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ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK
„KÉRELMÉRE, TEKINTETTEL NEGYVEN ÉVES SZOLGÁLATI
IDEJÉRE, 2012. MÁJUS 28-TÓL NYUGDÍJAS.”

Stéber Ferencné Csögi Ágnes könyvtáros
pályafutását 1975. július 1-jével az egykori lenti
nagyközségi központi könyvtárban kezdte, a járás
területén
működő
könyvtárak
módszertani
gondozását végezte. Ugyanebben az évben felvételt
nyert a Szombathelyi Tanárképző Főiskolára, ahol
1979-ben könyvtáros – magyar nyelv és irodalom
szakos általános iskolai tanári képesítést szerzett.
Elkötelezettsége révén azonban mindvégig kitartott
választott hivatása és munkahelye mellett. Az
egykori Lenti Járás, a mai kistérség aprófalvaiban
fáradtságot nem kímélve, esetenként igen mostoha
körülmények között végezte hálózatgondozói
munkáját, szervezte a községi könyvtárak
munkáját, nagy türelemmel és odaadással segítette
a könyvtárosok tevékenységét. Magas szakmai
tudásának, kitartó munkájának, állandó tenni akarásának és újító szándékának
köszönhetően, a Lenti Kistérség 50 településén valósul meg könyvtári szolgáltatás.
Több évtizedes, példaértékű, hivatástudattal végzett könyvtárosi munkájával
hozzájárult a Városi Könyvtár Lenti magas színvonalú közkönyvtári, közművelődési
tevékenységéhez, Lenti és a Lenti Kistérség lakosságának könyvtári ellátásához.
Elévülhetetlen érdemei vannak a kistérségi ellátórendszer, illetve a mozgókönyvtári
szolgáltatás megszervezésében és működtetésében.

Kedves Ági!
Elérkezett a megérdemelt pihenés időszaka, nyugdíjba vonultál. Elköszöntél
tőlünk, elköszöntünk Tőled.
A 37 esztendőt azonban, melyet a lenti könyvtárban munkával töltöttél, nem lehet
könnyű magad mögött hagyni. Sok-sok év, amely a könyvtárhoz, a kollégákhoz, az
olvasókhoz, a városunkhoz és a vidékhez köt ezer szállal, emlékkel! Ezért a búcsú, az
elköszönés nem lehet végleges, mindig visszavárunk. Szükségünk van a tanácsaidra,
tapasztalataidra, vagy éppen egy jó kis beszélgetésre veled.
Köszönjük az együtt töltött időt, hogy része lehettünk az életednek, hogy része
voltál, és mindig része leszel az életünknek!
Szeretettel kívánunk családod körében eltöltött örömteli, boldog, pihentető, mégis
izgalmas nyugdíjas éveket, jó egészséget, önfeledt nevetést és új kalandokat!
A Városi Könyvtár Lenti munkatársai
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ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK
Stéber Ferencné Csögi Ágnest a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 2012.
szeptember 7-én a hálózati értekezleten emléklappal köszöntötte Kiss Gábor, a megyei
könyvtár igazgatója, megköszönve a zalai kistelepülések könyvtári ellátásáért végzett
kiemelkedő munkáját. (a szerk.)
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MŰHELY
JUBILEUMI ÜNNEPSÉG CSALÁDI HANGULATBAN EGYKORI
MUNKATÁRSAKKAL 1
60 éves a Deák Ferenc Megyei Könyvtár

Hatvanéves idén a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, mely 1952. október 12-én
nyitotta meg kapuit Zalaegerszegen. A szó valóságos értelmében, ahogy Kiss Gábor
igazgató a jubileumra megjelentetett kötetben írja, hiszen jogelődje, a Zalaegerszegi
Körzeti Könyvtár nem volt napi rendszerességgel nyitva tartó nyilvános bibliotéka. Hat
évtized különösen nagy idő egy intézmény életében, amit családi hangulatú ünnepségen
idéztek fel egykori és jelenlegi kollégáikkal, valamint a megye más könyvtárainak
munkatársaival együtt október 15-én.

A születésnapi megemlékezés gyertyagyújtással és néma főhajtással kezdődött.
A hatvanéves könyvtár mögött egykori munkatársak állnak, akik elhivatottan végezték
munkájukat, és akik közül sajnos már sokan nem lehetnek közöttük. Előttük
tisztelgünk... – fogalmazott Kiss Gábor, aki név szerint is megemlékezett az elhunyt
egykori igazgatókról, majd mások mellett köszöntötte Vastagh Józsefet, a könyvtár első
igazgatóját, valamint Bangó Béla nyugalmazott igazgatóhelyettest.
Dr. Rumi Kriszta, a Zala Megyei Kormányhivatal igazgatója kezdte az ünnepi
köszöntők sorát. Emberi mivoltunk egyik alappillére az összegyűjtött, elraktározott és
rendszerezett emberi tudás, bölcsesség, amely nélkül minden társadalom erejét vesztve
kallódna a világban – utalt a könyvtárak jelentőségére, melyek a tudás őrzőiként az
általános műveltség egyik letéteményesei.

1

Antal Lívia írása elérhető a Zala Média Online információs és üzleti
http://www.zalamedia.hu/kozelet/43532-60-eves-a-deak-ferenc-megyei-konyvtar.html
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A megyei könyvtár történetét felidézve egyebek mellett elmondta, az intézmény
1967-ig a Kossuth és Petőfi utca sarkán lévő államosított polgári lakásban kapott
helyett. Abban az évben készült el a piactér és a Deák-szobor között a jelenlegi épület
elődje, ahová a könyvtár beköltözött. Ma már mintegy 250 ezer dokumentummal áll az
olvasók rendelkezésére, melyek többsége könyv. Emellett gazdag zenei gyűjteményből
valamint 300-féle napi- és hetilapból, folyóiratból tájékozódhatnak a látogatók, a vakok
és gyengénlátók számára hangos könyveket biztosítanak. A könyvtár a 258 közül 233
települést lát el szolgáltatásaival.
Vastagh Józsefet, a megyei könyvtár első igazgatója (a fotón állva), akit
„miklósfai népművelőként hoztak be Zalaegerszegre" visszaemlékezett a könyvtárak
átszervezésének időszakára. Mint mondta, a feladatot a tanácsi szervezetek mintájára
kellett elvégezniük. Állandó ingajáratban volt Zalaegerszeg és a Budapesti
Népkönyvtári Központ között, ahol a városi, járási és megyei könyvtárak kialakítására
okították. Ő maga is szervezett egyhónapos bentlakásos képzést leendő
könyvtárosoknak Mikosdpusztán. Méltatással említette meg egykori kollégáit, köztük
„Fülöp Pistát, aki kiváló munkatárs és fotós volt.", és akivel néprajzi tevékenységet is
folytattak.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntőjében azt a „szónoki
beszédet" olvasta fel, amit 12 évvel ezelőtt egy szituációs feladatra írt. Ebben annak a
véleményének adott hangot, hogy könyvet, jó könyvet olvasni mindenképpen
szükséges. Persze ez már manapság nem divat, holott könyvet nem divatból ír és olvas
az ember, hanem szenvedélyből és ismeretszerzésből. Mert mindezen értékeket a
könyvek hordozzák magukban. Ment-e a könyvek által a világ elébb? – Vörösmarty
kérdésére ezért egyértelműen igen a válasza.
Bogár Imre, Zalaegerszeg rendszerváltozás utáni első polgármestere, aki „38
évvel ezelőtt hét éven át volt a könyvtár tudományos munkatársa". A feladatot Varga
Zoltán, a megyei tanács művelődési osztályának vezetője, (a zalaegerszegi színház első
igazgatója) ajánlotta figyelmébe. Első napján Németh László, akkori igazgató fogadta,
aki azt javasolta, hogy a raktárban kezdje az ismerkedést a bibliotékával. Ő minden
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egyes könyvet kezébe is fogott. Személyes élményeit megosztva arról is beszélt, hogy
ma már elképzelhetetlen az a technika, mellyel akkor a katalogizálást végezték.

A könyvtár fennállásának hatvanadik évfordulója alkalmából Balaicz Zoltán
emléklapot adott át Zalaegerszeg önkormányzata nevében Kiss Gábornak, aki a
folytatásban vetített képes előadásban idézte fel a 2000-ben Pro Urbe díjjal kitüntetett
könyvtár elmúlt hatvan évének történéseit napjainkig. Az ünneplők figyelmébe ajánlotta
a jubileumra megjelent kötetet, ami a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a megyei
könyvtári ellátás történetét mutatja be fotó CD-melléklettel.
Az egykori igazgatók (Fülöp István, Németh László, Balázs Béla) tiszteletére
emléktáblákat helyeztek el a könyvtárban. Előttük tisztelegve koszorúzással zárult az
ünnepség.
Antal Lívia
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KIÁLLÍTÁS A 60. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLŐ DEÁK FERENC
MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
A jubileumhoz kapcsolódóan intézményünk egy kiállítással is készült. A
fotókból és dokumentumokból álló tárlók mellett egy 60-as évekbeli enteriőrt is
kialakítottunk korabeli bútorokból és eszközökből. (a szerk.)

Németh Anikó, dr. Gyenes Imre és Sebestyénné Horváth Margit a kiállítás rendezése közben

A kiállítás első látogatói
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A József Attila Városi Könyvtár 2012. február 10-én hirdette meg a „Fel a netre,
öregem!” című online fejtörő játékát. A verseny 10 fordulóból állt, mindegyik
fordulóhoz 12 kérdés tartozott.
A játékot elsősorban a könyvtárunkban felhasználó képzésen részt vett
hallgatóknak szántuk, de természetesen bárki bekapcsolódhatott a feladatok
megoldásába. A közvetlen cél az volt, hogy a képzésen tanultakat a gyakorlatban
alkalmazzák játékos formában, elmélyítve a megszerzett tudást, és persze közben
szórakozzanak, játszva szerezzenek információkat, bővítsék ismereteiket.
A feladatokat a könyvtár honlapjára töltöttük fel, és onnan érték el a játékosok. Az
újabb havi feladatok esetén kaptak egyéni e-mailt is arról, hogy újra elérkezett egy-egy
forduló.
A feladatsorokat úgy állítottam össze, hogy szinte az élet minden területét
felöleljék, legyenek benne kuriózumok, és legyen olyan kérdés is, ami elmélyültebb,
összetettebb böngészést igényeljen, illetve legyen valamilyen aktualitása is. Egy
kérdéshez általában több kiegészítő kisebb kérdés is tartozott, melyek szorosan
kapcsolódtak a fő kérdéshez. Fontosnak tartottam, hogy keressenek képet is a
válaszokhoz, melyet mellékelni, „beilleszteni” kellett az adott kérdés után. Mindig meg
kellett adni az elérési útvonat (web címet) is a megoldáshoz, hiszen ebből láttam, hogy a
kérdéseket valóban az internetről oldották meg.
Néhány példa a kérdésekből:
- A Zalaegerszegen található „Falumúzeum”-nak mi a GPS koordinátája?
- Ki alapította a híres Channel divatházat? Nevéhez fűződik a „haute couture”
kifejezés, valamint a világ egyik leghíresebb parfümje is. Mit jelent a kifejezés és
mi a parfüm neve?
- Hány darab OTP bankhoz tartozó ATM bankautomata található
Zalaegerszegen? Hány eMagyarország pont található Zala megyében?
- Hol találhatók a következő kastélyok: „Hűvös-Erdődy-kastély”, valamint az
1288-ból származó: „castrum Egerwar”. Mellékeljen róluk képet is!
- Az IRSA betűzési rendszer hány betűből és számból áll? Adja meg a következő
hangzók kódszavát: A, B, F, J, S, T, Z
- II. Erzsébet brit királynőnek mi az eredeti neve, mikor és hol koronázták meg?
Ükanyja magyar származású, ki volt ő? 80. születésnapját Windsor
városközpontjában egy nyilvános sétával ünnepelte meg. Miről volt még
nevezetes ez az ünnep?
- A Giallo Granturismo egy színmegnevezés a Maserati autómárka Quattroporte
típusának. Milyen színt jelent ez a név?
- Milyen nap követte 1582. október 4-ét? Miért?
- A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház idén ünnepli fennállásának 30.
évfordulóját. Mikor alakult meg a színház állandó társulata, mikor tartották és
melyik darabbal az első díszbemutatót? Ki volt a színház első és ki a jelenlegi
igazgatója?
- Mi a fafojtó füge trükkje?
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- Ki alkotta meg James Bond 007-es ügynök figuráját, honnan kölcsönözte a
nevét? Sorolja fel, kik alakították a főszereplőt a filmvásznon eddig, keressen
róluk képet is! Hány rész készült a sorozatból, mi az utolsó 2012-ben
bemutatásra kerülő rész címe? Nevezzen meg legalább 3 állandó egyéb szereplőt
is a sorozatból, akik Bond munkatársai!
- Miről nevezetes a Trafalgar Square-en található hatalmas kivilágított fenyőfa?
Milyen menüsorból áll össze a hagyományos karácsonyi ebéd a „Christmas
dinner”?
A pontozást úgy alakítottam ki, hogy külön pontot ért az internetes elérés
megadása, és a jó válaszok is.
A feladatlapok visszaküldésekor egyértelműen felismerhető volt azoknak a
játékosnak a feladatlapja, akik már nálunk szövegszerkesztő képzésen is részt vettek.
Lapjaik jól megszerkesztettek voltak, a beillesztések pontosan a helyükre kerültek, bár
ez nem jelentett plusz pontot, hiszen nem volt kritérium.
Minden egyes alkalommal a havi válaszlevélben kiemeltem a pontos, szép precíz
munkát, dicsértem a teljesítményüket. Úgy gondolom, hogy aki „szép korúként” (a
játékosok túlnyomó részének az életkora hatvan év felett kezdődött) belevág egy ilyen
vetélkedőbe, annak ez nagyon ösztönző lehet a játék során. Néhányuk elárulta: volt
olyan pillanat, amikor nehezen sikerült a feladatokkal megbirkózniuk, és már fel akarták
adni…
Az értékeléskor olyan közeli eredmények születtek, hogy helyezetteket sem
hirdettünk, hanem voltak a jók és a nagyon jók. Az összesen elérhető pontszám 288
pont, a legkevesebb pedig mindösszesen 272 pont volt.
Minden résztvevő emléklapot kapott a sikeres részvételéért, teljesítményéért. A
jutalmak pedig a könyvtár által készített falinaptár, melyen az egyik hónap fotója a
játékosokról készült képmontázs volt – ez örömteli meglepetés volt számukra - továbbá
könyvjelzők, táskák, pólók és ajándékcsomagok voltak.
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Az eredményhirdetést 2012. december 17-én tartottuk, melyet összekötöttük a
Könyvtárosok Karácsonya című rendezvényünkkel, ahol a Várakozás című műsorban
Misurák Tünde, Máriás Zsolt, Kiss Krisztián, Lőrincz Tamás előadásában karácsonyi
dallamok csendültek fel, majd utána süteményes - forralt boros igazi karácsonyi
hangulatot idéző díjátadás következett.
A nagy sikerre való tekintettel a játék 2013-ban is folytatódik!
Végül engedjetek meg néhány személyes hozzászólást idéznem, ami bizonyítja
számomra, számunkra, hogy érdemes időt, energiát fektetni egy ilyen vetélkedő
sorozatba. A megszerzett tudáson túl mindig van emberi, erkölcsi hozadéka is, azok a
mosolyok, amik visszaköszönnek a játékosok szeméből, az az igazi köszönet.
„Mellékelten küldöm a novemberi megfejtéseket. Nagyon izgalmas és hasznos volt
az a vetélkedő sorozat. Köszönöm, hogy ezzel is segítettetek nekünk idősebbeknek
abban, hogy tartalmasabban töltsük napjainkat, elterelődjön a figyelmünk az ilyenkor
szokásos betegségekről… Marika”
„Hát ez nem volt könnyű, de megbirkóztam valahogy vele. Sok szeretettel gondolok
Rád és előre is köszönöm ezt a csodás évet, amikor is sok tudásra, tapasztalatra tettem
szert a Te, ill. a Ti jóvoltotokból. Bízom benne, hogy jövőre lesz folytatás, bár tudom,
hogy iszonyatos munka áll mögötte… sermanerzsi.”
Szekeresné Farkas Matild

A József Attila Városi Könyvtár informatikai táborában résztvevő gyerekek fotó kollázsa
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TUDÓSÍTÁSOK
PLAKÁTTÖRTÉNETI FOGLALKOZÁS A CIMBORA-KLUBBAN

