olvasó 
találkozó alkalmából, amit közösen rendeztünk a helyi Hagyományőrző, Kertbarát és 
Kulturális Egyesülettel. A költő bemutatkozása után a legújabb kötetének (A holt kutak 
mélyéről) verseit osztotta meg az irodalmat szerető közönséggel. Krisztánovics György 
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versmondó tolmácsolásában a költő régi és újabb költeményeiből összeállított előadást 
hallgathattak meg a jelenlévők. A könyvbarátok kérdéseket tettek fel az elmondott 
versek keletkezéséről, gondolatvilágáról, a költő jövőbeni terveiről. Az est a dedikálást 
követően vacsora melletti kötetlen beszélgetéssel folytatódott. 

A csömödéri könyvtárban a felnőtteknek szóló tavaszi előadássorozat után 
november végétől az Advent jegyében zajlottak foglalkozások. Ezúttal a gyerekek 
készíthettek hétről-hétre karácsonyfadíszeket, színes figurákat és egyéb adventi 
kellékeket. A résztvevők aktivitása és lelkesedése igazolta, hogy a számítógépes játékok 
és az internet elől is el lehet csábítani a gyereket a hangulatos, kreatív tevékenységek 
felé. 

A csesztregi Paksa Imre Községi és Iskolai Könyvtár minden évben szervez a 
gyerekek számára könyvtárhasználatra épülő versenyeket. A tavalyi évben egy 
mesevetélkedőn vehettek részt a 3-5. osztályos tanulók. Az idei tanévben „Barangolás a 
könyvek világában” címmel levelezős verseny indult, ahol 4-5. osztályos korosztály 
indulhatott. A versenyen több témakörben (mitológia, történelem, néprajz, irodalom) 
állítottunk össze feladatokat, amiket a könyvtárban található kézi és szakkönyvekből, 
valamint szótárak és lexikonok használatával lehetett megfelelően megoldani. A 
résztvevő gyerekek folyamatosan használták a könyvtárat és nagyon ügyesen dolgoztak. 
A verseny zárásaképpen az első három helyezett könyvjutalomban részesült. 
 
         Lapath Gabriella 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY  
 
Rendezvények 2011. 2. félévben 
 
Szeptember 13. 
András Sándor: Az otthonos idegen című kötetének bemutatója 
Vendég: Kukorelly Endre író 
 
Szeptember 19. 
Csik Ferenc öröksége: Keszthely sporttörténete a vízi sportok tükrében címmel 
szervezett sporttörténeti vetélkedő a Zala megyei mozgássérültek és látásfogyatékosok 
részére 
 
Szeptember 20. 
Kardos Gy. József: Ispán Mici című kötetének bemutatója 
Köszöntőt mondott: Ruzsics Ferenc Keszthely város polgármestere 
 
Szeptember 27. 
Tungli M. Klára: Átló a homokon című kötetének bemutatója 
Beszélgetőtárs: Boda Sándor ny. tanár 
Közreműködött: Varga Endre fuvolaművész és Burián Zsófia zenetanár 
 
Szeptember 29. 
Jelek és emlékek című,  Krzysztof Kieślowski filmrendező életéről és munkásságáról 
szóló kiállítás megnyitója 
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A kiállítást megnyitotta: Muszatics Péter rendező, a PORT.hu CineClassics kurátora és 
Cséby Géza műfordító 
 
Október 5. 
Tanulás a tudásért – tanulási technikák megismertetése középiskolásoknak 
Előadó: Lélekné Ivony Zsófia képzésvezető 
 
Október 9. 
KÖNYVES VASÁRNAP 
Teljes körű szolgáltatás 
A fesztiválon bemutatkoztak a 3 kistérség – Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú 
Társulás, ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás és a Pacsa és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás – települései 
A rendezvény ideje alatt bemutatóval egybekötött kirakodóvásár volt. 
Zárásként a LIFEJUNE együttes koncertjét hallgathattuk meg. 
 
