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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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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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