Cimbora klubunk esedékes újabb havi összejövetelét 2012. november 23-án tartotta. A foglalkozás témája ezúttal a plakáttörténet volt. Hogy miért érdemes egyáltalán foglalkozni a plakátokkal? Hát, jó kérdés… Meghívott szakértő előadónk, Szentgróti Erik
muzeológus előadása bebizonyította, hogy igenis nagy szerepe van a plakátoknak mindennapi életünkben. Különösen igaz ez a megállapítás a régebbi történelmi kort illetően. Gondoljunk csak bele, hogy a XIX. század második felében a könyveket, folyóiratokat kivéve
semmilyen művelődési, meg egyáltalán tájékozódási eszköz nem állt az emberek rendelkezésére. Hol volt még akkor a rádió, televízió, mozi, az internetet már ne is említsük!
Nos, ezt a „tátongó űrt” is hivatott volt betölteni a plakát.
Cimboratagjaink először gyermekkönyvtárunk „olvasótermében” gyülekeztek. A
terem asztalait zsúfolásig megtöltötték a korabeli, elmúlt időszakokat felidéző plakátok.
Volt itt minden! Leginkább azonban az egykori mozifilmeket reklámozó plakátokkal ismerkedhettünk meg. Érdekes volt látni, hogy akár csak a 30-40 évvel ezelőtti filmalkotásokat milyen plakátokkal reklámozták a moziba járó közönségnek. Szerepelt itt számos
ifjúsági, illetve mesefilm plakátja, no meg persze bábszínházba vagy éppen színházba
invitáló kép. Számomra feltűnt, hogy bizony a hetvenes években a csehek, illetve a lengyelek készítették a legtöbb értékes, színvonalas mesefilmet, rajzfilmet. Persze nem feledkezhetünk meg a magyar filmgyártás darabjairól sem… Gondoljunk csak például Homoki
Nagy István természetfilmjeire vagy Palásthy György ifjúsági filmjeire (például a Szeleburdi család megfilmesítése)! Érdekes volt látni, hogy mennyire más grafikai megoldások,
más képi megjelenítés jellemezte ezeket a plakátokat.
Miután mindenki megszemlélhette ezeket a „műalkotásokat”, átmentünk az internetes laborba, hogy Szentgróti Erik muzeológus plakáttörténeti előadását megnézhessük a
kivetítő segítségével. Mindenki kényelembe helyezte magát, s kezdődhetett a „mozi”!
Előadónk színvonalas, alapos, mindenre kiterjedő plakáttörténeti bemutatást tartott.
Legelőször munkahelyét, a nagykanizsai Plakáttörténeti Múzeum épületét ismerhettük
meg. Mint kiderült, egy kétszáz éves volt magtár adott helyet a múzeumnak. Az épület
belsejét is úgy próbálták kihasználni, berendezni, hogy a korabeli miliőt is őrizze meg.
Szentgróti Erik elmondta, hogy az itteni plakátok zöme magángyűjtőktől származik, de
12
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rengeteg képet kaptak a zalaegerszegi Ady Filmszínháztól, illetve a pécsi horvát nyelvű
színháztól.
A plakáttörténeti kalandozás a régmúlttal kezdődött; az 1860-as évekből származó
plakáttal ismerkedhettünk meg. Hogy mi is volt, illetve ma is mi a célja a plakátoknak?
Hát, elsősorban a figyelemfelkeltés, a reklámozás eszközei. A kereskedők, iparosok (jobb
híján) így hívták fel a vásárlók figyelmét az általuk készített vagy árusított cikkekre. Az
első plakát az 1870-es évek tájáról például egy Oxidol nevezetű „vegyszert” reklámozott.
Olyan egyszerű kétsoros rigmussal ellátva a plakátot, amit mi, a hallgatóság is könnyen
megjegyezhettünk: „Oxidolnak párja nincs, Tőle ragyog a kilincs”. Maga a képi megjelenítés is jellemző volt: egy vörös ördög nézi magát a kisuvickolt ajtón.
Szentgróti Erik elöljáróban még elmondta, hogy nagyon figyeljük a plakátok képvilágát, hogy mennyire harsány, illetve csak pár színt kombináló képek születtek a plakátrajzolók tollából. Tényleg egyszerű színvilág, jól összeillő színek domináltak ezeken a
plakátokon, hogy még jobban érvényesüljön az üzenet, a reklámozandó szöveg.
Elmondhatjuk, hogy mi, cimborák igazán alapos, minden részletre kiterjedő előadást kísérhettünk végig. A plakáttörténet egyben a történelmi korok ismeretét, korabeli
művelődéstörténeti eszmefuttatást is jelentett az előadó jóvoltából. Megismerhettük például a dualizmus korának Budapestjét korabeli fotók segítségével. Érdekes volt látni, hogy
már akkor is közlekedtek villamosok, volt gáz, illetve villanyvilágítás, kövezett utak,
közművesítés jellemezte a fővárost. Erik megemlítette, hogy Budapest lakossága ötven év
alatt több mint kétszeresére emelkedett, hála a kiegyezés utáni élénk iparosodásnak, gazdasági fellendülésnek, közművesítésnek. Rengeteg emeletes bérház épült, színházi élet
zajlott, kávéházakban gyűltek össze az emberek, a művészek.
Legalább negyven plakát elevenedett meg a szemünk előtt sorban, egymásután.
Természetesen mindegyiknél elidőztünk pár percig, hogy megismerjük a plakátokat részletesebben, amelyek a korabeli évek ízlésvilágát is szimbolizálták. Láthattunk többek között termékeket, árukat reklámozó plakátot, például egy hordókészítő mester kínálta portékáját. Volt a plakátok közt a Fővárosi Állatkertet reklámozó, vagy éppen A Pál utcai fiúk
filmváltozatára hívta fel az emberek figyelmét a kép. De reklámoztak többek között korabeli újságot, folyóiratot, színházi vagy éppen bábelőadást is. S hogy a történelmi háttér is
megjelent a plakátok kapcsán, köszönhetően Eriknek, a gyerekek bepillantást nyerhettek
az első világháborús évekbe, a Tanácsköztársaság pár hónapos történetébe, a második
világháború vérzivataros idejébe – a képi megjelenítés során.
Művészek, ismert illusztrátorok is készítettek plakátot, egyáltalán nem volt ez
számukra méltatlan feladat. Említsük itt meg például Reich Károly ismert illusztrátorunk
nevét, aki a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából készítette el igényes grafikai rajzát.
Vagy említhetnénk Benczúr Gyula festőművészünket is, akitől szintén láthattunk plakátot.
A körülbelül ötven percet felölelő vetített képes előadás végig le tudta kötni a gyerekek figyelmét (na meg persze számunkra, felnőttek számára is újdonságot nyújtott).
Ahány plakát, annyi érdekes háttér információ tartozott hozzájuk. Tényleg gazdagabbak,
jól informáltak lettünk „plakátügyben”!
Szentgróti Erik előadását követően visszajöttünk a gyermekkönyvtárba. Aki közben megéhezett, megszomjazott a „cimbik” közül, őket várta a terített asztalon teasütemény, rágcsálnivaló, ásványvíz.
Ezután alaposabban is megszemlélhettük az asztalokra kiteregetett plakátokat.
Most, hogy már bepillantást nyertek a gyerekek a plakátművészet rejtelmeibe, ezzel kapcsolatos feladat várt rájuk. Az asztalra kikészített színes kartonokra nekik kellett plakátot
készíteni. Persze, nem bármilyen téma közül választhattak… Arra kértük őket, hogy valamiképp a Cimbora-klubhoz, a cimborasághoz kötődjön az alkotásuk. Ehhez ötleteket, se13
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gítséget is kaptak a kétsoros versikék által, amit mi „ötlöttünk ki” számukra. Az egyiket
hadd idézzem szó szerint: „ Hullhat zápor, süthet a Nap, mindig vidám a Cimbora-tag!”
Érdekes módon ez volt számukra a legszimpatikusabb versike, ugyanis többen ehhez készítettek vázlatot. Az idő persze megint pillangószárnyakon elrepült (mint általában), így
csak két cimboránk készült el a végleges plakátjával, a többiek hazavitték befejezni alkotásukat.
Jókedvűen búcsúztunk egymástól, lelkiekben már a karácsonyi Cimbora foglalkozásra gondoltunk, amikor is karácsonyi kézműves dolgokat fogunk készíteni; karácsonyi
dalok segítségével „öltöztetjük díszbe a szívünket”. Addig is minden jót mindenkinek!
Fejesné Szabó Piroska
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ÚJ SZAKKÖR A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
A 2012-es tanév októberétől, heti egy alkalommal elindult a történelem szakkör, mely
a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában kapott helyet, ezzel is
bővítve a könyvtár eddigi foglalkozásait. A szakkör indulásáról értesítettem a keszthelyi
iskolákat is. A szakkört „Beszélgessünk kicsit másképpen a történelemről” címmel hirdettük meg. Egyik cél, hogy a gyerekek megismerjék a történelem érdekességeit, a másik,
hogy szóbeli feleletük, kifejező képességük fejlődjön, ami segítséget jelent a későbbi tanulmányaikban.
A diákokkal megismertetünk
nem mindennapi embereket, fontos
eseményeket, nagy csatákat, titkokat, misztikus történeteket, a hallott
érdekes témákat megvitatjuk. Fontos, hogy a gyerekek érdeklődését
éberen tartsuk, hogy szívesen járjanak el a heti foglalkozásokra.
Új információkat közvetítve
történelmi, földrajzi, helytörténeti
ismereteket sajátítanak el a szakkörösök, amelyeket iskolai társaiknak
elmondhatnak. Felfigyelnek a szakkörön hallottak után olyan dolgokra, amelyek eddig szemük előtt
voltak a lakhelyükön, de nem foglalkoztak velük, mert nem volt tudomásuk róluk. A saját
településük értékeinek bemutatása, a közös feladatok tovább erősíthetik kötődésüket ahhoz
a térséghez, amelyben mindennapjaikat élik.
Jelenleg nagy örömömre 12–14 gyermek jár rendszeresen a szakkörre, mindegyikük a
Csány-Szendrey ÁMK diákjai.
Az eddigi foglalkozások alkalmával a következő témákról beszélgettünk: A világ 7
csodája 2009-ig és napjainkban; Őseink, honfoglalás, Halloween jelentése, hagyománya; a
busójárás története Magyarországon;Halloween lámpás készítése; A tananyaghoz kapcsolódva az Ókor, Egyiptom és kultúrája: isteneik, temetkezési kultúrájuk, a mumifikálás, a
fáraók; A francia forradalom, a felvilágosodás, a földrajzi felfedezések, a Habsburg-ház;
Stonhenge, Arthur király legendája, a kerek asztal lovagjai, Robin Hood létező hős volt
vagy a szegények bizodalma; Adventi koszorú története, karácsony, Jézus születése, ünnep, (koszorú készítése, karácsonyfa díszítése).
A gyerekek szívesen kapcsolódnak be a választott témába. Gyakran olvasmányaik
alapján szólnak hozzá az anyaghoz, és hozzáteszik saját véleményüket. Minden gyerek
aktívan részt vesz a feladatok elvégzésében, munkamegosztás alakult ki közöttük rövid idő
alatt.
Szeretném diákjaimat minél több keszthelyi múzeumba elvinni, és minél többet mesélni Keszthely múltjáról, elfeledett hírességeiről, műemlékeiről. Nagy öröm számomra,
hogy a történelem szakkör is bekapcsolódott a diákok életébe.
Horváthné Nagy Tímea
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NYÁRI GYAKORLAT GYEREKEKKEL
Jelenleg a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem harmadéves hallgatója
vagyok informatikus könyvtáros BA szakon. Legutóbbi gyakorlatomat a keszthelyi Fejér
György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában töltöttem, mely két hét volt. Mikor először mentem megbeszélésre, nagyon izgultam, hogy hogyan fogadnak majd, hiszen ők
már profi könyvtárosok, én meg még csak hallgató vagyok. Ám amikor leültem beszélni
az intézmény igazgatónőjével, rájöttem, hogy alaptalan volt a félelmem. Hihetetlenül kedvesen fogadott és a gyerekkönyvtárosok is igen lelkesek voltak a gyakorlatommal kapcsolatban.
Az első napok a megismerkedéssel teltek. Megismertem a könyvtárosokat, az általuk használt integrált könyvtári rendszert, az állomány felépítését és néhányat az állandó
olvasók közül. A könyvtár hangulata már az első percektől kezdve elkapott. Gyermekkoromban nagyon sokat jártam ide, órákat töltöttem a polcok közt, jobbnál jobb könyvek
társaságában. Már el is felejtettem, hogy van, akiknek ez a hely menedék is egyben. A
következő napok már sokkal gördülékenyebben mentek. A két hét folyamán mindenbe
belekóstolhattam a folyóirat érkeztetésen át az állományellenőrzésig. Hihetetlenül izgalmas volt. Ez a két hét biztossá tett abban, hogy helyesen döntöttem, mikor erre a szakra
jelentkeztem.
A második hétre feladatul
kaptam, hogy a nyári iskolásoknak tartsak foglalkozást. Ehhez a
könyvtárost, mint témát választottam. A gyerekek nagyon élvezték
a foglalkozást, hát még én, miután belejöttem a dologba. Feladatba kapták, hogy rajzolják le a
szerintük tökéletes könyv-tárost.
Elképesztő és igen ötletes képek
születtek. Emellett érdekes volt
látni, hogy az alsó tagozatosok
hogyan is látják a könyvtáros
„néniket”, bennük ugyanis még
nem alakultak ki azok a sztereotípiák, mint például muszáj, hogy kardigán legyen rajtunk?
Minden nehézség ellenére lenyűgöző, amit véghezvisznek a könyvtárosok nem
csak a saját intézményükben, hanem a várossal való közös programokon is. A motivációjuk egyszerűen irigylésre méltó. Ezúton is szeretném még egyszer megköszönni, hogy
olyan hamar beilleszkedhetem közéjük és azt az óriási bizalmat, amivel felém nyitottak.
Köszönök mindent és már alig várom a következő gyakorlatot Nálatok!
Takács Eszter
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BESZÁMOLÓ A „MESTERSÉGEM CÍMERE”
OLVASÓTÁBORRÓL
A 2012. évi olvasótábor 22 résztvevője július 30-tól augusztus 3-ig különböző
szakmák képviselőivel találkozhatott: könyvtárosokkal, mentő szakápolóval, atlétával,
állatorvossal, rendőrrel, bábművésszel.
Minden előadó elmesélte, hogy milyen iskolák elvégzésével vált jó szakemberré,
milyen tantárgyak kiemelkedő tudása, milyen tulajdonságok megléte vagy fejlesztése
szükséges az adott mesterséghez. Beszéltek egy-egy érdekesebb szituációról, amelyet
meg is vitattak a gyerekekkel. Hasznos gyakorlati ismeretekkel is gyarapodott a hallgatóság, pl.:
 milyen sokrétű a könyvtáros munkája, hogyan lehet hosszabbítani és előjegyezni könyveket otthonról az internet segítségével, milyen érdekességeket
tartogat a könyvtár honlapja, milyen főbb szabályok mentén vehetjük igénybe a könyvtár szolgáltatásait;
 mi a mentők hívószáma; milyen adatokat kell feltétlenül bemondani a mentők hívásakor; különböző vérzéseket milyen kötéssel lehet elállítani;
 honnan tudjuk, hogy igazi vagy álrendőrrel állunk szemben; milyen esetekért
milyen büntetés szabható ki a gyerekekre vagy a szüleikre;
 a kutyát családtagnak, egy közösség részének kell tekinteni, szeretni kell, de
nem szabad engedni, hogy a fejünkre nőjön; az állatorvosnak is vannak nehéz pillanatai, pl. amikor véglegesen el kell altatni egy állatot;
 a bábművésznek jó előadókészséggel, memóriával kell rendelkeznie, és jó
fizikai kondícióval, hogy a bábokat akár másfél órán keresztül tudja tartani a
feje fölött; egy bábműsor tévés felvételekor a színész nem a bábot nézi, hanem a lábához rakott kamerát, tehát a bábok mozgatását nagyon be kell gyakorolni.
Az előadások utolsó harmadában a gyerekek megnézhették a mentőkocsi felszerelésének minden darabját, sokat ki is próbálhattak, és gyakorolhatták a sebkötözés különböző módjait. Láthatták, milyen egy rendőrautó, milyen egyenruhák és váll-lapok
járnak a különböző rangú rendőröknek, milyen az amerikai bilincs. A sportpályán mindenki meggyőződhetett arról, hogy a kalapácsvetőnek, gerelyhajítónak, súlylökőnek,
távolugrónak, akadályfutónak, futónak rengeteget kell edzenie ahhoz, hogy kimagasló
eredményeket érjen el, de a sportpályán azokat is szívesen látják, akik az egészségük
érdekében akarnak sportolni. Gyömbér, a terápiás kutya mindenkinek a szívébe férkőzött, az előadást végül a kutya érdekében kellett abbahagyni. A bábművész előadása
után különböző típusú, gyönyörűen faragott és öltöztetett bábok keltek életre egy mini
forgószínpad segítségével Az aranyszőrű bárány c. mesében.
Ebben az évben mesterség-verseket választhattak a gyerekek, előadói készségüket az utolsó napon, a versmondó versenyen bizonyíthatták. A választásban segítettünk,
a gyakorlás mindennapos feladat volt. Ahogy a Tudorkák megoldása is: ezekkel gondoltuk megerősíteni az előző napon szerzett ismereteket, és fölmérni, hogy mi maradt meg
a fejekben. A legügyesebb megfejtőket apró ajándékokkal jutalmaztuk.
A drámafoglalkozáson elfelejtett mesterségekkel, azok jellegzetes szavaival ismerkedtek és játszottak a táborlakók, a kézműves foglalkozásokon névkitűzőt készítettek vasalható gyöngyből, és egy harcias kutyust papírból, valamint „ragadozó virágot”,
amit az akadályversenyen fel is használtak az egyik ügyességi feladatban.
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A Termálfürdő, a landorhegyi akadályverseny, a táborzáró versmondó verseny
majdnem mindenki számára maradandó élmény volt a beszámolók szerint.
A táborzárón a szülőket a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány kuratóriumi
elnöke, Bogár Imre is köszöntötte, a gyerekek pedig előadták az akadályversenyre begyakorolt, szellemes, ritmusos csatakiáltásokat. A csapatvezetők jelentést tettek, majd
újra meghallgattuk a verseket a szülők jelenlétében. Az emléklapok, oklevelek átadása
után kis kiállításunk megtekintésére invitáltuk a szülőket, amelyen bemutattuk kézműves dolgainkat, a hét folyamán használt könyveket, a megoldott Tudorkákat, a gyerekek
által írt könyvajánlókat. A színvonalasabbakkal kiegészítjük, frissítjük a könyvtári
könyvajánló dossziékat.
Köszönet illet minden kollégát, aki bármilyen segítséget nyújtott a tábor lebonyolításához.
Horváthné Jóna Mária és Bajusz Edina könyvtárosok közvetlen segítségével tartalmában színvonalas, a gyerekek számára emlékezetes olvasótábori hetet zárhattunk 2012ben.

