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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 
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