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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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