Végezetül álljon itt az egyik táborlakó, Horváth Csaba Bence véleménye:
„A tábor első napján kicsit féltem, hogy milyen lesz. Most leírom a táboros élményeimet.
Hétfőn kellemes meglepetés ért: reggel már találtam is pár jó barátot. Reggel
felolvastuk a könyvajánlónkat, aztán pedig a csoportot három részre osztotta Maja néni.
Nagy meglepetésemre én lettem az egyik csapatkapitány. Aztán volt egy drámafoglalkozás a régebbi idők foglalkozásaival. A nap végén pedig csináltunk egy kutyust papírból
és egy kitűzőt, és még a verset is kiválasztottuk a versenyhez.
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Kedden, ahogy más napokon is, Tudorkával és versgyakorlással kezdtük a napot.
Utána jött a mentős bácsi. Beszélt a mentősökről, a munkájukról, bemutatott egy mentőkocsit és különböző kötözéseket. Ebéd után pedig mentünk a Termálfürdőbe. Ez nagyon
jó és vidám délután volt!
Szerdán a mindennapos programok után elsétáltunk az Ifjúsági Sportcentrumba.
Ott egy atléta néni várt minket, beszélt az atlétikáról, és megmutatta pár fiatal segítségével a diszkoszvetést, gerelyhajítást, súlylökést, kalapácshajítást. Azután pedig futottunk is egy kört. Ebéd után jött hozzánk az állatorvos bácsi egy Gyömbér nevezetű kutyussal. Beszélt a munkájáról, és arról, hogyan lehet eljutni az állatorvosi szakmáig.
Csütörtökön jött egy rendőr bácsi, ő is beszélt a munkájáról, annak veszélyeiről.
Az előadás végén megmutatta a rendőrautóját. Ebéd után megcsináltuk a húsevő virágokat az akadályversenyhez, és gyakoroltuk a csatakiáltást. Aztán kezdtük a versenyt.
Mi indultunk elsőnek a három csapatból. Különböző állomásokon Maja, Marcsi és Edina néni mondta a feladatokat. A verseny nagyon jó és vidám volt. Mivel az utolsó csapat
későn ért be, az eredményhirdetés másnapra maradt.
Pénteken aztán megtudtuk az eredményt. Nagy örömömre mi lettünk a másodikak. Aztán a társaságot két csoportra osztották. Volt, aki kollázst, volt, aki Tudorkát
csinált. Megérkezett a bábművész. Beszélt a munkájáról és előadott egy mesét. Utána
pedig következett a versmondó verseny. A nap végén írtunk az egész hétről.
Nekem nagyon tetszett ez a tábor, és ha lehetőség lesz rá, jövőre is jönnék!”

Szponzoraink:
• JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány
• Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, Kulturális és Sport Bizottsága
• Dominó Cukrászda, ZALACO, Kanizsa Pékség, COOP ABC
• Termálfürdő
• Zala Volán
• Szülők (gyümölcs, száraz sütemény, szörp, lekvár, kéztörlő)
• Előadók: Fercsák Balázs mentő szakápoló, Góczánné Tóth Zsuzsanna atléta, Dr.
Gombos László állatorvos, Rédl Norbert rendőr, főtörzsőrmester ingyenesen vállalták az előadásokat és a gyakorlati bemutatókat.

Jagasicsné Bogatin Mária
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KÖNYVTÁR-NET
Informatikai tábor a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárban
Július 23-27 között
táborba vártuk azokat a 1014 éves fiatalokat, akik a
nyári szünetben is szívesen
foglalkoznak informatikával. A könyvtár olvasóterme
alkalmas volt a tábor lebonyolítására, és az ott lévő
számítógéppark 10 főnek
biztosított lehetőséget az
ismeretek megszerzésére. A
kézikönyvtár középső részében köralakban helyez-tük
el a székeket, reggelente itt
kezdtünk a tábort különböző játékokkal, amely az első napon az ismerkedésre is szolgált.
A tábornak kialakult menetrendje volt: a reggeleket ismerkedéssel, játékkal töltöttünk, majd következett az új ismeretek megszerzése. Tíz óra körül egy kis szünet, és folytatásként délig újra munka.
Már minden gyerek könyvtári tag volt, rendszeres könyvtárba járók, ezért a könyvtárat csak röviden, „ismétlésszerűen” mutattam be újra. Az idei tábor tervezett témájának
középpontjában az utazás állt, s mindezt az interneten különböző weboldalakkal való ismerkedéssel kapcsoltuk össze. Első nap megismerkedhettek a gyermekek a József Attila
Városi Könyvtár honlapjával. A kiválasztott menüpontok segítségével „felfedeztük” a
könyvtár megújult honlapját. Játékos totóval ellenőriztem, hogyan tudják használni a gyerekek a megismert honlapot. A nap csúcspontjának bizonyult, amikor megnéztük egy
számítógép belső részét. A hardver részekkel való ismerkedés nagyon hasznos volt, és
borzasztóan tetszett a gyerekeknek, hiszen még nem láttak számítógépet így „szétszerelve”.
A következő napokban szörföztünk a világhálón, olyan weblapokkal ismerkedtünk,
amelyek valamilyen módon az utazáshoz kapcsolódtak. Képzeletben utaztunk vasúttal,
busszal, repülővel, hajóval, biciklis útvonalakat keresgéltünk, túra útvonalakat nézegettünk, kiránduló helyeket fedeztünk fel, s otthonról hozott képeket szkenneltek. Az utazás
gondolata olyan lelkesítő volt, hogy a csütörtöki napon egy sétát tettünk a közelben, melyre magunkkal vittünk egy fényképezőgépet is. Mielőtt elindultunk volna, a fiataloknak
megmutattam a használatát. Útközben minden gyerek készített legalább 10 fényképet ezzel a fényképezőgéppel. Az utolsó nap lázas munka folyt a Picasa nevű programban,
fotókollázs-t készített minden gyerek az előző nap fényképezett képeiből. Így telt a 2012es Könyvtár-Net tábor.

Horváthné Jóna Mária

20

TUDÓSÍTÁSOK
44. VÁNDORGYŰLÉS GYŐRÖTT
Stabilitás – innováció – inspiráció: Könyvtárak változó környezetben
(2012. július 12-14.)

Könyvtárunkat hatan képviseltük ezen a rendezvényen. Csütörtök délután még jó
melegben érkeztünk meg a városba.
Győri kollégáink kedvesen fogadtak, segítőkészen eligazítottak minket. A szállás a
Duna parton található, így hajnalban csodálatos látványban volt részünk. A kollégiumi
elhelyezés (közös fürdő két szobának, emeletes ágyak, pici szobák) igazán „problémamentesre” sikeredett!?
Délután a nyitó plenáris ülést tartották meg. Köszöntőt mondott Bakos Klára, elnök
(MKE), dr. Szekeres Tamás, rektor (Széchenyi István Egyetem), dr. Somogyi Tivadar,
alpolgármester (Győr), Major Ernő, vezető (Megyei Intézményfenntartó Központ), Figula
Anikó, igazgató (Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár). Majd L. Simon László,
kultúráért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) nyitotta meg a vándorgyűlést, aki szerint a szakma előtt álló legsürgetőbb feladat a hazai könyvtári rendszer
gerincét alkotó megyei könyvtárak megyeszékhelyeknek történő zökkenőmentes átadása.
Ezután átadta a Fitz József-könyvdíjakat, amellyel a könyvtárakban legnagyobb sikert
aratott, legértékesebbnek, legszebbnek tartott műveket jutalmazzák a könyvtárosok javaslata alapján; az idén Deáky Zita Jó kis fiúk és leánykák – A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon című kötet, Kengyel Miklós Perkultúra: a bíróságok világa és a
Kárpáti János szerkesztette Képes magyar zenetörténet című könyv kapta a díjat. Következett a könyvtárosok elismeréseinek átadása.
Ezt követően Dr. Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke
tartott előadást Nemzeti könyvtárügy: az emlékezet és képzelet fúziós erőműve címmel.
(elolvasható: http://vandorgyules.sze.hu/downloadmanager/details/id/5002/m/4723)
Este a Székesegyházban egy gyönyörű orgonahangversenyt hallgathattunk meg,
amelyet Cziglényi László Szt.László-díjas orgonaművész és Cziglényi Ákos gordonművész adott elő.
Péntek 13-a volt, kint kisebb megszakításokkal esett az eső és a hőmérséklet 14-15
fokra esett vissza. Az utóbbi pár év után kissé furcsa volt a hideg időjárás.
Péntek a szakmai programok napja volt. Délelőtt és délután is előadásokat hallgathattunk különböző szekciók, különböző témáiról. Mindenki maga választotta ki, mire ül
be. Sajnos kellett szemezgetni, mérlegelni, mert nem tudtunk minden minket érintő, érdeklő előadást megnézni. Vagy egy időpontban volt a két előadás vagy a technikai akadályok,
az előadók mondandójának terjedelme miatt csúszások alakultak ki és a várt témát nem
tudtuk meghallgatni.
Ketten is a Tudományos és Szakkönyvtári szekcióban kezdtünk. Először dr. Téglási Ágnes az EISZ (elektronikus információszolgáltatás) aktuális helyzetéről tájékoztatott.
Az előadás teljes anyaga letölthető az EISZ honlapjáról. (http://eisz.mtak.hu/?p=197).
Utána Holl András az MTMT fejlesztési terveiről számolt be. Az MTMT kizárólagos
adatszolgáltató szerepet tölt be a tudományos publikációk tekintetében. Dr. Legeza Dénes
szerzői jogi ügyintéző „Szakkönyvek és tankönyvek on-line környezetben” című előadásának kulcsmondata így hangzott: “… a tömeges digitalizálás nem egyenlő a tömeges
felhasználással!”A vendéglátók részéről ízelítőt kaptunk az információbróker szolgáltatás-
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ról is. Két szakképzett kolléganő, Bocskai Adrienn és Oross Adrienn irányításával 2011ben fogtak bele ebbe a térítéses szolgáltatásba. Nem meglepő, hogy Győrben, ebben a
fejlett iparral rendelkező városban van fizetőképes kereslet erre a könyvtárakban még nem
annyira megszokott szolgáltatásra.
Ebéd után beszaladtunk a városba, hogy az időjárásnak megfelelő ruházatot és esőálló cipőt vásároljunk. Délután szintén a Tudományos és Szakkönyvtári szekcióban jártunk.
„Merjünk babot álmodni – hallgatókkal a hallgatókért” talányos címmel osztotta
meg gondolatait a hallgatósággal Tóth Judit, a Corvinus Központi Könyvtárából. Azokat a
módszereket sorolta fel, melyeket a hallgatók becsalogatására alkalmaztak.
Következett a Záró plenáris ülés, ahol minden szekció megfogalmazta üzenetét,
amelyek a http://vandorgyules.sze.hu/downloadmanager/details/id/5004/m/4723 címről
letölthetők:
Mindenki izgatottan várta a bejelentést, hogy hol lesz a 45. MKE Vándorgyűlés, a
helyszín Eger lesz. Azaz a Bródy Sándor Könyvtár az Eszterházy Károly Főiskolával közösen rendezi meg jövőre a könyvtáros vándorgyűlést.
Az esti baráti találkozó hagyományaihoz tartozik a jó hangulatú vacsora, amely idén kissé
hosszúra nyúlt sorban állással párosult, de ezt kárpótolta a kellemes zene és a jó társaság.
Szombaton kiadós reggeli után indultunk kirándulni, megnéztük a lenyűgöző, pompás fertődi Eszterházy-kastélyt, ahol még egy zenekari próbába is beleshettünk, majd a
Fertő-tavon hajókáztunk. (Időjárás: szél, eső és hideg)
Összegzés: Nagyon jól éreztük magunkat, sok új információhoz jutottunk, régi ismerősökkel találkoztunk. Jövőre Egerben találkozunk?!
Gyurkóné Marton Beáta
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PARS KRISZTIÁN KESZTHELYEN

Nagyszabású rendezvénynek volt helyszíne Keszthely, 2012. okt. 18-án délután.
A 2012. évi londoni olimpia kalapácsvető olimpikonját, PARS KRISZTIÁNT köszöntötte a város vezetője, Ruzsics Ferenc a Vendéglátóipari Szakközépiskola udvarán, ahol
leleplezésre került az a gránittábla, amelyre avatásának 5. évfordulója alkalmából - az
elődök után - Pars Krisztián neve is felkerült.
A táblára koszorút helyezett el a város vezetője, valamint Dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára.
A köszöntők és megemlékezések után a Vas Megyei Atlétikai Szövetség, valamint a
szombathelyi Dobó SE és a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület plaketteket adott
át többeknek, megköszönve eddigi sportszervező, eredményes munkájukat.
Az olimpikon meglepetésként megkapta azt a magyar nemzeti lobogót, melyet Londonban díjának átadásakor a himnusz hangjai alatt felvontak.
A délutáni program 17 órakor a Fejér György Városi Könyvtárban találkozóval folytatódott. Az olimpikonnal, edzőjével, a szombathelyi sportegyesület vezetőivel Dr. Iglódi
Endre és Dr. Ágh Pál, a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület tagjai beszélgettek,
felelevenítve Pars Krisztián világversenyeit a kezdetektől Londonig.
A beszélgetés végén a nagyszámú érdeklődő dedikált fényképpel, élményekkel, Pars
Krisztián pedig gyönyörű ajándéktortával távozhatott a könyvtárból.
Pappné Beke Judit
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FOTOGRÁFIA ÉS IRODALOM – NÁDAS PÉTER 70

Ritka alkalom, hogy egy héten belül két rendezvényen vehetünk részt Nádas Péter
társaságában. A 2012-es év vége ilyen volt.
November 30-án a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében Bazsányi Sándor esztéta, egyetemi docens beszélgetett Nádas Péterrel. A téma ezúttal a fényképezés volt, „…mit tesz a
fény…?” - Nádas Péter fotográfiái – 1959-2003. c. kiállítása kapcsán.

A terem zsúfolásig megtelt, ahogy mondani szokták, még a csilláron is lógtak.
A szervezők gyorsan döntöttek. Egybenyitottak két helyiséget, így a távolabbiban helyet
foglalók is részesei lehettek a beszélgetésnek.
Az estet a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatónője, E. Csorba Csilla vezette be.
Bazsányi Sándor, mint moderátor igyekezett a háttérben maradni, értő kérdéseit föltette, s
utána hagyta Nádast beszélni. Az író elemében volt, mesélt és mesélt…
A fényképezés érzékeny műfaj, nehezebben tartható kordában, mint az írás. Nádas
a 60-as évek elején valójában ebből élt a Nők Lapja fotóriportereként. Szociofotók készültek ekkor jórészt, és portrék. Fekete-fehérben „természetesen”, mivel Nádas a legutóbbi
időkig csupán ezt tartotta autentikusnak. A „saját halál” - a kilencvenes évek eleji szívinfarktus - zökkentette ki e felfogásból, ezután kezdett színes képeket is készíteni.
A múzeum katalógust is kibocsátott ez alkalomból, melyet Földényi F. Lászó, Bazsányi
Sándor, és E. Csorba Csilla tanulmánya tesz valóban színvonalassá.
Ami Nádast izgatja a fényképezésben, az maga a fény (és az árnyék). Ezt jelzi két legutóbb Németországban megjelent albumának címe is: Schattengeschichte (Árnyéktörténetek), Lichtgeschichte (Fénytörténetek).
A beszélgetést követően fölkerekedtünk mindannyian, és az író tárlatvezetést tartott. Képről-képre járt, és a tömeg feje fölött, hosszú állványon belógatott mikrofon tette
lehetővé, hogy mindenki hallhassa szavait.
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Az utolsó teremben lévő tárlókban albumok, könyvek katalógusok sorakoztak az üveg
alatt, melyek jó részét a zalaegerszegi megyei könyvtár Nádas-gyűjteménye bocsátotta a
PIM rendelkezésére. A kurátor, Bazsányi Sándor a kiállítást előkészítendő két ízben is járt
a megyei könyvtárban.
A 70. születésnap előtt az Enigma c. művészeti folyóirat dupla számmal (70-71.
sz.) tisztelgett, melynek képanyagát Markója Csilla főszerkesztő szintén Zalaegerszegről
„volt kénytelen” beszerezni.
Néhány nappal később (december 5-én) újabb rendezvényt szerveztek, ezúttal Budán a Sanoma Média Központban.
Nádas Péter – 70 címmel ezúttal
konferencia és felolvasás részesei
lehettünk.
Impozáns már az előadók névsora is:
Christina Viragh, az író német fordítója, Lengyel László politológus,
Radics Viktória kritikus, Szilágyi
Ákos költő, Földényi F. László esztéta, Radnóti Sándor irodalomtörténész, valamint Forgách András és
Németh Gábor írók. A a levezető
elnök, a filozófus Heller Ágnes volt..
A meghirdetett programban
még szereplő Bajnai Gordon ex-miniszterelnök csupán levélben köszöntötte a konferenciát, rövid vitát gerjesztve azáltal a „helyes” politikusi magatartásról. Vajda Mihály filozófus betegsége miatt volt kénytelen mással felolvastatni írását.
A kakukktojás hozzászólás Radics Péteré volt, ahogy ő fogalmazott, úgy érzi magát, itt a sok tudományos ember között, mint aki valami terméket próbál „eladni”. S valóban, a PIM munkatársaként a Digitális Irodalmi Akadémiát, s benne a Nádas-szövegek
rögzítését „reklámozta”.
Lengyel László miről is beszélt volna? Irodalom és politika. Jól felépített előadásban négy csomópont köré rendezte gondolatait. Többek közt beszélt arról, milyen az, mikor a hatalom csábítani igyekszik a művészt? (Ez esetben Aczél György személyében.) A
diktatúráknak mindig szükségük volt szellemi önigazolásra.
Christina Viragh - aki több díjat is kapott Nádas fordításáért - elárulta nekünk,
hogy miért nem nehéz Nádas-szöveget fordítani. Nevezetesen az író mondatszerkesztése
közel áll a német nyelv grammatikájához, így gondolkodásához is.
Aki nem tudott ott lenni a Sanoma Média Központban, figyelemmel kísérhette online a konferenciát a
http://liveinfo.blog.hu/2012/12/03/nadas_peter_70_eves_konferencia_elo_kozvetites_102
webhelyen, s ugyanitt utólag is megtekintheti.
Az ünnepelt nem hallgatta végig az előadásokat, saját bevallása szerint számára ez
kényelmetlen lenne. Délután négy órakor szerényen megjelent, és ötven percen keresztül
legújabb, még kéziratban lévő művéből olvasott fel, mely immár nem fikció, hanem önéletrajz.
Érdemes volt végighallgatni.
dr. Gyenes Imre
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FIGYELŐ
MEGJELENT AZ 1997. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
A Magyar Közlöny 2012. évi 140. számában megjelent a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. Törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. Törvény. Legfontosabb települési
könyvtárakat érintő módosulások:
A Kultv. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok
kötelező feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat
a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy
b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a
megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári,
információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.
(4) A fővárosban az (1) bekezdésben meghatározott feladatot Budapest Főváros
Önkormányzata a kerületek könyvtári ellátását is biztosító nyilvános könyvtár
fenntartásával teljesíti.
(5) A megyei könyvtár és a Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott könyvtár
nyilvános könyvtár, amely gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
(6) A megyeszékhely megyei jogú város – Pest megyében Szentendre Város
Önkormányzata – az (1) bekezdésben foglalt feladatait megyei könyvtár fenntartásával
biztosítja.
(7) A megyei könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak.”
A Kultv. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. § A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1)
bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként
a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró
elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
e) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
g) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
h) megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64. § (3) bekezdésében
megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások
megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,
i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,
j) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a
szolgáltató könyvtár számára
meghatározott feladatokat.”
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A Kultv. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § A tizentötezer fő feletti lakosságszámú városokban elsősorban önálló
intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári
ellátást biztosító intézmények összevonása más intézménnyel csak szakmai vagy
jelentős gazdálkodási előnyök esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak
átszervezésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell
kérni.”
A Kultv. 68. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A megyei könyvtár igazgatójának és a Budapest Főváros Önkormányzata által
fenntartott könyvtár főigazgatójának vezetői megbízásához és annak visszavonásához a
miniszter előzetes egyetértése szükséges.
Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon
belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért.
(3) A miniszter előzetesen véleményezi a megyei és a Budapest Főváros
Önkormányzata által fenntartott könyvtár
a) alapító okiratát,
b) szervezeti és működési szabályzatát,
c) stratégiai tervét,
d) munkatervét és beszámolóját,
e) költségvetésének feladatalapú tervezését,
f) fejlesztési és beruházási feladatainak meghatározását,
g) minőségpolitikai nyilatkozatát. Ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának
kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a
javaslatban foglaltakkal egyetért.”
A Kultv. 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyilvános könyvtári ellátásból adódó állami feladatokhoz a központi költségvetés
hozzájárul:
a) a nemzeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak esetében – a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár kivételével –
a fenntartó fejezeti költségvetésében,
b) a megyei és a fővárosi könyvtári feladatok támogatásához a helyi önkormányzatok
költségvetési fejezetében,
c) a települési önkormányzatok által kötelező feladatként biztosított nyilvános könyvtári
ellátás biztosításához a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében,
d) a kistelepülések által igénybe vehető megyei könyvtári feladatok támogatásához a
helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében,
e) a települési önkormányzatok által működtetett könyvtárak állománygyarapítási
kereteinek érdekeltségnövelő támogatásához a helyi önkormányzatok költségvetési
fejezetében.”
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2013-TÓL ÁTALAKUL
ELLÁTÁSA