Október 14. 
Zal@Net 2011 
eLigazodás az interneten, információforrások címmel gyakorlati bemutatóval 
egybekötött előadás a Vajda János Gimnázium 11. osztályos diákjai részére 
A rendkívüli óra előadója: Borbélyné Verebélyi Judit könyvtáros 
 
 
Október 17. 
Bagyó Claudine festményeinek kiállítása 
Megnyitó gondolatok: Lichtenwaller Zoltán festőművész 
Zenei közreműködő: Bagyó Áron 
 
Október 27. 
Kósa Csaba: A megsebzett cédrus című kötetének bemutatója 
Beszélgetőtárs: Zatkalik András.  
Közreműködött: György Bence és Tóth András – klarinét 
 
November 3. 
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából Kardos József Liszt Ferenc és 
szimfonikus költeményei című vetített képes előadása 
 
November 21. 
Keszthely és a Festeticsek című várostörténeti vetélkedő a Zala megyei 
látásfogyatékosok és mozgássérültek részére 
 
November 21. 
Goldschmied István: Keszthelyi Izraelita Temető története 1765-2011 című kötetének 
bemutatója 
Vendégeink: Dr. Köves Slomó lektor, EMIH vezető rabbi; Cséby Géza lektor, író, költő 
Közreműködött: a Helikon Kórus 
Kórusvezető: Kendeh Gusztávné 
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November 23. 
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár és a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör 
Egyesület közös rendezvénye 
Vendégeink: Pars Krisztián – kalapácsvető olimpikon, VB ezüstérmes; Németh Zsolt – 
olimpikon, edző; Horváth Vilmos – a Dobó SE elnöke; dr. Vargyas Csaba – a Vas 
Megyei Atlétikai Szövetség elnöke 
A vendégekkel beszélgettek: dr. Ágh Pál és Iglódi Endre a Csik Ferenc Olimpiai Baráti 
Kör Egyesület tagjai 
A rendezvény ideje alatt Németh Pál „dobópápa” kiállított festményeit tekinthettük 
meg. 
 
December 5. 
Ézsiás Erzsébet: Az én Balatonom című kötetének ősbemutatója 
Díszvendég: Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes 
Közreműködött: Dr. Simon Judit a Lexica Kiadó igazgatója; Vecsey Kiss Mária költő 
 
December 6. 
A Karácsony képeslapja című rajzpályázat eredményhirdetése 
 
December 8. 
„Vond be a fenyőt ezüstbe, húzd a lucfenyőt aranyba” című adventi est 
Előadó: Dr. Petánovics Katalin néprajzkutató 
 
December 16. 
A Festetics György Zeneiskola tanárainak adventi hangversenye a Liszt Év jegyében 
 

 
 
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
 
2011. II. félévi programjai 
 
Ügyeskedjünk! – Játékos kézműves foglalkozás 
2011. július-augusztus hónapban „Ügyeskedjünk! címmel - 20 alkalommal - hetente 
kétszer kézműves foglalkozásra vártuk a gyerekeket. 
A TÁMOP-3.2.3-09/2-2010 projekt támogatásával megvalósuló játékos ötlettár 
foglalkozásai a résztvevő gyermekek számára gazdag anyag- és technikaválasztékkal 
való ismerkedésre adtak lehetőséget. Felelevenítve a régi korok technikáit (vesszőfonás, 
kenderezés, zsinórhurkolás), azokat új anyagokra (peddignád, kenderzsinór) átvive, 
fantáziadús játék- és ajándéktárgyak készültek. A megismert új technikák (origami, 
scoubidou) az egymást követő foglalkozásokon már felhasználhatók, ötletadók, illetve a 
későbbiekben önállóan fejleszthetők.  
A foglalkozásokat Mikó Lajosné könyvtáros vezette, munkáját Pribilinszkyné Gyergyák 
Mária könyvtáros, valamint Mikó Edit és Mikó Vera főiskolai hallgatók segítették. 
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Nyári táborok 
Július első két hetében az általános iskola felső tagozatosait Drámatábor, az alsó 
tagozatos gyerekeket Játszótárs tábor várta a művelődési házban. Alapvető célkitűzés 
volt, hogy a gyerekek megismerjék, felfedezzék a körülöttük lévő világot, benne és rajta 
keresztül saját magukat és értékeiket. 
Mindkét tábor sok-sok lehetőséget adott a játékra, beszélgetésre, nevetésre és alkotásra 
is. A résztvevő gyerekek a dráma- és szerepjátékok adta lehetőségek kihasználásával 
tehettek szert önmaguk és társaik megismerésére, kreativitásuk, problémamegoldó 
képességük, kifejezőkészségük fejlesztésére. A táborvezető Varga Ferencné munkáját 
meghívott vendégek is segítették. Ecsedi Erzsébet, a Hevesi Sándor Színház 
színművésze a színészmesterség titkaiba avatta be a gyerekeket, Molnár Ferencné 
nyugdíjas pedagógus népi gyermekjátékokat tanított nekik. 
A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009 pályázat tette lehetővé, hogy a Drámatábor lakóinak Nagy 
M. Katalin „Fogadd el! Fogadj el!”címmel tarthatott interaktív tolerancia órát. A 
gyerekek az írónő „Meseország álommeséi” c. könyvével ismerkedtek meg. A történet - 
melynek főszereplője egy vak kislány – adta a keretét annak a beszélgetésnek, ahol a 
tizenévesek őszintén vallhattak a másságról, a fogyatékosságról alkotott nézeteikről. 
Szintén a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009 pályázat keretében, Sántáné Vukman Kornélia 
gyógypedagógiai tanár az alsó tagozatos „Játszótárs” táborának volt vendége. A 
gyerekek „Ki-kicsoda” címmel játékos formában ön - és társismereti foglalkozáson 
beszélgettek a társak és önmaguk elfogadásáról, konfliktuskezelésről. 
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„Könyv – könyvtár - önismeret” 
A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009 - Olvasáskultúra fejlesztését, könyvtári szoláltatásokat 
népszerűsítő „Könyv – könyvtár - önismeret” előadássorozat keretében a nyár folyamán 
vendégünk volt Joós Tamás énekmondó, valamint a Kis-Hétrét együttes. 
Joós Tamás irodalmi műsorában többek között Ágai Ágnes, A.A. Milne, Bella István, 
Gaál Zsuzsa, Gazdag Erzsi, József Attila, Kányádi Sándor és Szilágyi Domokos 
verseivel ismerkedhettek meg a gyerekek. 
A Kis-Hétrét együttes „Tudod-e” címmel magyar költők megzenésített verseiből álló 
összeállítással érkezett hozzánk. A gyerekek közös vers - és daltanulással aktív 
résztvevői voltak a programnak. 
 