A

KISTELEPÜLÉSEK

KÖNYVTÁRI

2012. december 31-én megszűnt a kistérségi közreműködéssel finanszírozott
mozgókönyvtári ellátási forma. A kormányzat ugyanakkor megoldást keresett arra,
hogy ne omoljon össze a kistelepülések többségére kiterjedő kulturális szolgáltatás, és
új koncepciót alakítottak ki a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) megszervezésére
és finanszírozására. Az 1997. évi CXL. (kulturális) törvény módosításával a települések
könyvtári ellátásának megszervezése a megyei könyvtárak feladata. 2012 végén a
megyében 236 település kötött megállapodást a megyei könyvtárral, így továbbra is
rendelkezésre áll állami támogatás a kistelepülések könyvtári ellátására. A Könyvtári
Szolgáltató rendszer működtetésére, illetve annak finanszírozására vonatkozó
jogszabály megjelentés a 2013. év elejére várható.

A ZALAI MEGYEI KÖNYVTÁR ÚJ NEVE: DEÁK FERENC
MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
A 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat alapján az állami tulajdonba és
fenntartásba került megyei könyvtárak 2013. január 1-jétől – a feladat ellátásához
rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával – a
megyeszékhely megyei városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata –
fenntartásába, és a feladat ellátását közvetlenül szolgáló, ahhoz szükséges ingó
vagyontárgyak – beleértve az állomány nyilvántartásban szereplő könyvtári
dokumentumokat is – térítésmentesen a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerültek.
Így a Deák Ferenc Megyei könyvtár Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásába került és összeolvadt a József Attila Városi Könyvtárral. Az új intézmény
neve Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (cím: Zalaegerszeg, Deák tér 6.),
amelynek szervezeti egysége a József Attila Városi Tagkönyvtár (Zalaegerszeg,
Landorhegyi u,. 22.). 2013 első felében kerül kialakításra az új intézmény szervezeti
felépítése.
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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei:
- 2012. október 16-án került sor Ruszt József életműkiadása újabb két kötetének
„Debrecen – Universitas Együttes 1962-1972” és a „Kecskemét – Gábor Miklós –
Nádasdy Kálmán 1972 – 1981” bemutatójára. A köteteket a szerkesztők, Nánay István
és Tucsni András ismertették. Velük beszélgetett Péntek Imre József Attila-díjas költő, a
Pannon Tükör főszerkesztője és Szemes Péter kritikus. Az előadáson közreműködött
Farkas Ignác Jászai-díjas színművész, Kricsár Kamill, Nagy Péter és Pap Lujza
színművészek.

- November 20-án újabb könyvbemutatóval leptük meg a közönséget. Szakács
László: A zalaegerszegi erdők és az erdőgazdálkodás története a kezdetektől 2010-ig c.
kötet bemutatóján Kiss Gábor, a Millecentenáriumi Közalapítvány kuratóriumának
elnöke beszélgetett a szerzővel. Különleges élmény volt ilyen szép számú erdészt és e
területen dolgozó szakembert látni a könyvtár falai között.
- December 4-én zenés estre invitáltuk olvasóinkat. Az Énekmondó együttes
„Káprázat” című előadásában Markó Béla megzenésített szonettjeiből adott elő egy
csokornyit, melyet hallgatva ismét maradandó élménnyel lettünk gazdagabbak.
Egyéb rendezvények:
- 2012. szeptember 27-én Pamiec II. - Emlékezés II. : Lengyel menekültek
Magyarországon 1939-1946 című könyv bemutatójára. Vendégeink voltak a szerzők,
Krystyna Lubczyk és Grzegorz Lubczyk, a Lengyel Köztársaság korábbi magyarországi
rendkívüli követe. A rendezvényen közreműködött Varga Endre történész és Kiss
Gábor, intézményünk igazgatója.
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- Ebben az évben is megszerveztük könyvtárunkban az Országos Könyvtári
Napok programsorozatát. Október 1-jén Krokker Krisztina ikonfestő volt a vendégünk,
aki amellett, hogy betekintést nyújtott az ikonfestés rejtelmeibe, még egy kis kiállítással
is megörvendeztetett bennünket.
- Október 2-án egy kedvelt és népszerű írónő, Fábián Janka találkozott
olvasóinkkal. „Családi históriák a XX. században - Emma történetek” címet kapta a
találkozó, melyen kolléganőnk Sebestyénné Horváth Margit beszélgetett vendégünkkel.

- Október 4-én „Biztonságunk érdekében” címmel Major Zsolt prevenciós
szakértő adott megfontolandó tanácsokat az idősebb korosztálynak arról, hogyan
tudjuk védeni, biztonságban tudni értékeinket, lakásunkat, önmagunkat. Figyelemre
méltó előadás volt, a hallgatók nagyon sokat kérdeztek az előadótól.
- Október 7-én tartottuk a Könyves Vasárnapot, ezen a napon a hagyományokhoz
híven folyamatos programokkal álltunk látogatóink rendelkezésére. Kedvezményes
beiratkozással, ingyenes internet-használattal vártuk olvasóinkat intézményünkbe.
Látogatóink megismerkedhettek a könyvkötés fortélyaival, technikájával, részt
vehettek könyvkötő kollégáink vezetésével egy saját díszes írószertartó elkészítésében.
Ifj. Horváth Károly és bandája is vendégünk volt a délelőtt folyamán. Zenei
előadásuknak, amely igazán hangulatos volt, a „Jó ebédhez szól a nóta – zalai módra”
címet adták.
- Október 15-én kiemelkedő találkozó helyszíne volt az intézmény, hiszen ekkor
ünnepeltük a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 60. születésnapját. Köszöntőt mondott Dr.
Rumi Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal igazgatója, Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere, Vastagh József, könyvtárunk első
igazgatója és a volt kollégák nevében Bogár Imre, a megyei könyvtár egykori
munkatársa, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város korábbi polgármestere.
„Emlékek szárnyán – a könyvtár hat évtizede” címmel Kiss Gábor, könyvtárunk
igazgatója mutatta be az erre az alkalomra kiadott „ A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és
a megyei könyvtári ellátás története 1950-2010-ig ” c. könyvet.
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Az ünnepség utáni fogadáson Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
elnöke mondott köszöntőt. A visszajelzések alapján bátran állítható, hogy igazán
meghitt és méltó ünnepséget sikerült szerveznünk.

A megyei könyvtár munkatársai az épület előtt

- November 29-én szerveztük meg az idei Zal@Net programsorozat részeként egy
informatikus szakember és az informatika tagozatos diákok találkozóját. Döbrentei
Norbert, a Zalaszám munkatársa tartott előadást és adott válaszokat a Csány László
Szakközépiskola végzős fiataljainak kérdéseire.
- December 6-án Lendvai Béla: Adriakék, tengerzöld című kötetének
sajtótájékoztatójára került sor. A szerző, aki az MTI Zala megyei tudósítója, valamint
Skenderovic Marin, a Horvát Idegenforgalmi Közösség Magyarországi Képviseletének
vezetője közreműködésével zajlott a tájékoztató. A kötetet Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város alpolgármestere mutatta be.
Kocsisné Sipos Rozália

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA
A 2012/2013-as tanév kezdetén is sok új és hagyományos programra hívtuk
látogatóinkat honlapunkon és személyesen is; szebbnél szebb könyvekkel vártuk az
olvasókat a szeptemberi iskolakezdéskor.
Az óvodásoknak könyvtárbemutatókat tartottunk az őszi hónapokban, a
kisiskolások rendszeres könyvtári foglalkozásokon vettek részt: októberben (A mesék
hónapja) Papírszínház-bemutatóra érkeztek; novemberben (Könyvtári felfedezők
hónapja) az információszerzés hagyományos és elektronikus eszközeivel
ismerkedhettek; decemberben (Ügyes kezek hónapja) kézműves ajándékkészítéssel
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hangolódtak a téli ünnepekre a csoportosan érkező gyerekek. A foglalkozások után
minden esetben sor került kölcsönzésre is, amikor az egyéni érdeklődés, valamint a
gyermekkönyvtárosok ajánlása mellett az osztálytársak, barátok olvasmányélményei is
befolyásolják a könyvválasztást.
Az új tanévben az Irodalmi kalandozások megyei levelezős játékunkra 27
csapat nevezett. A külföldi gyermekirodalomból a következő művek olvasására és
rejtvényes „megismerésére” vállalkoztak a játékosok: Meg Cabot: Lámpaláz; Kirsten
Boie: Szerepcsere; Paula Fox: Majomsziget.
A Cimbora klub tagjaival szeptember 22-én a Családfesztiválon találkoztunk,
ahol sok-sok élményben volt részünk (mesés játékok, kézműveskedés, vetélkedők stb.).
A két éves Cimbora klubunkba több mint 50 tagunkat várjuk ebben a tanévben is havi
találkozásokra, ahol együtt játsszunk, beszélgetünk az irodalomról, jó könyvekről, és
vendégeink közreműködésével kitekintünk a kultúra más területeire is.
Október 1-7-ig zajlottak az Országos Könyvtári Napok rendezvényei
könyvtárunkban, ezekben a napokban sok érdekes programot kínáltunk a gyerekeknek.
Október 3-án Nyulász Péter író találkozott a diákokkal. A 4-5. osztályosok
érdeklődéssel hallgatták a mindenki által jó ismert Balaton-felvidéki tájhoz kapcsolódó
legendát, Helka történetét. A képzeletbeli kirándulásra vetített képek kalauzolták el a
diákokat. Október 5-én a kétéves Cimbora-klub ünnepelte születésnapját Ki-mit
tud? keretében, Könyves vasárnap délelőtt játékokkal vártuk a kisebbeket, vetélkedővel a nagyobbakat. Ezután Az én kötelezőm c. Mesefa-pályázat eredményhirdetésére került sor, melyet Galambos Ferenc bűvész előadása tett emlékezetessé. A
pályázat jutalmazását követő kézműveskedés eredményeképpen szép őszi díszek
születtek - Pintér Györgyike pedagógus közreműködésével.
Az Országos Könyvtári Napok gyermekkönyvtári rendezvényeinek több mint
250 látogatója volt. A Cimbora klub pénteki születésnapi találkozójára 35 gyermek és
felnőtt, a Könyves vasárnap programjaira száznál is többen látogattak el hozzánk. Nagy
sikere volt Galambos Ferenc bűvésznek, aki előadásával a zsúfolásig megtelt
olvasóteremben mindenkit "elvarázsolt"!
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Október 15-én alapításának 60. évfordulóját ünnepelte könyvtárunk, melyre
megjelent A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a megyei könyvtári ellátás története
1950 – 2010 című jubileumi kiadvány, benne gyermekkönyvtárunk 60 éves történetéről
írt tanulmány is. A kötet hiánypótlónak tekinthető, hiszen ehhez hasonló színvonalú és
terjedelmű könyvtártörténeti munka intézményünkről még nem látott napvilágot. A
jeles évfordulóhoz kapcsolódóan hirdettük meg 4-8. osztályosok számára a „Régen volt,
hogy is volt” című pályázatunkat, melyre egykori gyermekolvasók könyvtári
élményeinek leírását várjuk 2013. január 30-ig – interjú formájában – lehetőség szerint
képekkel illusztrálva.
November második felében került sor a Zalai gyermekkönyvhetek
rendezvénysorozatára, immár 34. alkalommal. A könyvheti programok iránt idén is
nagy volt az érdeklődés, gyermekkönyvtárunk öt programján csaknem 300 gyermek vett
részt. A Libavarázs mesebemutatón kisiskolások szerepeltek; az Ady Endre
versondó versenyen felső tagozatos diákok vettek részt; Gaál Zsuzsa író Vacka-mesék
című interakív foglalkozásán 1-2. osztályosok voltak a játszótársak; a Kis Hétrét
együttes verses-zenés műsorát 3-4. osztályosok hallgatták; a Cimbora klub tagjait
pedig Szentgróti Erik muzeológus avatta be a plakáttörténetbe, illetve a plakátkészítés
rejtelmeibe.
Decemberben a Cimbora-karácsonyon Zsirainé Kulcsár Mária (Marcsi néni)
népi kismesterségek oktatója segítségével kézműves ajándékkészítéssel „hangolódtunk”
a közelgő ünnepre.
Erre a félévre is jutott pályázati tevékenység: november elején egy új TÁMOPpályázat (TÁMOP - 3.2.13-12/1 - Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásában) előkészítésén is munkálkodtunk, abban a reményben,
hogy – a korábbi évekhez hasonlóan - 2013-ban is színvonalas szabadidős programokat
tudunk nyújtani olvasóinknak.

Oláh Rozália

DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS
Könyvtári fejlesztések a községekben.
Söjtörön 2012 nyarán IKSZT létesült. A felújított épületben kapott elhelyezést a községi
és iskolai könyvtár is. A könyvek visszapakolásában, a szükséges állománykivonás
elvégzésében, a raktári rend kialakításában intézményünk munkatársai is részt vettek.
2012. június 2-án került sor népes közönség előtt az új IKSZT felavatására. Köszöntőt
Baksa István polgármester, avató beszédet Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója mondott. Ezt követően kiállítás megnyitóra, állófogadásra került sor, majd a
Söjtöri Juniális színes programjai szórakoztatták az érdeklődőket.
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Az alsónemesapáti Községi Önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán
900.000 Ft támogatást nyert a mozgókönyvtári szolgáltatóhely bútorzatának
korszerűsítésére. Így a nyár folyamán megújult a könyvtár berendezése.

IKSZT pályázati forrásból a búcsúszentlászlói faluházat is átalakították. Ennek
köszönhetően a könyvtárhelyiség is megújult, alapterülete nagyobb lett és új bútorokat
is kapott. A felújítás befejezése után intézményünk munkatársai rendbe tették az
állományban a raktári rendet, új tájékoztató feliratokat biztosítottak. Az épület
ünnepélyes avató ünnepségre 2012. október 28-án került sor.
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Számítógép- és internet használat oktatása
Pacsán 2012. áprilisában 5 héten át szerdánként szerveztünk alapszintű internet
használati tanfolyamot. Bagodban és Zalaszentivánon 2012. szeptemberben és
októberben szintén öt héten át folyt a tanfolyami képzés. A foglalkozásokat Kovácsné
Pacsai Edit és Sebestyénné Horváth Margit tartotta.
Rendezvények
2012. május 21één író-olvasó találkozóra került sor Balázs Ágnesssel Nemesapátiban
az iskolában. A rendezvényt az NKA Márai program támogatta.
Az Őszi Könyvtári Napokon intézményünk szervezésében Bagodban az általános
iskolában október 3-án Kiránduló- korhatár nélkül címmel író-olvasó találkozóra került
sor. Vendégünk volt Nyulász Péter író.
Pölöskén a művelődési házban október 4-én Kelemen Gyula verses-zenés műsorára
került sor.
Kemendolláron a faluházban október 8-án "Biztonságunk érdekében" címmel Major
Zsolt előadását hallgathatták meg az érdeklődők.
A Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvényeként 2012. november 28-án Pacsán és
Zalaszentmihályon került sor író-olvasó találkozóra. Vendégünk volt Nógrádi Gergely
író.
Részvétel kistérségi és települési rendezvényeken
A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás többfordulós vetélkedőt rendezett a térség
iskoláinak közreműködésével. 2012. május 16-án "Múltidéző" régi játékok kistérségi
találkozója volt Óhídon. A programon 10 település csapatai vettek részt. A jó hangulatú
játékban népi játékokat ismerhettek meg a gyerekek, valamint régi recepteket gyűjtöttek
és próbáltak ki. Intézményünk a zsűrizésben vett részt, illetve különböző díjakat ajánlott
fel a legsikeresebb résztvevők számára.
2012. június 2-án 10 - 18 óra között Zalaegerszegen a Falumúzeumban a IV. Göcseji
Randevún könyvbörzét tartottunk, ahol könyvtárunk leselejtezett könyveit kínáltuk az
érdeklődőknek rendkívül kedvezményes áron.
2012. szeptember 8-án Felsőrajkon a „Mesterségek Címere” Kistérségi Kiállítás- és
Vásáron 12.00 - 18.00 óra között a Deák Ferenc Megyei Könyvtár leselejtezett könyveit
és videokazettáit árusította kedvezményes áron az érdeklődőknek.
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Zalaszentivánon a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi és Ismeretterjesztő
Kollégiumának pályázati forrásából az ősz folyamán elsősorban irodalmi évfordulókhoz
kapcsolódóan rendezvénysorozatra került sor. Az első program "Út az
olvasáshoz" címmel, a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral együttműködve valósult meg
szeptember 25-én.
2012. október 6-án Zalaszentivánon az IKSZT épületében került sor az Észak-Nyugat
Zalai Kistérség községeinek óvodásai, iskolásai részvételével a Kistérségi vers és
prózamondó versenyre. Intézményünkből Kiss Gábor és Sebestyénné Horváth Margit a
zsűri munkájában vett részt.
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2012. december 7-én Pacsán az általános iskolában Advent fényei művészeti találkozóra,
illetve versenyre került sor több kategóriában, amelyen a térség több iskolájából vettek
részt a gyerekek. A program az Advent jegyében összeállított színvonalas műsorral
kezdődött, majd a különböző kategóriákban (vers, tánc, népdal, rajz, kézműves)
nevezett gyerekek versenyére került sor. Intézményünk munkatársa, Sebestyénné
Horváth Margit a vers kategória zsűrizésében vett részt. Intézményünk hozzájárult a
gyerekek díjazásához is különdíjakkal.
Sebestyénné Horváth Margit

JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR
Népmese napja
Idén szeptemberben is megtartottuk az immár hagyományosnak számító felolvasó
napunkat. Kópémesék címmel, tréfás mesék felolvasására vártuk az óvodákat, iskolákat
és a családokat. 465 fő kisiskolás, óvodás és kísérőik voltak a vendégeink, felolvasóink.
Országos Könyvtári Napok programjai
 Október 1.: A Naphegy Kiadó volt a vendégünk. Szakmai találkozó keretében
felnőtteknek mutatták be könyveiket, majd gyerekeknek is népszerűsítették
kiadványaikat. Az Öröm kör résztvevői is megismerhették a kiadó munkáit, ezen
kívül játszóházak és mondókás foglalkozás is szerepelt a kör programjában.
 Október 3.: A „Megmutatom magam! kiállítás sorozat keretében Vollein
Ferenc mutatkozott be.
Ezen napon tartott előadást dr. Engardt Zsuzsanna természetgyógyász orvos a
főleg idősekből álló hallgatóságnak „Egészségesen idős korban is” címmel.
 Október 4.:
„…küzdj és bízva bízzál” címmel dr. Fűzfa Balázs
irodalomtörténész, egyetemi docens rendhagyó irodalomórájára került sor,
melyet középiskolásoknak tartott.
 Október 7.: „Könyves vasárnap” – Az állatoké volt a főszerep: Vendégünk volt
dr. Gombos László állatorvos és Gyömbér nevű kutyája, Lőrincz Judit Lívia író
– a Pufi kandúr sorozat szerzője - , sor került a „Macskák és emberek”
fotópályázat eredményhirdetésére és a „Békák minden mennyiségben” című
kiállítás bemutatójára.
November 8-án a Magyar Tudomány Napja alkalmából mutattuk be az "Emlékülés Pais
Dezső születésének 125. évfordulóján" című emlékkötetet, amelynek kiadását is
könyvtárunk szervezte. A kötetet a megjelent mintegy 30 érdeklődőnek dr. Gyimesi
Endre országgyűlési képviselő ajánlotta a figyelmébe.
November 15-én nagysikerű egészségügyi ismeretterjesztő előadásra került sor,
melynek keretében dr. Erbszt András ortopéd szakorvos, gerinc-specialista
betegségmegelőző hasznos tanácsait hallgathatták meg az érdeklődők, ill.
kérdezhettek is. Az est moderátora Balázsik Anikó gyógytornász volt.
November 24-én 36. alkalommal rendeztük meg a Mesemondó Versenyt „Európa
mesél” címen. A megnyitó műsorát a Liszt Ferenc Tagiskola 4. a. osztályos
tanulói mutatták be. Felkészítő pedagógusok: Néz Károlyné és Gyenese Mariann.
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Két csoportban bonyolítottuk le a versenyt, a megnyitó pedig a kamarateremben
volt.
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.
9 városi iskola 36 tanulója és 5 városkörnyéki iskola 17 tanulója versenyzett
egymással a szép mesemondásban (220 fő)

A gyermekkönyvhéten – november 27-én - vendégünk volt Turbuly Lilla zalai író és
Pozvai Andrea népi játszóház-vezető. Hangulatos programokat tartottak a
gyerekeknek, ki-ki a maga műfajában.
November 29-én nyílt meg és december végéig volt látható „A kis Jézus
megszületett…”Kisgyörgy Erzsébet nyugdíjas könyvtáros képeslapgyűjteményéből az a válogatás, mely a karácsonyi ünnepkörhöz kötődött. A
megnyitón a szépszámú közönség (45 fő) a Liszt Ferenc Általános Iskola
kisdiákjának énekét, és a Nefelejcs Nyugdíjas Klub énekkarának műsorát
élvezhette.
December 17-én a „Könyvtárosok karácsonya” elnevezésű ünnepi estünket rendeztük
meg, melynek keretében az ünnepi műsort követően adtuk át a „Fel a netre
öregem!” című online vetélkedő résztvevőinek, ill. legjobbjainak a jutalmakat, a
megjelent könyvtárosoknak pedig kis ajándékkal - a magunk készítette könyvtári
naptárral - kedveskedtünk.
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Folyamatos rendezvényeink voltak:
Az ősz folyamán is folytatódtak az Öröm kör összejövetelei: Pedagógusok,
óvónők és könyvtárosok irányításával különböző foglalkozásokat, játszóházakat
tartottunk. A programokat továbbra is nagyon sokan látogatják, a résztvevők
továbbadják élményeiket, ezáltal is népszerűsítik programjainkat.
Az Olvasótábori klub - Minden hónap második hétfőjén jönnek össze a nyári
olvasótábor résztvevői. Szeptemberben, a gyerekekkel közösen összeállítottak egy
programtervet, amelyben szellemi és kézműves foglalkozások egyaránt szerepeltek.
Örvendetes, hogy decemberben a karácsonyi készülődésbe még a szülők is
bekapcsolódtak.
A Mesebolt drámafoglalkozásokat Óváriné Kalamár Judit, a Landorhegyi
Általános Iskola pedagógusa vezeti. A 13-21 fő részvételével megvalósuló programokra
havonta jönnek össze a gyerekek, akik hátrányos helyzetük miatt kerültek be a
csoportba. A mesék, a drámapedagógiai játékok révén problémáik megoldásával is
foglalkoznak.
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Olvassunk együtt!
Az internetes játékban és versenyben négy általános iskola 23 tanulója vett részt.
Tavasszal Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen, ősszel Győri Katalin: Bojti c. művét
dolgoztuk fel. Varró Dániel művére azért esett a választás, mert a Hevesi Sándor
Színház műsorra tűzte, a Bojti pedig az olvasótáborban nagy érdeklődést kiváltó kutyás
foglalkozás folytatásaként került terítékre. Ezzel az internetes játékkal az olvasáson túl,
az internet célszerű használatára is neveljük a fiatalokat.
Kereki Judit
A beszélgető ember Zalaegerszegen
November 12-én, hétfőn 17 órakor vette kezdetét az a közönségtalálkozó, ahol a vendég
Gundel Takács Gábor újságíró, műsorvezető és sportriporter volt. A rendezvény a
József Attila Városi Könyvtár szervezésében valósult meg. A rendezvény helyszínének,
a nagy érdeklődésre való tekintettel, a szervezők a Városi Művelődési Központ
kamaratermét találták a legmegfelelőbb helyszínnek. A találkozó A beszélgető ember
címet kapta. A találkozón Frauenhoffer Márta újságíró kérdezte, a mostanában főleg
sportriporterként és televíziós műsorvezetőként tevékenykedő Gundelt. Beszélgetésük
során többek között szó esett a családról, sportról és nem utolsó sorban a műsorvezető
által vezetett televíziós játékokról. Természetesen a jelenlévők is lehetőséget kaptak,
hogy kérdéseket tegyenek fel. A közönség nagy részét a népszerű műsor, a Maradj
talpon! kulissza titkai foglalkoztatták. Gundel azonban nem árulta el őket, elmondása
szerint azért, mert az olyan lenne, mintha egy bűvész rántaná le a leplet trükkjeiről.
Amint ezt megteszi oda a varázs és ő ezt nem szeretné. A beszélgetés végén a közönség
tagjainak lehetőségük nyílt rá, hogy aláírást kérjenek „A beszélgető ember”-től.
Magyar Zsófia
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JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS
Kustánszegen július 24-én, a nyár folyamán olvasótábor megszervezésére került sor,
ahol Major Zsolt preventor a bűnmegelőzésről és a drogfogyasztás veszélyeiről tartott
előadást a tábor lakóinak.
A forró kánikulai napokon augusztus 11-én Böde és Boncodfölde falunapján a
Harangláb Együttes, és a Kerka Táncegyüttes szórakoztatta a nagyszámú jelenlévő
közönséget.
Szeptember és október folyamán a nagylengyeli (főzőverseny) és a kustánszegi
(helytörténeti vetélkedő) falunapokon, a lickóvadamosi gesztenye fesztiválon, a
zalaszentiváni vers és prózamondó-valamint Bakon a mesemondó versenyek
zsűrizésében vettünk részt.
Felsőrajkon szeptember 8-án kistérségi vásárra került sor, ahol a könyvbörze
alkalmával számos könyv talált gazdára az általunk árusított könyvekből.
Szeptember 28-án Nagykutason a gyerekek mesefelolvasó délutánt tartottak
és rajzkiállításra is sor került a korábbi gyermekfoglalkozások alkalmával elhangzott
mesékből.
Október 1-én a hagyományos szakmai napunkon Schmidtné Bakó Tünde, a kaposvári
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár munkatársa tartott előadást a területükön
működő kistelepülési könyvtárak szolgáltatásairól Ezt követően három községi
könyvtárosunk: Baksa Anna Baktüttösről, Baloghné Bacsa Ibolya Bakról, és Farkas
Ferencné Nagypáliból tartott előadást a kistelepülési könyvtárak értékközvetítő
szerepéről. A jövőbeni könyvtári ellátásról Kiss Gábor a DFMK igazgatója adott
tájékoztatást. Végezetül átadásra került az „Olvasóinkért-díj”, amelyet ebben az évben
Szabó Istvánné, Kispáli könyvtárosa vehetett át.
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„Könyvtárak az aktív idősödésért” címmel az Országos Könyvtári Napok keretében
október 2-án Kámán Ferenc a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesületének
sportigazgatója tartott előadást és bemutatót Salomváron a mozgalmas időskorról.
Október 3-án Ozmánbükön a biztonságos időskorról hallgathattak előadást Major Zsolt
rendőrségi szakértőtől. Október 5-én Pusztaedericsen Pesti Tímea pszichológus
előadásán vehettek részt a szép korúak a társas időskorról.

November 17-én Zalatárnokon a Szent Márton napi mulatságon a Kéknefelejcs
Népdalkör szórakoztatta a közönséget.
November 18-án Tófejen és 24-én Nagylengyelben az idősek napján a Szivárvány
Népdalkört és a Zalaszentmihályi Népdalkört hallgathatták meg az érdeklődők.
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A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmával november 27-én Nagykapornakon Turbuly
Lilla írónő tartott találkozót, november 28-án pedig Lőrincz Judit Lívia meseíró
találkozhatott a gyerekekkel Teskándon és Sárhidán.
Október és november hónapban 20 órás alapfokú internet felhasználói képzésen
vehettek részt a község lakosai Tófejen, Pálfiszegen, valamint Milejszegen két kurzus
is volt. Az előadók: Dávid Zoltánné, Lakatos György és Szekeresné Farkas Matild
voltak. A 4 tanfolyamon 22 fő vehette át a sikeres vizsgát igazoló tanusítványt.

December 17-én A József Attila Városi Könyvtárban került megrendezésre a már
hagyományosnak számító könyvtárosok karácsonya; a”Várakozás” c. műsorban
Misurák Tünde, Máriás Zsolt, Kiss Krisztián és Lőrincz Tamás, a Hevesi Színház
művészei és zenészei vettek részt.
Pál Éva

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY
Rendezvények:
Január 13.
„Gyöngyeimet gurítom felétek” címmel Bajzikné Panni verseivel mutatkozott be
Közreműködött: Kalapos István, Király Erika, Villányi Eszter és a szerző kedves barátai
Január 26.
Kiss László Tibor: Balatoni indulás: Bertha Bulcsu regényes ifjúsága című kötetének
bemutatása. A kötetet méltatta: Kiss Dénes író. Zenei közreműködők: a Család
Általános Iskola tanárai és tanítványai
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Február 7.
Kávássy Miklós fotóművész „Erdély kapuja – a Partium” című fotókiállításának
megnyitója. A kiállítást megnyitotta: Cséby Géza művészettörténész. Zene: Petik Ákos
gitárművész. Versmondás: Süliné Elekes Éva
Február 28.
Juhász Gyula halálának 75. évfordulójára emlékezett Kardos József ny. tanár „Milyen
volt szőkesége…” Juhász Gyula: Anna-szerelem címmel
Március 6.
Huppán Andrásné Noszlopi Mária és Varga Istvánné Májer Ilona „dolgozni csak
pontosan, szépen…” című festménykiállítása. Megnyitotta: Csányi Zoltán tanár. Zenei
közreműködő: a keszthelyi Festetics György Zeneiskola ifjú klarinét kvartettje. Vezető:
Bodnár Sándor tanár
Március 22.
Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő 75. születésnapja alkalmából Vivát, Baranyi!
címmel megjelent kötet bemutatója. Beszélgetőtárs: Király Erika előadóművész.
Közreműködött: Merényi Judit előadóművész, a Keszthelyi Tiszteletbeli Magisztrátus
tagja; Varga Endre fuvolaművész.
Április 2.
József Attila területi szavalóverseny
Április 20.
„Hetvenkedő Hatvanasok” című játékos vetélkedővel egybekötött bűnmegelőzési
délután. Szervező: Keszthely Város Önkormányzata a Keszthelyi Rendőrkapitánysággal
partnerségben.
Április 24.
„30 év kalandjai a színekkel” címmel Zalaveczki Zita festménykiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitotta: Horányi Árpád újságíró.
Április 26-27.
HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2012
Film és média kategória zsűrizése és a filmek vetítése. Elnök: Tari János filmrendező
Május 14.
50 éves a Magyar Műhely
Vendégek: Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Papp Tibor. A beszélgetést vezette: Tar Ferenc
történész. Közreműködik: Burián Zsófia – zongora, Alföldi Nelli – hegedű.
Május 22.
Író-olvasó találkozó Böszörményi Gyula József Attila-díjas íróval
Május 30.
„Apropó itt vagyok” címmel Ézsiás László látássérült versmondó, költő keszthelyi
bemutatkozása saját és más költők műveivel. Közreműködött: Bereczky Szilárd,
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Holczerné Szabó Ágnes, Holczer Ferenc. A rendezvényen Bereczky Kálmánra –
Keszthely város díszpolgárára, a népművészet mesterére, népi iparművészre emlékező
kiállítás nyílt. Emlékét felidézte: Dr. Petánovics Katalin – néprajzkutató.
Június 5.
A keszthelyi Festetics György Zeneiskola fuvola tanszakának növendékhangversenye az
Ünnepi Könyvhét jegyében. Fellépnek: Borbély Zsófia, Herbert Adrienn, Horváth Rita,
Kalmár Barbara, Kondorosy Blanka, Romsics Rebeka, Vincze Veronika.
Közreműködött: Bognár Rita – zongora. Felkészítő tanárok: Alföldiné Szelestei Ágnes
és Varga Endre
Június 8.
83. ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Vendégünk: Tóth Krisztina József Attila-díjas író, költő
Június 14.
„A fény képe”. Illés Judit festőművész kiállításának megnyitója. A kiállítást
megnyitotta: Kröell-Dulay Emőke újságíró. Közreműködött: Varga Endre – fuvola
Szeptember 11.
Petrik Márta Magdolna tradicionális reiki mester Mindörökké reiki című könyvének
bemutatója.
Szeptember 17.
Londontól Londonig: Olimpiatörténeti vetélkedő a Zala megyei mozgássérültek és
látásfogyatékosok részére.
Szeptember 27.
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása „Út a Teljességhez I.:
Lelkünk gyógyítása” címmel. Belső egyensúlyunk eléréséhez vezető lehetséges utakról
beszéltek az egyesület szakértői:
- dr. Böcskei Ágota a pszichoterápiáról
- Fülöp Csenge Hellinger terápiáról, kineziológiáról
- Ruff Jánosné a Gordon-módszerről
- Szentkúti Márta a mesék lelki életre gyakorolt hatásáról
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK: OKTÓBER 1-8.
Október 1.
Jóga aranykorúaknak. Harmónia és egyensúly megteremtése testgyakorlatokkal, légző
gyakorlatokkal, relaxáció. A foglalkozást vezette: Magyar Szilvia
Október 2.
Tai Chi nyugdíjasoknak. Egészségmegörző-javító légzések és lágy mozgásformák.
Bemutatóval egybekötött foglalkozás. Vezette: Kántor Krisztián
Október 4-5.
10-16 óráig könyvárusítás a Sétáló utcán.
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Október 5.
Játék és muzsika 80 évben
Vendégeink: Czigány György – szerkesztő, zongoraművész, Simon Erika – író.
Október 7.
KÖNYVES VASÁRNAP
9-13 nyitva tartás ingyenes szolgáltatásokkal
Október 8.
Magyar családtörténetek a múltból. Beszélgetés Fábián Janka íróval.
Október 17.
Rajnai Rotter Csaba: Múltbéli történetek című elbeszéléskötetének bemutatója. A
szerzővel beszélgetett: Somogyi Zoltán
Október 18.
Vendégünk: Pars Krisztián – kalapácsvető olimpiai bajnok; Németh Zsolt – olimpikon,
edző; Horváth Vilmos – a Dobó SE elnöke; Dr. Vargyas Csaba – a Vas Megyei
Atlétikaszövetség elnöke
Október 25.
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása „Út a Teljességhez II.: A
gyermeklélek gyógyítása” címmel. Gyermekeink kiegyensúlyozott életminőségéhez
vezető lehetséges utakról beszéltek az egyesület szakértői:
- dr. Aikelin Zsófia a gyermekkori betegségek és a psziché kapcsolatáról
- Fülöp Csenge a stresszoldásról gyermekeknél kineziológiával
- Ruff Jánosné a Gordon-módszerről
- Szentkúti Márta a gyógyító belső képekről
Október 30.
Pálfalvi Nándor Gyógyító versek és Örökre veled című versesköteteinek bemutatója. A
köteteket bemutatta: Kardos Gy. József – író és dr. Nyárádi Attila – főorvos.
Közreműködött: Kalapos István, Kenesei Aurélia – vers
Zenei közreműködők: Bodnár Sándorné – fagott; Bodnár Sándor – oboa; Felföldi Gábor
– klarinét
November 9.
Vörös Helén festménykiállítása. Megnyitó gondolatokat mondott: Ágh Edit festő- és
grafikusművész. Zenei közreműködők: Farkas Berta – zongora, ének; Molnár Marcell –
zongora
November 12.
Lőwey Lilla – Váradi Péter Pál: Erdély – Székelyföld: szavak vándorköszörűse,
Kányádi Sándor. Közreműködött: Soós Andrea előadóművész
November 14.
Vendégünk: Balázs Árpád érdemes művész, Erkel- és Magyar Örökség díjas
zeneszerző, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja. Születésének
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75. évfordulója tiszteletére megjelent Válogatott életeim című kötetét bemutatta Cséby
Géza irodalomtörténész. Közreműködött: Kalapos István, Gombkötő Renáta és Pikó
Zsolt – trombita duó
November 16.
„Szép Magyar Beszédért” szavalóverseny
November 29.
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása „Út a Teljességhez III.:
Anyagon át a lélekhez” címmel. Belső egyensúlyunk támogatását segítő utakról
beszéltek az egyesület szakértői:
- Jakóczi Iván az antidepresszánsokról
- Karai Andrea a lelkiállapot látásra gyakorolt hatásáról
- Meiszner Katalin a táplálkozás lelki életre gyakorolt hatásairól
- Shepitko Oleg oszteopátiáról crainosacralis terápiáról
Az elméleti előadásokat gyakorlati tanácsokkal egészítte ki
- Máté Zoltán, légzéstechnikai és mozgásos bemutatóval
December 4.
A mese születése és a születés meséje címmel adventi előadást tartott: Szentkúti Márta –
író, mesemondó, meseterapeuta. Közreműködött: Szentkúti Ferenc euritmia
művésztanár.
December 5.
Keszthely város képeslapja. Az általános iskolások számára hirdetett rajzpályázat
eredményhirdetése.
December 10.
Adventi hangverseny a Festetics György Zeneiskola tanárainak előadásában.
Koncertmester: Pekár Zsuzsanna. Közreműködött: Alföldi Nelli, Bodnár Sándor
December 18.
A Tátorján és a Boroszlán Népzenei Együttes közös karácsonyi koncertje
Kalmárné Amberg Xénia