Liszt Ferenc Emlékév  
A kiemelkedő zeneszerző, zongoraművész születésének 200. évfordulója alkalmából 
országszerte változatos programokkal emlékezetek a XIX századi zongoravirtuózra. 
Könyvtárunk vendége volt Kocsis Katalin, aki a Halis István Városi Könyvtárban 
hosszú éveken keresztül vezette a zenei részleget. A Czupi Kiadó és a Nagykanizsai 
Városvédő Egyesület gondozásában megjelent „Liszt Ferenc és Nagykanizsa” c. 
kiadvány szerzője „Egy celeb a XIX. századból” címmel diavetítéssel, zenehallgatással 
színesített előadásban mutatta be nem csak a zeneszerzőt, a zongoristát, hanem Liszt 
Ferencet, az embert is. 
 
Összeköt a természet – Nyugat Pannónia nemzeti parkjai és natúrparkjai 
Reprezentatív kétnyelvű kiadvány bemutatójára került sor október 18-án a Városi 
Könyvtárban. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága részéről Dr. Kopek 
Annamária, turisztikai és oktatási osztályvezető mutatta be a „burgenlandi és nyugat-
dunántúli természetvédelmi területek hálózata” című projekt eddigi eredményeit, 
valamint az „Összeköt a természet –Nyugat-Pannónia nemzeti parkjai és natúrparkjai” 
című fotóalbumát, mely a projekt által érintett nyugat-dunántúli és Burgenlandi régió 16 
különböző védett területét mutatja be színes fotók segítségével, ezen kívül térképvázlat, 
grafika és szöveges összefoglaló ismerteti az adott tájegységet német és magyar 
nyelven. 
 
Mutasd az írásod! Megmondom ki vagy! 
„TÁMOP-3.2.4-08/1-2009 projekt keretében Novák Mária grafológus, írásszakértő 
„Személyiségjegyek és grafológia” címmel szép számú hallgatósággal ismertette meg 
ezt a nagyon érdekes, különleges tudományterületet.  
Választ kaphattunk néhány sokakat érintő kérdésre is: Mi is az a grafológia? Melyek a 
grafológiai elemzés módszerei? Mit rejt az aláírásunk?  
 