FEJÉR GYÖRGY
KESZTHELY

VÁROSI

KÖNYVTÁR

GYERMEKKÖNYVTÁRA,

I. félév
Jan.. 25.
Febr.. 10.
Febr.. 17.
Márc. 20.

Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány – Az első 6 forduló
eredményhirdetése
Varázslatos karosszék: Álarckészítés
Varázslatos karosszék: Álarckészítés
A könyvtár „tavaszi díszbe öltöztetése” - teremdekorálás
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Márc. 28.
Márc. 29.
Márc. 30.
Márc. 30.
Márc. 31.
Ápr. 2.
Ápr. 11.
Ápr. 14.
Ápr. 17.
Ápr. 19.
Ápr. 20.
Ápr. 24.
Ápr. 25.
Ápr. 27.
Ápr. 27.
Máj. 22.
Jún. 1.

Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VII. forduló: Híres
Keszthelyiek
Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VII. forduló: Híres
Keszthelyiek
Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VII. forduló: Híres
Keszthelyiek
Varázslatos karosszék: Húsvéti üvegfestés
A zene és ének korlátlan fejlesztő tevékenység mindenki számára –
Zeneterápiás előadás; Petikné Mészáros Hajnalka
József Attila területi versmondó verseny – Helyszín: FGYVK
Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VII. forduló: Híres
Keszthelyiek
Könyvtárosok Világnapja – Programok: Játékos kézikönyvtár használat,
ingyenes internet használat, közös társasjátékozás
Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VII. forduló: Híres
Keszthelyiek
Helka: A Burok-völgy árnyai – Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel
Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VII. forduló: Híres
Keszthelyiek
Magyar Nyelv Hete: A játékos magyar nyelv – Kardos József magyar
tanár előadása
Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VII. forduló: Híres
Keszthelyiek
Helikoni Ünnepsége: Gipsz álarckészítés
Varázslatos karosszék: Anyák napi ajándékkészítés
Író-olvasó találkozó Böszörményi Gyulával – Helyszín: FGYVK
Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VII. forduló: Híres
Keszthelyiek

II. félév
Szept. 19., 20. Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VIII. forduló: Az olimpia
jegyében
Szept. 25-től A könyvtár „őszi díszbe öltöztetése” - teremdekorálás
Szept. 28-X. 6. Népmese Napja: Könyvkiállítás Benedek Elek könyveiből, valamint
magyar és más népek meséiből
Okt. 1-től
Népmese Napja: Kedvenc népmesém – Óvodások rajzaiból nyílt kiállítás
Benedek Elek születése napjának tiszteletére
Okt. 2.
Országos Könyvtári Napok: Az ideális könyvtáros – Takács Eszter
gyakornok foglalkozása
Okt. 3.
Országos Könyvtári Napok: Pósa bácsi meséi – Író-olvasó találkozó
Gábor Emesével
Okt. 4.
Országos Könyvtári Napok: Varázslatos karosszék: Ceruzatartó
kézműves foglalkozás
Okt. 5
Országos Könyvtári Napok: Játékos Időskor – Vetélkedő híres
keszthelyiekről nagyszülők és unokák részére
Okt. 10.
Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: A világ 7 csodája
Okt. 17.
Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Őseink, Honfoglalás
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Okt. 24.
Okt. 26.
Okt. 31.
Nov. 7.
Nov. 13.
Nov. 14.
Nov. 21.
Nov. 21.
Nov. 23.
Nov. 26.
Nov. 28.
Dec. 5.
Dec. 12.
Dec. 19.

Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Halloween, Mohács,
busójárás, tökfaragás
Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VIII. forduló: Az olimpia
jegyében
Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Nagy francia forradalom,
18. sz. földrajzi felfedezések
Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Egyiptom és a fáraók
Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VIII. forduló: Az olimpia
jegyében
Varázslatos karosszék: Kusudama hajtogatás
Gyermekkönyvhetek: Akarsz-e játszani Tüsi Bohóccal? – Gergely János
játékos foglalkozása
Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Babilon, Mezopotámia,
Egyiptom
Gyermekkönyvhetek: Megmozdul a vers – Euritmia matiné előadás
Gyermekkönyvhetek: Óvodások városi versmondó délelőttje
Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Advent, koszorúkészítés
Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Artúr király, kerek asztal
lovagjai, Mikulás
Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Karácsony
Karácsonyváró - Fadíszítés és könyvajánló a téli szünidőre a legújabb
könyvekből
Magyar Szilvia

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI
Konferencia a lenti várról
A 2012. szeptember 26-án este lezajlott konferencia témája a lenti vár volt. A
Honismereti Egyesülettel közösen szervezett rendezvény Kovács Béla szavalatával
kezdődött, majd két előadás hangzott el. Simon Márta – a Honismereti Egyesület
elnökhelyettese – a XVI. századi Magyarországot mutatta be. Taglalta a politikai
helyzetet, bemutatta a kor meghatározó személyiségeit és árnyalt képet festett
mindezeknek Zala megyére, Lentire és az itt élőkre gyakorolt hatásáról. Tantalics Béla –
a Honismereti Egyesület titkára, helytörténész – a lenti vár szerepét mutatta be a török
hódoltság idején. Előadásában a levéltárakban fellelhető iratok, oklevelek, a régészeti
ásatások során előkerült leletek segítségével idézte fel a végvári katonák és a település
lakosságának életét, a török elleni harcokat. Az estet Sabján Sándor – a Honismereti
Egyesület elnöke – zárta, aki mondandójában a vár, mint épület és egyben a kollektív
emlékezet jelképének megőrzésének fontosságát hangsúlyozta.
Horváth József: Kamaszévek Nován 1946-1950 - kötetbemutató
Kötetbemutató helyszíne volt ismét a könyvtár. 2012. szeptember 28-án este Horváth
József: Kamaszévek Nován 1946-1950 című kötetével ismerkedhettek meg az
érdeklődők. A mű a már korábban megjelent „Gyermekévek Hernyéken” című könyv
folytatása. A szerző a Nován eltöltött öt év történetét, a család életét, a település és
egyúttal az országban történteket tárja az olvasó elé. A kötetet dr. Németh József
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nyugalmazott múzeumigazgató, irodalomtörténész, a könyv lektora mutatta be,
Krisztánovics György és Magyar Lajos tolmácsolásában pedig részletek hangzottak el.
Az est végén lehetőség nyílt a kötet megvásárlására és dedikáltatására, pogácsa és egy
pohár finom ital melletti beszélgetésre.
Országos Könyvtári Napok 2012
„Ami a kép mögött van” - fotókiállítás
Kovács Zoltán tanár, fotós neve nem ismeretlen a könyvtárba látogatók előtt. Már több
rendezvényen volt vendégünk, nagy sikerű diaporámás bemutatót tartott
intézményünkben és több fotókiállítás is fűződik a nevéhez. Idén októberben „Ami a
kép mögött van” címmel nyílt kiállítás a Kovács Zoltán gyűjtötte illetve készítette
fotókból, melyeknek központi témája az időskor. A kiállítás november közepéig volt
megtekinthető a könyvtár olvasótermében.
A magyar nép táncai
Október 4-én csütörtökön a Könyvtári Napok lenti programsorozatának keretében
néptáncosok vették birtokukba az olvasóterem színpadát. „A magyar nép táncai” című
esten a Kerka Táncegyüttes tagjai – Balogh Nóra, Horváth Diána, Német Viktória,
Pődör Anna, Borsos Bertalan, Cseke Márk, József Kornél és Tamás Gábor – tartottak
fergeteges bemutatót. A táncok között Kiss Norbert, az együttes művészeti vezetője
beszélt a táncokról, a különböző táncdialektusokról, koreográfiákról. Hallhattunk a
tánctanulás alkalmairól, a korabeli mulatságokról és az ott érvényes viselkedési
szabályokról, a kialakuló hagyományokról. Tánc és zene, viselet és virtus, hagyomány
és ismeret tette élvezetessé ezt az estét, ahol láthatóvá vált az Elizabeth Mazuchelli által
leírt gondolat: „A magyarok egész lényükkel táncolnak. Náluk Terpsychore
művészetének gyakorlása nem csupán lassú és kecses hullámmozgású figurák sora,
hanem az öröm teljes vad odaadása.”
„Egy korty derű” – V. Kulcsár Ildikó estje
2012. október 5-én V. Kulcsár Ildikó író, a Nők Lapja munkatársa volt könyvtárunk
vendége. „Egy korty derű” című estjén megtöltötték az olvasótermet a szép számmal –
még a határon túlról is érkező – érdeklődők. Napjainkban divattá vált panaszkodni
Magyarországon, a depresszió szinte „kötelező” korra és nemre való tekintet nélkül.
Furcsán, megütközve néznek arra, aki tud és akar nevetni, meri élvezni és szépnek
találni az apró pillanatokat, a hétköznapi csodákat, legyen az egy ablakon bekacsintó
napsugár vagy egy illatozó tavaszi virág. A derűre pedig mindannyiunknak szüksége
van fogalmazta meg V. Kulcsár Ildikó, és hogy ezt a mindennapokban is érezhessük
szükségünk van a családunkra, barátainkra, iróniára és egy jó nagy adag öniróniára is.
Ezek a gondolatok tükröződtek vissza az elhangzó könyv- és levélrészletekből,
melyeket Szekeres Frigyesné és Magyar Lajos tolmácsolásában hallhattunk. A
kacagásra ingerlő, olykor megkönnyeztető, lebilincselő est végén lehetőség nyílt V.
Kulcsár Ildikó legújabb – Szeretetvár című – könyvének megvásárlására és
dedikáltatására is.

50

HÍREK

„Magyarországért” – Kovács Béla versmondó estje
2012. október 17-én a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja, a
Fehérbottal a Kerka Mentén Egyesület, a Lenti és Vidékéért Alapítvány és a Városi
Könyvtár Lenti közös szervezésében került sor könyvtárunkban Kovács Béla
„Magyarországért”című estjére. Kovács Béla harmadik alkalommal örvendeztette meg a
nagy számban összegyűlt versszerető közönséget önálló műsorával. 2005-ben Magyar
Zsoltár címmel tíz költő tizenöt verse, 2010-ben A tűz márciusa címmel Ady Endre
húsz verse hangzott el tolmácsolásában. Ez alkalommal tizenkét ismert és kevésbé
ismert költő – pl. Kölcsey Ferenc, Wass Albert, Sajó Sándor, Gyóni Géza - verseiből
nyújtott át egy csokorra valót. A három egységben előadott versek között Dányi József
mutatta be az idézett alkotók életét, pályáját majd a versfolyam végén citerajátéka
csendült fel. Ezt követően Soós József költő osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel.
A rendezvény pogácsa és finom italok melletti kötetlen beszélgetéssel zárult.
Hóbor József: „Nem akarok hős lenni!” – kötetbemutató
Az 1956-os eseményekről a mai napig jelennek meg könyvek. 2012. november 8-án a
Honismereti Egyesülettel közösen megrendezett esten a Lovásziban lezajlott
eseményeket bemutató „Nem akarok hős lenni!” című kötet került bemutatásra.
Hóbor József politológus, tanár többéves kutatómunkájának eredményeit bemutató
könyv első része egy Farkas Bélával készült interjú, második része pedig korabeli
levéltári anyagokat tár az olvasó elé. Ezen dokumentumok segítségével tekinthetünk
bele abba a koncepciós perbe, melynek során Farkas Bélát 13 év börtönbüntetésre
ítélték. Az 1926-ban született, okleveles bányamérnök volt a lovászi olajüzem
munkástanácsának elnöke az ötvenes években. Nagy szerepe volt abban, hogy a
településen nem történtek atrocitások, nem keletkeztek károk az olajkutakban. A kötet
szerzőjével Tantalics Béla, a Honismereti Egyesület titkára beszélgetett.
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Felújítás – költözés
Lenti Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Városközpont funkcióbővítő
megújítása Lentiben” című, sikeres pályázatának keretében került sor többek között a
könyvtárnak is helyet adó épület felújítására. A munkálatok idejére a volt Zeneiskola
épületében kapott ideiglenesen helyet könyvtárunk. 2012. november 17-én kezdtük meg
a visszaköltözést a felújított, alapterületében megnövekedett „régi-új otthonunkba”. Az
épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje mellett galéria és tetőtér kialakítására is sor
került. Itt kapott helyet az eddig külön épületben lévő könyvraktárunk. Megújult,
megszépült könyvtárunkban is sok szeretettel várjuk látogatóinkat, kollégáinkat!
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„Rezdülések” – író-olvasó találkozó Baley Endrével
„Ideiglenes otthonunktól”, a volt zeneiskola épületétől búcsúztunk ezzel az esttel,
melyről álljanak itt Baley Endre és beszélgetőtársa, Horváth Erzsébet gondolatai.

Micsoda est volt! Azt sem tudom, hogyan kezdjem, de legjobb lesz talán a
köszönettel, ami Lenti városának, az ott lakóknak szól. Nem fogadtak, hanem
befogadtak. A meghívón szereplők felejthetetlen élménnyel ajándékoztak meg mindenkit,
aki ott volt.
Külön szeretném kifejezni hálámat Német Józsefné Juditnak, valamint Utassyné
Horváth Zsókának, akik a Lenti Könyvtár költözési mizériájának kellős közepén is olyan
profin szervezték meg az estet, ahogyan álmaimban sem mertem volna gondolni,
továbbá az Utassy Versmondókörnek: Dr. Bencze Katalinnak, Danyi Józsefnek, Magyar
Lajosnak, Orgona Lászlónak, Szekeres Frigyesnének és Tekán Kingának, valamint
mindenkinek, aki közreműködött a szervezésében, bonyolításban. De hasonlóan
kiemelkedő köszönet illeti a hallgatóságot, akik az Orgona Laci által hihetetlen jól
megzenésített verseimből velünk együtt énekeltek el egyet.
Én csak néhány verset, novellát vittem Lentibe, ám olyan értékeket kaptam cserébe, amit
igyekszem majd minél több helyre eljuttatni. Szeretnék köszönetet mondani továbbá az
általános iskolák tanárainak, akik lehetővé tették számomra, hogy együtt játszhassunk
az író-olvasó találkozó előtti napon a harmadik osztályos gyermekekkel. Ezek a
pillanatok leírhatatlan hatással vannak arra, aki gyermekeknek ír. Jó volt mesélni,
verset mondani nekik, de még jobb, amikor mindezt együtt tettük. Köszönöm a szép
rajzokat, amivel megajándékoztak, ahogy ígértem, egytől egyig kikerülnek a
falra. Remélem, mihamarabb újra találkozhatunk! Ha előbb nem, hát tavasszal, amikor
talán végre megjelenik az új gyermekverses kötetem.
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Micsoda est volt! Tudom, érzem, valami megváltozott aznap este bennem. Egy kicsit
más lettem, egy kicsit több. Ami tudat alatt hiányzott mindennapi budapesti életemből,
abból kaptam néhány órányit. Hitet, erőt, szeretetet, hogy tegyem, amit tennem, írjam,
amit írnom kell.
Meggyőződésem, az írás nem arról szól, hogy megmutassam a kortársaknak, mennyire
tudom meglovagolni a divatos áramlatokat. Mind prózában, mind lírában arra
törekszem, hogy azt adjam, ami vagyok, ahogy látom a világ dolgait.
Daloljon az ember
Úgy járom e földet,
hogy dalra fakadjon,
fűszál, virág, erdő
mind versbe csorduljon,
hadd lássa a világ,
mit látnia kéne,
daloljon az ember,
ha sírnia kéne!
(Baley Endre)

Mondani, mondani, énekelni, szívből dúdolni együtt a közönséggel! Ilyen
érdeklődés kísérte Baley Endre 2012. november 22-én Lentiben rendezett író-olvasó
találkozóját. A sok műfajú alkotónak ez volt az első megmérettetése olvasói előtt.
Kikerekedett a színes paletta, hiszen előző nap a város két általános iskolájának
harmadikosai egy vidám rendhagyó irodalom órán vehettek részt. A költő jó pedagógiai
érzékkel színesen, játékosan avatta be kis hallgatóit a semmi mással össze nem mérhető
élményvilágba. Gyerekversek, meserészletek, majd a következő napon versek,
egypercesek, novellák hangzottak el az Utassy versmondókör értő tolmácsolásában.
"Ilyen rövid volt?" - vélték elsőre a hallgatók a másfél órás együtt-lélegzést. Az írások
minden gondolatisága, érzelemvilága megérintette őket: múltunk, létünk, aggodalmaink,
örömeink.
Baksa Melinda