Utak és évek 
A letenyei Bokros Tiborné Kamarás Klára két újabb kötetét bemutató irodalmi estnek a 
Városi Könyvtár adott otthont november 4-én.  
A pécsi Héthatár Kiadó gondozásában megjelent két kötet címe: „Derült égből”, 
valamint „Utak és évek”. A rendezvényen köszöntőt mondott Halmi Béla, a város 
polgármestere. Az irodalmi esten közreműködött: Bődör Krisztina, Halmi Nándor, 
Horváth Pálma, Timár József és Molnárné Pfeiffer Edit. 
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Új-Zéland – Paradicsom a Föld másik oldalán 
November 11-én a földrajz, az egzotikus tájak és utazások iránt érdeklődők számára Dr. 
Gyuricza László, a PTE TTK egyetemi docense, a Magyar Földrajzi Társaság Zalai 
Osztályának elnökének képes úti beszámolóját hallgathatták az érdeklődők. 
 
„Egy korty derű - a könyvtárban” 
Szintén a „TÁMOP-3.2.4-08/1-2009 projekt keretében november 25-én V. Kulcsár 
Ildikó író, újságíró, a Nők Lapja „Ne félj, mesélj” című népszerű rovatának vezetője 
volt könyvtárunk vendége.  
Vidám irodalmi műsorának címe: „Egy korty derű”, közreműködője: Halász Erika.  Az 
írónő úgy gondolja, hogy életünkben a derű, a mosoly, a jókedv nagyon hiányzik. Nem 
azt állítja, hogy a világ mindenhol és minden pillanatban szép, hanem írásai segítséget, 
mankót nyújtanak ahhoz, hogy vegyük észre a szépet, az értékeket, a vidámságot a 
mindennapi életben. 
„Nagyon komoly hiánycikk a derű, a mosolyra való képesség, hogy észrevegyük azt is, 
ami jelentéktelenül, picikét szép. Igenis lehet örülni a mai Magyarországon is, ahol 
rengeteg a gazdasági baj, divat a panasz és a cinizmus – amit nagyon utálok. Ha 
elveszítjük azt a képességünket, hogy észrevegyük az apró szépségeket, tényleg nem 
lehet elviselni a hétköznapokat. Ha nem lenne ennyi eredendő belső igény a derűre - 
még a nehéz helyzetben is - nem hívnának ennyi helyre” (V. Kulcsár Ildikó) 
 

 
 
 
„Tájban a természet” - ELSŐ ZALAI GYÜMÖLCSÉSZKÖNYV  
December 2-án Darázsi Zsolt folytatta a könyvtárban a TÁMOP támogatásból 
megvalósuló rendezvénysorozatot. Darázsi Zsolt neve hallatán többeknek elsősorban a 
madárvédelem, a gólyamentés, a gólyagyűrűzés juthat eszébe először. A decemberi 
meghívás apropója azonban egy kicsit más volt. A Göcsej Természetvédelmi 
Alapítvány gondozásában jelent meg a rendezvény címadó könyve, az Első zalai 
gyümölcsészköny. Darázsi Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke, a kötet 
felelős kiadója és az egyik szerzője vetítéssel egybekötött előadáson mutatta be a 
környezethez alkalmazkodó gyümölcstermesztés, a természetbarát kert, valamint a 
természetbarát gazdálkodás előnyeit, tapasztalatait.  
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Karácsonyi foltvarrás 
A „Muramenti Foltboszorkák” –nevet választották maguknak azok az ügyes kezű 
lányok, asszonyok, akik Halász Lászlóné vezetésével – a bázakerettyei művelődési 
házban - immáron két éve együtt hódolnak közös szenvedélyüknek. a foltvarrásnak.  
December 9-én, karácsony közeledtével elsősorban az ünnepi hangulatot idéző 
munkáikkal mutatkoztak be a letenyei közönség előtt. 
A kiállításmegnyitón közreműködtek a zeneiskola növendékei, valamint Horváth 
Pálma, versmondó. A csodaszép alkotásokat Bellovics Ágota művelődésszervező 
mutatta be az érdeklődőknek. 

 
Óév-búcsuztató vidám, zenés irodalmi est 
December 28-án (szerdán)  a Városi Könyvtárban első alkalommal került 
megrendezésre a Letenyei Versmondók Köre zenés irodalmi, óévbúcsúztató estje. A 
programban közreműködtek: Bődör Krisztina, Halmi Nándor, Halász Erika, Horváth 
Pálma és a főszervező Timár József. A közel egy órás nagyon jól sikerült műsor során a 
zenei blokkokat a helyi Mákvirág Citerazenekar szolgáltatta. Az est során 
versmondóink szemezgettek költőink, íróink vidám műveiből valamint a székely népi 
költészet remekeiből. 
 

 
 
„Garázs galéria” - Az irodalmi műsor előtt Dömők József, a FMHK igazgatója Rikli 
Sándor, kiscsehi gyűjtő képeit ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 
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MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZET-
OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 

 
Könyvtári programok 2011. II. felében 
 
Könyvtárbemutató foglalkozás 
2011. szeptember 13-án iskolánk 25 kis elsőse jött el tanító nénijével a könyvtárba, 
hogy megismerkedjen  a könyvtárosokkal, a könyvtár helyiségeivel, a kölcsönzéssel. 
Páran közülük már ismerősként jöttek, hiszen szüleikkel már jártak nálunk, mert már 
óvodás korukban beiratkoztak és többször kölcsönöztek is könyveket. Ők büszkén 
mutatták meg társaiknak, hogy merre vannak azok a könyvek, melyek egy kis elsős 
számára érdekesek és hasznosak lehetnek. Horváth Zita könyvtáros elmondta nekik, 
hogy miként lehetnek könyvtárunk tagjai, mennyi könyvet vihetnek, hogyan történik a 
kölcsönzés, miért kell vigyázni és hogyan kell visszahozni a hazavitt könyveket. A 
gyerekek el is játszottak egy-egy ilyen szituációt. Jutalmul egy szép mesét hallgathattak 
meg a könyvtárostól. Többen még aznap délután vagy azon a héten visszajöttek 
anyukájukkal, hogy ők is könyvtárunk tagjai lehessenek.  
 
Baglyos ceruzatartó készítése 
Kézműves foglalkozásra invitáltuk iskolánk alsó tagozatos diákjait szeptember 14-én 
délután. Gondoltuk, hogy a szeptemberi iskolakezdés miatt jól jöhet egy ceruzatartó az 
íróasztalra. Papírhengerből készítettük el a baglyocska testét és színes papírból vágtunk 
rá fülecskét, csőrt, szemeket, szárnyakat és karmokat. Végül ráragasztottuk egy kerek 
zöld kartonra és már kész is lett a ceruzatartó.  Szándékosan választottuk mintának a 
baglyocskát, hiszen nagyon jól illett a könyvtári környezetbe ez a kedves madárka, mint 
a tudás jelképe. Tizenöten jöttek el erre a foglalkozásra és készítették el maguknak 
papírból a bölcs madarat. 
 

 
 
Igaz Gyöngy a zalakarosi könyvtárban 
Igazi különlegességet kínált az érdeklődőknek 2011. szeptember 23-án 16.30 órai 
kezdettel városunk könyvtára. Élménybeszámolót hallhattak zenés vetítésekkel, 
gyönyörű képekkel, érdekes, néha humoros, néha megható történetekkel egybefűzve. 
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Vendégünk volt Antal Judit és párja Bánházi György, akik felajánlották, hogy 
megosztják velünk zarándokútjuk részleteit és bemutatják az út „gyümölcsét” az Igaz 
Gyöngy című könyvüket, melyet a feleség írt és a férj által készített képek díszítik. 
Antal Judit nem írónak, hanem egy egyszerű embernek vallja magát, aki mint a 
gyöngyhalászok, keresve az igazgyöngyöt, próbálta megtalálni az utat önmagához. Így 
vállalkozott arra, hogy 2010 nyarán férjével végigjárja a Szent-Jakab zarándokutat, 
végcélul kitűzve, hogy eljussanak El Caminora. Hazajövetelük után készült el az Igaz 
Gyöngy - Ezer kilométer a Szent Jakab zarándokúton című könyv. A történetet a feleség 
sokáig meg akarta tartani önmagának, de úgy érezte meg kell osztani élményeit 
másokkal is. A könyvben lévő fotókat Bánházi György, a férj készítette.  
A találkozó végén a hallgatóság kérdéseket tehetett fel, majd Judit a saját versét adta 
elő, mely többeknek kicsalta a könnyeket a szeméből. Huszonhárman hallgatták végig 
az élménybeszámolót, többen vásároltak könyvet vagy DVD-t, s dedikáltattak a 
szerzővel. 
 