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE
Nyári napközis foglalkozások 2012
A tavalyi év sikerén felbuzdulva az idei nyáron sem hagytuk unatkozni azokat a
gyerkőcöket, akik a szünetben is ellátogattak könyvtárunkba. A tavalyi tapasztalatokra
építve minden héten játékos, irodalmi köntösbe bújtatott kézműves foglalkozásokkal
vártuk az ügyes kezű kicsiket és nagyokat. A gyerekek a meséken, játékokon és
természetesen az elkészített munkákon keresztül bepillantást nyerhettek az ékszerek
történetébe, megismerkedhettek a mozaikokkal és a fonalgrafikával, kalandozhattak a
halak birodalmában és felfedezhették a rovarvilág rejtelmeit is. A foglalkozások közül a
kopácsoló harkály aratta a legnagyobb tetszést, hiszen a résztvevő kismesterek nemcsak
egy aranyos játékkal gazdagodtak, hanem a technika érdekes világába tehettek egy
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kirándulást. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok-sok színes alkotás született, hiszen a nyár
végére egyre többen érkeztek hozzánk. Reméljük, hogy jövő nyáron is hasznos
időtöltésnek bizonyulnak majd foglalkozásaink.
Magyar Népmese Napja 2012
„Népmesék a nagyvilágból” – kiállítás
2012. szeptember 24. és 30. között gyermekrészlegünkben a világ népmese kincsei
közül kínáltunk választékot a hozzánk betérőknek. A máig népszerű magyar népmesék
mellett például fülöp-szigeteki, kínai, német, román népmeséket is kézbe lehetett venni.
A kiállításhoz „A szegény legény nyomában” elnevezésű mesekereső játék is
kapcsolódott, hiszen a gyerekeknek itt a „Népmesék szigetén” kellett kutakodniuk.
Akinek mindez kevés volt, az még további gyöngyszemek után is kutathatott
könyvtárunk mesebirodalmában.
„Süni a könyvtárban”-írjuk meg együtt könyvtárunk meséjét
Gyermekkönyvtárunknak új kabalája van egy süni személyében, aki nemcsak szereti a
jó meséket, történeteket, hanem olvasni is nagyon szeret. Hogy mindenki
megismerhesse őt, arra kértük a gyerekeket, hogy segítsenek nekünk, írjunk közösen
róla és egyben könyvtárunkról egy rövid mesét. Az írópalánták ötleteit december 31-ig
vártuk.
„A szegény legény nyomában”- Mesekereső játék
A népmesék kedvelőit egy keresgélős játékkal igyekeztük könyvtárunkba csábítani. A
játékban a mesebeli szegény legény segítségére kellett sietniük a gyerekek, hogy
elnyerhesse a királylány kezét és a fele királyságot. A résztvevőknek 3 próbát kellett
sikeresen kiállniuk. A játékos kedvű diákok az elvarázsolt könyvtárba kerültek, ahol
nemcsak rejtvényekkel kellett boldogulniuk, népmeséket kellett keresniük, hanem
furfanggal, jó válaszokkal le kellett győzniük a sárkányt. A játékon résztvevő
gyerekeket apróbb meglepetésekkel jutalmaztuk.
„Meselottó”- online játék a gyermekhonlapon
Online lottózásra vártuk a gyermekhonlap látogatóit a Magyar Népmese Napja
alkalmából. A vállalkozó kedvűekre egy totó várt, amelyben mesékkel kapcsolatos
kérdésekre kellett válaszolniuk. A válaszokhoz tartozó számok a lottószelvényen egy
betűt rejtettek. Ha jól töltötték ki a lottót, akkor egy magyar író nevét kapták, akinek
egy művét kellett bemutatni a gyermekkönyvtárban. A jó megfejtésekért cserébe apró
jutalomban részesültek a résztvevő gyerekek.
„Játsszunk színházat Csondor Kata írónővel”
Csondor Kata, helyi írónő, ismét egy újdonsággal érkezett könyvtárunkba. Ezúttal a
Hupota című meséből készült bábjátékkal örvendeztette meg az első osztályos
nebulókat. A játék során először mindig egy-egy részlet hangzott fel a meséből, majd
pedig a gyerekek eljátszhatták azt a bábokkal. A figurák között a régi jó ismerős Hupota
kistraktor mellett feltűnt még Nyakigláb, Óriás, Farmer, Ügyes, Százlábú is. A gyerekek
nagyon élvezték a játékot, hiszen mindenki szerepelni akart. Eljátszották a traktorok
reggeli ébredését, munkálkodásukat a földeken, a jól megérdemelt pihenést, végül
mindenki közösen taposta a traktorok által összegyűjtött szőlőt. A játék végén, mint
mindig, az írónő jókívánságokkal vált el a gyerekektől és egy kis meglepetést is
tartogatott a számukra.
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„Mátyás király és a corvinák nyomában” – vetélkedő
Helyi általános iskolák negyedikeseit vártuk az igazságos Mátyás király udvarába egy
kis nyomozásra. A gyerekeknek egy bonyolult ügyet kellett felgöngyölíteniük a
könyvtárunkban megtalálható nyomok alapján. A vetélkedő során nemcsak az derült ki,
hogy jó a megfigyelőképességük, ügyesen boldogulnak a rejtélyekkel, hanem az is,
hogy könnyedén eligazodnak a net világában, azon belül is könyvtárunk honlapján. A
feladatok között szerepelt nyomozási jegyzőkönyv kitöltése lexikon használatával,
kutakodás térkép alapján, rejtvényfejtés, totó kitöltése, továbbá böngészés könyvtárunk
számítógépes katalógusában. A nyomozás sikeres volt, hiszen a gyerekek ügyesen
megtalálták az „elveszettnek hitt corvinát”, ami meglepetést is tartogatott a számukra.
Országos Könyvtári Napok 2012. október 1-7.
„Ha én felnőtt volnék” – rajzpályázat és kiállítás
„Ha én felnőtt volnék” címmel hirdetett könyvtárunk rajzpályázatot a lenti Napközi
Otthonos Óvoda nagycsoportosai számára.
A sok-sok kreatív munkából az is kiderült, hogy ki milyen szakmát szeretne, hol akar
élni, milyennek képzeli el a családját, környezetét. Az ötletes képek készítése során
többféle technikát– filc, színes ceruza, zsírkréta – is alkalmaztak a kis művészek. A
pályamunkákat bárki megtekinthette, hiszen kiállítást rendeztünk be belőlük
könyvtárunkban.
„Ügyes kezek” – kézműves foglalkozás
A könyvtár által meghirdetett rajzpályázat ügyes kezű ovisait ebben az évben is
kézműves foglalkozással jutalmaztuk munkájukért.
A korábbi évektől eltérően ezúttal egy kis irodalmi részt is belecsempésztünk a
foglalkozásba, hiszen Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék című meséjének
részleteivel indult, melyen jót derültek mind az óvodások, mind a felnőttek. Mivel
nemcsak a gyerekek, hanem sok-sok felnőtt is szereti a meséket és a játékokat, ezért egy
golyóterelő elnevezésű játékra esett a választásunk. A játékhoz tartozó alapanyagokat
hamar összerakták a kicsik, nagyon kreatív akadálypályák készültek, amelyeken
terelgethették a kis játékgolyócskákat. A nap végén pedig közösen megnéztük az ovisok
„futurisztikus” pályamunkáit.
„Papa, ne már!” - könyvajánló
A helyi általános iskolák harmadikosai érkeztek a Papa, ne már! elnevezésű
foglalkozásunkra, melynek témája a nagyszülők és unokáik közötti kapcsolat volt.
Először a gyerekek elmesélték, hogy miként képzelik el magukat a saját
nagyszüleikként, majd egy ma méltán elismert szerző, Nógrádi Gábor „Samu és Papa”
című könyvsorozatának darabjaival ismerkedhettek meg közelebbről. Az első kötet
(Papa, ne már!) rövid ismertetése után nagyobb hangsúlyt fektettünk a második kötet
(Nem vagyok Samu!) feldolgozására. A délután során nemcsak a műből halhattak
részleteket, hanem verset kellett kreálniuk Samunak, illetve a csapatok activity
formájában bemutattak néhány részletet a társaiknak. Végül egy kedvcsináló videót
láthattak a könyvhöz, remélve, hogy ezáltal is kedvet kapnak az olvasáshoz.
„Író-olvasó találkozó Nógrádi Gergellyel”
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából Nógrádi Gergely, az egyik legnépszerűbb
gyermekkönyvíró volt könyvtárunk vendége.
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Az író közvetlen, humoros stílusával könnyen szót értett a 3-4. osztályos kisdiákokkal.
Az előadás könyvbemutatóval indult, majd a családjáról tudhattunk meg érdekes
dolgokat. A gyerekek nagyon élvezték az előadást, hiszen csak záporoztak a kérdéseik.
Megtudhattuk többek között azt is, hogy nem mindig könnyű írónak lenni, melyek a
kedvenc könyvei, hol ír. A délután során két segítője is akadt, akik a jó kérdésekért,
illetve jó válaszokért kis ajándékokat osztottak szét társaik között. A nap végén
lehetőség nyílt Nógrádi Gergely és édesapja, Nógrádi Gábor könyveinek a
megvásárlására és dedikáltatásra is.

„Nagyszüleink kedvenc filmjei” – családi matiné a könyvtárban
Közös filmnézésre vártunk kicsiket és nagyokat szombat délelőtt a könyvtárba.
Mindenki kedvére csemegézhetett olyan filmek és mesék között, melyeken generációk
nőttek fel. A kínálatunkban szerepelt többek között: Bors néni, Lolka és Bolka, Mici
néni két élete, A tizedes meg a többiek, Keménykalap és krumpliorr című klasszikusok.
Nagyszülők és unokáik együtt izgulták végig a hol vidám, hol szomorú történeteket.
„Könyves Vasárnap”
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata október 7-én a Könyves
Vasárnappal zárult. A látogatóknak lehetősége nyílt ingyenes beiratkozásra,
kölcsönzésre és internetezésre is a délelőtt folyamán.
A játékos kedvűeket pedig családi bingóval vártuk a könyvtárba. A betérő családoknak
egy 5X5-ös szelvényt kellett először kitölteniük 0 és 99 közötti tetszőleges számokkal.
A vetélkedő során több témakörben (mesék, biológia, matematika, irodalom)
hangzottak el kérdések, melyekre a válasz mindig egy-egy szám volt. Annál a csapatnál
volt érvényes a bingó, akiknél egymás mellett volt 5 találat a szelvényen. Az ügyes
csapatok pedig a jó megfejtésekért jutalmul egy-egy hasznos ajándékcsomaggal és
könyvekkel gazdagodtak.
Zalai Gyermekkönyvhetek 2012
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Könyvtárunk az idei évben is csatlakozott a novemberi zalai gyermekkönyvhetek
programsorozatához. Ebből az alkalomból többféle rendezvénnyel készültünk a
gyerekeknek, hiszen megtekinthették kiállításunkat, kipróbálhatták tudásukat a
honlapon közzétett logikai játékok segítségével, illetve játékos vetélkedőkre,
előadásokra vártuk a csoportokat az óvodából, iskolákból.
„Barangolás zalai tájakon” – vetélkedő 2. évfolyamos diákoknak
November 19-én képzeletbeli utazásra vártuk a második osztályos nebulókat, hiszen
felszálltunk az Erdei kisvasútra és bebarangoltuk egész Zala megyét. A vonaton a
kalauz küldött a gyerekeknek egy furfangos menetjegyet, amelyen úticéljaink
szerepeltek. A jegyen anagramma rejtvénybe voltak elrejtve a helységnevek, de a
csapatok könnyen feltalálták magukat a betűk sűrűjében. Ezután városnézésre indultak a
csapatok, ahol az volt a feladatuk, hogy hallott szöveg alapján minél több információt
vissza tudjanak adni, mivel kirándulásra hívtuk mindannyiukat a 8 városba. Az utazási
irodától a kis barangolók kaptak egy prospektust a város nevezetességeiről, melyen
rovásírással szerepeltek a települések nevei. Végül a kisvonat visszaérkezett Lentibe,
ahol Apáti Kovács Béla: A lenti várban lakó manó című meséjével búcsúztunk el a
gyerekektől.
„Szép Zalában születtem” – játékos ismeretterjesztő foglalkozás
nagycsoportos óvodásoknak
November 20-án városunk nagycsoportosait játékos helyismereti foglalkozásra vártuk
könyvtárunkba. A foglalkozáson szűkebb hazánkkal, göcseji és hetési hagyományokkal
ismerkedhettek meg az ovisok játékos formában. Elsőként egy zalai mesét halhattak,
melyben találkozhattak „Böszmerenghy Töhötömmel”, aki Károlyfi Zsófia azonos című
regényének egyik főszereplője. A mesehallgatás után pedig igazi zalai gyermekjátékok
következtek, hiszen játszani mindenki szeret.
A pecsenyeforgatás elnevezésű játékban a fogó és a pörgető küzdöttek egymással,
miközben a pecsenyéket is meg kellett forgatniuk. A hupuphupp pedig egy olyan
fogójáték, ahol maga a hupuphupp feladata volt az, hogy elkapja a mögé szaladó párok
valamelyikét.
Végül ételkeresős játékkal zártuk a foglalkozást, ahol több helyi jellegzetes ételt is köztük a dödöllét és a fumut - megtalálhattak, megismerhettek a kicsik. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon élvezték a mesét és a játékokat, elmondták azt is,
hogy majd az óvodában is kipróbálják őket.
„Karácsonyi Játszóház”
2012. december 15- én - immár megújult környezetben - karácsonyi kézműves
foglalkozással vártuk kedves kis Vendégeinket. A könyvtárosokkal karöltve a Pro Arte
Kulturális Egyesület két ügyes kezű tagja, Zsuzsa néni és Anikó néni fogadta a
kíváncsiskodó gyereksereget. Gyerekek és szüleik egyaránt nagy izgalommal láttak neki
a délutáni elfoglaltságnak. Többféle technikával és anyagból készültek a szebbnél szebb
karácsonyi díszek: hópelyhek, angyalkák, harangok és hóemberek. Közben a könyvtár
fenyőfája ünnepi köntösbe öltözött, melyet a gyerekek saját készítésű díszeikkel tették
még varázslatosabbá.
Burindáné Tyukodi Enikő, Czigány Judit
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS
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Iklódbördőce

2012. augusztus 3-án ünnepélyes keretek között adták át az Iklódbördőcei Közösségi
Házat. Könyvtár, teleház, konferenciaterem, játszósarok és folyóirat olvasó várja a falu
lakosságát és az érdeklődőket. Az azóta eltelt pár hónap alatt sok rendezvény zajlott az
intézményben.
2012. szeptember 21-én „Tini” –klubfoglalkozás volt a könyvtárban, melyen Czigányné
Pető Anikó pedagógus az internetes kommunikáció illemszabályaival ismertette meg a
fiatalokat. Beszélt az e-mail küldés, a chat, a közösségi oldalak használatának a
szabályairól és szokásairól. Mindenki sok hasznos információval gazdagíthatta a már
meglévő tudását.
Szeptember 26-án könyvtári órát szerveztünk, ahol a helybéli gyerekek Cselényi Jenőné
pedagógus segítségével állították össze az október 23-i megemlékezés műsorát. A
könyvtári könyvekben és az interneten talált versek, zenék, műsorok közül választották
ki a megfelelőket.
Október 26-án könyvtári óra keretében a környéken élő költő, Paróczay László irodalmi
estjét és fotókiállítását szerveztük meg. Az est folyamán az irodalmat, verset kedvelők a
költő verseit hallgathatták meg neves versmondók, Magyar Lajos, Dányi József,
előadásában. Az érdeklődők a költő fotóit bemutató kiállítást is megtekinthették.
Október 27-én „Tök-jó” délután címmel kézműves foglalkozást szerveztünk. A
gyerekek mellett felnőttek is eljöttek a programra. Tököt faragtunk, fakanálból tökbábot
készítettünk, őszi termésekből különböző figurákat csináltunk. Vidáman telt a nap.
November 9-én „Net –tanoda” címmel számítástechnika tanfolyamot szerveztünk a falu
felnőtt lakosságának. Az előadó a mindennapi internet használat alapjaival ismertette
meg a hallgatókat. Az elméleti előadás után gyakorlatias jellegű feladatokat is
megoldottak az érdeklődők.
November 13-án a falu szülötte, Csondor Kata meseíró mutatta be Hupota című
mesekönyvét. A látogatók aktívan részt vettek a különböző szerepjátékokban,
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társasjátékban és a találós kérdéses feladványokat is ügyesen oldották meg. Az
érdeklődők jól érezték magukat.
A programok mellett naponta a falu lakossága, elsősorban a gyerekek használják az
internetet. A könyv, a folyóirat, a DVD kölcsönzést is igénybe veszik a lakosok és
sokan helyben olvasnak folyóiratot vagy könyvet.
Lovászi
Nagy sikerű író- olvasó találkozó keretében látta vendégül Göncz László írót a lovászi
könyvtár. A szép számban megjelent lelkes olvasók avatott tolmácsolásban röpke
ízelítőt kaptak, a szerző Kálvária című történelmi regényének hangulatából. Az estét és
a művészi élményt frissen sütött pogácsa és forralt bor "izésítette."

Kerkateskánd
2012. szeptember 12-én a Kerkateskándi IKSZT épületében nyílt az a kiállítás, amit a
helybéli Molnárné Varga Brigitta gobelinjeiből állítottak össze.
Molnárné Varga Brigitta 17 éve foglalkozik gobelinek készítésével. Most első
alkalommal vállalkozott arra, hogy önálló tárlattal álljon a közönség elé. Közel negyven
kézimunka volt látható, köztük az a kép is, amivel 2006-ban sikeresen szerepelt egy
versenyen. A megmérettetésre egy lovat ábrázoló képet küldött, amivel az állat
kategóriában első díjat nyert. Szamosközi Antal tájképfestő munkáiból lehetett
választani, és azt elkészíteni gobelinből.
Képei között sok a csendélet és a tájkép, de festmények reprodukciói is megtalálhatók.
Az alkotó szabadidejében készíti a képeit. Vannak olyan munkái, amelyeken másfél
éven át dolgozott.
Lapath Gabriella

FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE
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Júl. 3-31.