 
Antal Judit és Bánházi György a könyvbemutatón 

 
Népmese vetélkedő 6 próbával 
Horváth Zita könyvtáros hatpróbás vetélkedőre hívta meg a 3. osztályosokat. A 
vetélkedő ötletét Nagyné Bakler Hajnalka: Kalandozás Meseországban mesevetélkedője 
adta. A vetélkedő leírását a Dr. Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtár honlapjáról 
(zalai-oktatas.hu), az oktatási segédanyagok menüpont alatt, a TÁMOP 3.2.4-08/1-
2009-0025 „Könyvtári fejlesztések Zalában” pályázatnak köszönhetően bárki elérheti és 
felhasználhatja. Így talált rá iskolánk könyvtárosa is, és egy kicsit saját ötletét is 
beleépítve rendezte meg a vetélkedőt. Nálunk a mesebeli hétpróbából hatot sikerült 
megvalósítani a csapatoknak. Volt hétmérföldes csizmában lépés, Illyés Gyula: 77 
magyar népmese című mesegyűjteményének megkeresése a könyvtár polcain, 
mesefelismerés, apróhirdetés, szerencsejáték és hibás mesei kifejezések javítása is. Az 
összesen 17 vándorból álló csapatok kellemesen elfáradtak a próbák végére, és jutalmul 
nem a fele királyságot és a királylány kezét, hanem Zita néni által készített ajándékot 
kaptak. 
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Népmese napja  
A magyar népmese napjáról minden évben megemlékezést tartunk iskolánkban. A 
programokat az idei tanévben is a könyvtár szervezte meg. Már szeptember első hetében 
rajzpályázatot hirdettünk az iskola tanulóinak és az óvodásoknak. Arra kértük őket, 
hogy készítsenek egy számukra kedves magyar népmeséről illusztrációt tetszőleges 
technikával. Nagy örömünkre, szeptember 23-ra több, mint száz rajz érkezett a 
könyvtárba. Számunkra megnyugtató érzés volt, hogy a mai gyerekek milyen sok 
népmesét ismernek, olvasnak vagy hallgatnak. Az eredményhirdetésre a magyar 
népmese napján, szeptember 30-án került sor az iskola aulájában, ahol a legszebb 
pályamunkákból készült kiállítást is megnyitottuk. Összesen 20 diáknak adtuk át itt a 
díjat. Az óvodásokhoz a könyvtárosok személyesen mentek át és a 6 díjazott kis 
óvodásnak a saját csoportjában egy magyar népmese felolvasásával együtt adták át a 
jutalmukat.  
 
 
Színházelőkészítő-foglalkozás 
Október hónapban alsó tagozatos diákjaink a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési 
Házba mentek színházi előadásra. A Kukamese című darabot tekintették meg. 
Könyvtárosunk, Horváth Zita a színházlátogatás előtt felkészítő foglalkozást tartott, 
melyre mind a négy alsó tagozatos osztályunk bejelentkezett. Megbeszélték a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságát, a mű szereplőit, a színházi viselkedés szabályait. Végül a  
gyerekek csoportokban totót töltöttek ki. 
 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek Zalakaroson 
 
November hónapban két foglalkozást szerveztünk, egy kicsit kapcsolódva a Zalai 
Gyermekkönyvhetek rendezvényeihez. November 18-án 27 negyedik osztályos tanuló 
érekezett hozzánk, hogy az idei évben Lázár Ervin születésének 75., halálának 5. 
évfordulója, Csukás István 75. születésnapjára emlékezve ismerkedjenek az írók 
munkásságával, életével és legfőképpen azokkal a műveikkel, melyeket könyvtárunkból 
is kikölcsönözhetnek. A könyvbemutatókat érdekes vetítések színesítették. Az “internet 
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segítségével” Rudolf Péter olvasta fel Lázár Ervin: Fába szorult hernyó című meséjét. A 
foglalkozás végén pedig a Csukás István meséje alapján készített Süsü, a sárkány című 
bábjátékból “csemegézhetett” a hallgatóság. 
 
November 23-án kézműves foglalkozásra hívtuk meg az alsó tagozatosokat. Papírból 
készítettünk velük mesékhez szereplőket, síkbábokat. Míg a fürge ujjak szorgoskodtak, 
addig népmeséket hallgathattak a gyerekek. Elkészültek a legnépszerűbb 
meseszereplők, s 41 kisgyerek több bábbal indult haza, hogy este saját meséik 
elbábozásával lepjék meg szeretteiket. 
 

Horváthné Nagy Elvira  

 
 
„SALLA” MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, ZALALÖVŐ 
 

Meseolvasó délutánnal nyitottuk a 2011-es Zalai Gyermekkönyvhetek 
programjait.  

November 14-én 13 órától a 
második osztályos napközisekkel 
kalandoztunk a mesék birodalmában, ez 
alkalommal A békakirály című mesét 
hallhattuk Gál Eszter tolmácsolásában. A 
gyerekek figyelmesen hallgatták végig a 
történetet, így a felolvasás végén feltett 
kérdések mindegyikére tudták a választ. 
Ezután meseillusztációk készültek: 
mindenki lerajzolta a számára 
legkedvesebb részletet. Szebbnél szebb 
rajzok születtek a kútnál játszó 
királylányról, a palotába bekopogó 
békáról és a visszaváltozott királyfiról. A 
foglalkozás végén a mese tanulságáról-

„Ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó”- beszélgettünk.  
November 18-án délután 

osztályfőnöki óra keretén belül 
Takács Tamás tartott előadást a 
nyolcadik évfolyamos tanulóknak 
Külföldi továbbtanulási 
lehetőségek a közép- és felsőfokú 
képzésben címmel. Az óra első 
részében az EU történetéről, 
tagországairól, intézményeiről, a 
soros elnökség programjairól és 
prioritásairól, majd az Unió 
nyújtotta előnyökről beszélt a 
szombathelyi Europe Direct 
munkatársa. Az előadás második 
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felében a diákoknak szóló pályázati lehetőségekre, a nyelvtudás szükségességére, és az 
egész életen át tartó tanulás fontosságára hívta fel a figyelmet. Befejezésképpen 
elmondta, hogy hova fordulhatunk, ha az EU-val kapcsolatos kérdésünkre szeretnénk 
választ kapni. 

November 10-én ismét egy játékos délelőttre hívtuk a babákat és mamákat a 
Művelődési Központ előadótermébe. A kicsik 10 órától vehették igénybe a játszósarkot, 
ahol különféle játékokkal vezették le felesleges energiájukat. A játék során aranyszínű 
csemegével, sütőtökkel és teával kínáltuk őket. A kisasztalnál Laki Renáta 
óvodapedagógus kreatív és fejlesztő játékokkal kötötte le a gyerekek figyelmét, 
miközben babaolvasóink közül többen érdeklődve forgatták a könyvtár keménytáblás 
könyvecskéit. A közelgő ünnepekre készülve színes dekorációkat készítettek a 
résztvevők a gyerekszoba díszítéséhez.  

2011. december 2-án délután az elsős napköziseket hívtuk könyvtári 
foglalkozásra, hogy együtt Mikulás napjára készüljünk. Az óra első felében Mikulás 
életéről beszélgettünk, választ kaptunk a két kérdésre: Ki volt ő? Honnan jött ez a 
kedves mosolyú öregember, aki december ötödikén éjszaka mindenkit megajándékoz 
valamivel? A foglakozás második felében kézműveskedtünk, szebbnél szebb 
ablakdíszek: csillogó mikulás-, rénszarvas-, hóemberfigurák készültek. 

 

 
 
December 5-én immár harmadik alkalommal hívtuk a babákat és mamákat egy 

vidám délelőttre. 10 órától a kézműves sarokban ügyeskedtek az apró kezek, színes 
krepp-papír golyókkal díszítették a kartonból készült fenyőt. 11 órától Csiribiri 
mozgásfejlesztő tornán vettek részt az apróságok és az anyukák Bojnécz Kata 
vezetésével. A 40 perces foglalkozás dalos-mondókás formában vette kezdetét, amit 
játékos gyakorlatok követtek, végül a kicsik nagy örömmel vették birtokba a speciális 
tornaszereket. A délelőtt folyamán vendégünk volt a Télapó, aki szaloncukrot 
osztogatott a gyerekeknek.  
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PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR, GELSE 
 

A Petőfi Sándor Emlékkönyvtár és a helyi Védőnői Szolgálat közös 
szervezésében 2011. december 7-én egy kötetlen, jó hangulatú, két órás programon 
vehettek részt a helyi és a környékbeli anyukák a még nem óvodáskorú gyermekeikkel. 
A délelőtt közös játékkal, beszélgetéssel, ismerkedéssel telt. 
 
 
        Jakabfiné Bársony Judit 
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