„Ismerkedés kötelező olvasmányokkal” irodalmi foglalkozás minden
kedden

Júl. 5-aug. 30. Csütörtök délutánonként „Színes ötletek” – kézműves foglalkozás
kicsiknek-nagyoknak
Júl.14.

Könyvbarátok kirándulása- Salzburg, Hallstatt

Júl. 16-aug.12.„XXX. Nyári olimpiai játékok – London 2012. – olimpiatörténeti kiállítás
Jug.15-től

Mura Menti Napok
-„Művészetek Megyéje”– IV. Zala Pannon Nemzetközi Művésztelepek
kiállítása
-„Muramente Természeti értékei” – Lelkes András természetvédelmi őr
kiállítása
-„Fában megfogalmazott gondolatok” – faszobrász kiállítás

Szept. 10-től - „C-vitamin, a csodavitamin” – 75 éve kapott munkásságáért
Szentgyörgyi Albert orvosi és élettani Nobel-díjat – kiállítás
Szept. 20.

- ”Kossuth Lajos azt üzente” - 210 éve született Kossuth Lajos. Pfeiffer
Istvánné előadása a nyugdíjasklubban. TIT Városi Szervezetével közös
rendezvény

Okt. 1- 7.

„Országos Könyvtári Napok”
-„Idősek a művészetekben” - kiállítás
-„Tűvarázs” – a varrott képek világa Illés János gobelin kiállítása
„Nagyapó mesefája”mesedélelőtt a város óvodásainak
„Légy jó mindhalálig”- emlékezés Móricz Zsigmondra, halálának 70.
évfordulóján. Rendhagyó irodalomóra általános iskolásoknak – TIT
előadás. Vendégünk: Berkes Gábor gimnáziumi tanár

Okt. 2.
Okt. 3.

Okt. 5.

„A villogó fények kolostora”- vendégünk Lőrincz L. László, író,
műfordító, orientalista

Lőrincz L. László (Leslie Lawrence) író, műfordító, orientalista, történelemmongol szakos tanár, a nyelvtudományok kandidátusa nem először járt Letenyén.
Magyarország egyik legnépszerűbb írójával 1992-ben már találkozhattak olvasóink
Művei azóta is vezetik az olvasói toplistákat, a könyvtárunkban megtalálható
példányokat pedig rongyossá olvassák a rajongók.
A találkozón - amely valójában egy élménybeszámoló volt Lőrincz. L. László kalandos
életéről - az író elmesélte, hogy soha nem ír olyan helyszíneken játszódó regényt, ahol
még nem járt. Megtudtuk azt is, hogy a regények vallási, néprajzi, történelmi eseményei
valós tények, „csupán” a kalandok az írói képzelet szüleményei.
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Okt. 7.

Könyves Vasárnap
- „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” –
kertem legszebb gyümölcsei, termény- és könyvkiállítás
- „Ökokreatívság” – mindabból, amit egyszer már kidobtunk – kézműves
foglalkozás kicsiknek és nagyoknak

Okt. 15.

- Göncz József: „Az öngyógyítás forradalma” - könyvbemutató

Nov. 5-től

„A Magyar Tudomány Hete”
- „Ősi ösvényeken Ázsiában”- Stein Aurél születésének 50. évfordulója
(kiállítás)

Nov. 8.

- Tip – tit ismeretterjesztő és információs pont létrehozása a Városi
Könyvtárban

2003-ban az országgyűlés november 3-át – azt a napot, amelyen 1825-ben
Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának
céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia
megalapítását – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította.
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A letenyei városi könyvtárban november első hetében - a TIT Városi Szervezetével
közös szervezésben - került sor a Magyar Tudomány Hete rendezvény sorozatra.
Stein Aurél Belső-Ázsia világhírű kutatójának, régésznek, nyelvésznek, az MTA
kültagjának kalandos életútját bemutató kiállítással párhuzamosan Dr. Ferenczy Sándor, a
TIT letenyei városi szervezetének elnöke „Ősi ösvényeken Ázsiában”címmel tartott
vetítéssel színesített ismeretterjesztő előadást.
Az előadás előtt a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület és
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás keretében
a több évtizedes, magas szintű munka elismeréseként TIT Ismeretterjesztő és
Információs Pontot (TIP) hozott létre a Városi Könyvtárban. Az emléklapot és plakettet
Bánfalvi Péter az egyesület elnöke adta át Dömők József intézményvezetőnek.
Rózsás Csaba a TIT ügyvezetője elmondta, hogy a letenyei TIP pont a Zala megyében
létrehozandó hálózat egyik első állomása. A hálózat létrehozásának célja a TIT több
évtizedes tevékenységének népszerűsítése, az ismeretterjesztő programok szervezése, a
felnőttképzési tevékenység és az élethosszig tartó tanulás támogatása.
Nov.8-tól

”Kis könyvtáros szakkör” címmel 30 órás játékos könyvtárhasználati
foglalkozás általános iskolásoknak
(TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0166 pályázat keretében)

Nov. 23.

„Élet morzsák”
Szunyogh Jenő, nyugdíjas pedagógus könyvének bemutatója

Dec. 5- 22.

„Karácsonyi hangulatban” – kézműves termékek kiállítása

Dec. 5.

„Könyves Mikulás”

A letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola első osztályos tanulói látogattak el a
könyvtárba Farkas Tibor nagykanizsai énekmondó (a Kanizsai Kulturális Központ
igazgatója) Télapóváró zenés műsorára. Az apróságok közös zenéléssel, énekléssel
várták a Télapót, akinek zsákjában igazán különleges ajándék lapult. A letenyei
Bokrosné Kamarás Klára: Cinka Cica és Kandúr Karcsi kalandjai című – a szerző
rajzaival illusztrált - verses-mesés kötetével ajándékozta meg az apróságokat.
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Dec. 7.

„Pannónia bölcsőjében – önmagunkkal körülvéve”
Soós József költő és Bence Lajos muravidéki költő, irodalmár, szerkesztő
irodalmi estje

Dec. 27.

A Letenyei Versmondó Kör óév-búcsúztató vidám irodalmi estje
Molnárné Pfeiffer Edit

„SALLA” MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, ZALALÖVŐ
Az őszi könyvtári napok zalalövői programjai

Az Országos Könyvtári Napok programsorozatát Zalalövőn Kardos Ferenc és
Fenyvesi Attila „Almafa, körtefa” című műsora nyitotta október 2-án. A nagykanizsai
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Halis István Városi Könyvtár munkatársai meséléssel egybekötött éneklésre várták az
ovisokat, a dalokat gitárral kísérték. A gyerekek örömmel énekelték az ismerős
dallamokat, így az esős délelőtt vidám hangulatban telt.
Október 3-án Nógrádi Gergely tartott rendhagyó irodalomórát az iskola 4-5.
évfolyamos tanulóinak. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták az írót, aki
beszélgetett velük a könyveiről: az Agenorról, a Vauról, Balhés Beniről, az átdolgozott
kötelezőkről, végül elárulta azt is, hogyan lesz valakiből író. A legaktívabb kisdiákokat
ajándékkal jutalmazta a szerző, amit a találkozó végén dedikált is.
4-én, csütörtökön a babákat és
mamákat játszóházba várták a Művelődési
Központ előadótermébe, ahol a kicsik
levélmanót készítettek színes őszi levelek,
termések felhasználásával. 11 órától
Takácsné Nagy Ágnes védőnő tartott
énekes-mondókás foglalkozást.
Délután fél 3-tól Szűcsné Dr.
Dóczi Zsuzsanna betegjogi képviselő volt
a könyvtár vendége. Az előadás első
részében ismertette a betegjogokat,
bemutatta a leggyakrabban előforduló panaszokat, végül az érdeklődők kérdéseire is
választ adott.
Október
5-én
18
órakor
„Megszólal a föld” címmel helyismereti
témájú programon vehettek részt a
régészet iránt érdeklődők. Dr. Redő
Ferenccel Bischofné Hesinger Katalin, a
Művelődési Központ művelődésszervezője beszélgetett a szakmáról, a
zalalövői feltárások eredményeiről. Az
interjú után a régész képekkel illusztrálva
mutatta be az ásatások helyszíneit, a
feltárt leleteket, a mesterség nehézségeit,
szépségeit.
Október 7-én, a könyves vasárnapon a hagyományoknak megfelelően idén is
változatos programokkal várták a családokat: 14 órától kézműves foglalkozásokkal,
könyvvásárral, továbbá beiratkozási és kölcsönzési lehetőséget kínáltak. 15 órától
Kelemen Gyula énekmondó szórakoztatta a közönséget, a Kiszámoló: dalolt versek
gyerekeknek és felnőtteknek című műsorával.
Az idei könyves hetet Darázsi Zsolt, a Magyar Madártani Egyesület zalai
titkárának természetvédelmi témájú, kivetítéssel egybekötött előadása zárta. A
rendezvény során a hallgatóság megismerte a madárgyűrűzés folyamatát, a
madármentés szükségességét, szó esett a hazai madárfajokról is. Az előadás után sor
került a Könyves Vasárnapon készített madáretető elhelyezésére a Művelődési Központ
előtti parkban.
Kovács Mónika
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MÓRA
FERENC
ÁLTALÁNOS
ISKOLA,
ÓVODA,
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KÖNYVTÁR ÉS
ZALAKAROS

ALAPFOKÚ
BŐLCSŐDE,

Népmese napja a zalakarosi könyvtárban
Könyvtárunk egyik fő célja : az olvasás megszerettetése. Ezért az idei évben sem volt
kérdés számunkra az, hogy bekapcsolódjunk abba az országos felhívásba, mely
szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját jelölte ki a magyar népmese napjának.
A szándék, hogy megmaradjon, fennmaradjon, átöröklődjön a népmesék számos
sokszínűsége, jótékony hatása, könyvtárunknak is fontos küldetés. Így, a korábbi
évekhez hasonlóan, ismét több programmal vártuk könyvtárhasználóinkat, ezen a
számunkra kiemelkedő napon. Bábkészítő pályázatot hirdettünk iskolánk tanulóinak.
Nyolcvanan küldtek be pályamunkát, melyek között síkbáb, kesztyűbáb, ujjbáb,
textilbáb egyaránt akadt. Szeptember 27-én a diákönkormányzat napjával összefogva
tartottuk a megemlékezést. Itt kerültek kiállításra a bábok, azzal a rajzzal együtt, melyet
közösen készítettek egy nagy képként kedvenc mesefiguráikról a könyvtárunkba betérő
gyerekek. Húsz tanulónk kapott kiemelt díjat kreativitásáért, de a többi 60 pályamunkát
beküldő tanuló is csoki jutalomban részesült. A megemlékezés után az első és második
osztályosok síkbábot készítettek és népmeséket néztek rajzfilmeken. A harmadik és
negyedik osztályosok hétpróbás mesevetélkedőn vettek részt. Itt képkirakó, mesekönyv
kereső, mutogató, meseszereplő kitaláló játék egyaránt volt. A vetélkedő
eredményhirdetése után papírgurigából készítették el a gyerekek a békakirályfis
ceruzatartót. A munkadarabok elkészítésében a tanító nénik is szívesen segítettek. A
délutáni diákönkormányzat által szervezett túrán is volt egy meseállomás, ahol
meseszereplőket kellett segíteni mesetárgyaik megtalálásában, és ki vagyok én játékra
is sor került. Nem volt olyan túrázó csapat, aki ne válaszolt volna hibátlanul ezen az
állomáson a könyvtárosoknak arra a kérdésére, hogy mikor és kinek a születésnapján
tartjuk Magyarországon a népmese napját.

Összefogás programsorozat a könyvtárban
Nem csak a programsorozat nevében, hanem valóban összefogás történt az idei
Országos Könyvtári Napok zalakarosi rendezvényein. A Karosi Civilek Egyesülete
fogott össze a könyvtárral, s nyújtott nagy segítséget a szervezésben, megvalósításban
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egyaránt. Az idei évben az Európai Unió” Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai éve” eseményeihez kapcsolódott az országos felhívás.
Így jött az ötlet, hogy ebben az évben együtt szervezzünk helyi szinten, s kapcsolódjunk
be ebbe az országos programba, melynek mindkét szervezethez hasonlóan kiemelt célja,
hogy felhívja a figyelmet a tartalmas időskorra való felkészülésre. Fontosnak tartjuk,
hogy követendő példa legyen a testi és lelki egészségben és méltóságban megélt
idősödés a mai fiatalok számára. Ennek nem is találhattunk volna jobb helyszínt, mint a
könyvtár, ahol több generáció találkozására is sor kerülhet.
Három fő rendezvénye volt a hétnek. Október 1-7-ig volt látható Zalakaros
népművészeti gyöngyszemei címmel az a kiállítás, ahol többek között necceket,
rékliket, péntőket, szoknyákat, kötényeket, vállkendőket, gyöngyös nyakékeket,
terítőket, cserépedényeket, mozsarat láthattak az érdeklődők. A kiállított tárgyak Strobl
Györgyné munkáiból, gyűjteményéből és Tarr Károlyné örökségéből kerültek
összegyűjtésre.

Október 3-án Dömötör Balázs és Kováts Ákos a Zala Megyei Vöröskereszt
nagykanizsai szervezetének munkatársai tartottak előadást, bemutatót elsősegély
ismeretekből. A különböző típusú vérzések, égési sérülések ellátása, sebkötözési
módok, fulladás és rosszullétek esetén gyors teendők, újraélesztés próbababán, stabil
oldalfekvés került bemutatásra.
Október 7-én, vasárnap 14 órától, rendkívüli nyitva tartást tartottunk. Az intézményben
ekkor zajlott az idősek napi rendezvény, s arra gondolva, hogy aki eljött, talán
bekukucskál a könyvtárba, megtekinti a kiállítást és ismerkedik a könyvtár nyújtotta
lehetőségekkel is. A számításunk be is jött, hiszen vasárnap 61 könyvtár – és kiállítás
látogatónk volt, kikből ketten be is iratkoztak a könyvtárhasználók közé. Aki ezt akkor
nem tette, nyitva tartási időben bármikor megteheti, hiszen az idei szlogenünk továbbra
is marad: Idős korban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!
Köszönetet szeretnék mondani a sikeres megvalósításért a Karosi Civilek
Egyesületének, külön három tagnak: Strobl Györgynének, Herodekné Ujsághy
Györgyinek és Tarr Lászlónénak.
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„Tökös nap” az iskolában és a könyvtárban
November 7-én már délelőtt elkezdődött a „Tökös nap” az iskolában. Az alsó
tagozatosok asztali díszt és felfüggeszthető papírtököket készítettek. Délután a felső
tagozatosok párokban jelentkezhettek töklámpás faragásra, melyhez a tököket Lidvin
Sándorné ajánlotta fel. Az ebédlőben 14 páros kezdte meg ezt a nem is oly könnyű
feladatot. A faragás nagyon nehezen kezdődött, de a tökök belsejének kikaparása már
könnyebb munkának bizonyult. Majd a szemek, a száj mintázása után el is készültek a
töklámpások. A háromtagú zsűri több szempontot is figyelembe véve hozta meg a
döntését. Három helyezést és egy különdíjat, a „legmókásabb lámpás” díját adta ki.
Minden résztvevő jutalom csokit kapott. A díjazottak pedig oklevelet és
ajándéktárgyakat is átvehettek. A zsűri egyik tagja Tóth Endre mesterszakács volt, aki
egy sütőtökből készült étel elkészítését mutatta meg jutalmul a versenyzőknek, akik
meg is kóstolhatták a finom végeredményt. A délelőtt elkészített papírtökök és a délután
kifaragott töklámpások, a Zalakarosi Iskoláért Alapítvány szombati bálján díszítették az
intézményt.

16 órától a könyvtárban a felnőtteknek folytatódtak tovább a tökös programok. Grófné
Csatos Andrea igazgatónő bemutatta a két meghívott vendéget, Tóth Endre
mesterszakácsot és Kovács Ottó borászt. Majd az előadásra érkezett 69 vendég átvonult
a tankonyhába és ott figyelte végig a különböző tökös ételekből készült finomságok
elkészítését. Igazi különlegességek is szerepeltek az alapanyagok között, mint például a
szarvasgomba. Minden menü elkészítése után kóstoló következett. A mesterszakácsot
kérdésekkel halmozták el és különböző trükköket is lestek el tőle.
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A lakomázás után visszatért a vendégsereg a könyvtárba és Kovács Ottó nagyradai
borász humoros, vidám előadását hallgatták meg a borászkodásról és a borairól. Ezután
meg is lehetett kóstolni több félét is közülük. Az idő teltével és a borok kóstolásával
arányosan emelkedett hangulatban folytatódott tovább a kötetlen beszélgetés. Lehetett
vásárolni Tóth Endre szakácskönyveiből, melyeket a szerző dedikált is a kívánságok
szerint. A rendezvényt Novák Ferenc polgármester úr zárta, aki megköszönte az
előadóknak a színes, érdekes bemutatókat, a kellemes estét, és az intézménynek a
szervezést.
A zalai gyermekkönyvhetek rendezvényei könyvtárunkban
2012. november 19-én és november 26-án tartottunk ” Szél hozott szél visz el …”
címmel könyvbemutató foglalkozást 4. és 3. osztályosoknak. Horváth Zita könyvtáros
P.L. Travers írót és az ő Mary Poppins könyveit mutatta be a gyerekeknek.
Meghallgatták Halász Judit dalát Maryről, majd a bemutató végén totóval bizonyították
tudásukat az elhangzottakról. Az apró tárgyjutalmak mellett a filmből is kaphattak egy
kis ízelítőt.

A másik programunk a gyermekkönyvhét alkalmából kézműves foglalkozás volt
2012.11.23-án. Mary Poppins a széllel érkezett, ezért úgy gondoltuk hirdetünk egy „
Játssz a széllel! ” elnevezésű foglalkozást. 35 ügyes kezű kisdiák lepte el a könyvtárat
és csillag és tengeri fuvallat formájú szélforgókat készítettek.
Zalakaros- a fenntarthatóság és turizmus
Zalakaros Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív
Programjának Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért tárgyú
pályázatán sikeresen pályázott.
A NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0006 számú, „Zalakaros – fenntarthatóság és turizmus” c.
nyertes pályázat megvalósításában az önkormányzat konzorciumi partnere a Göcsej
Természetvédelmi Alapítvány. Az alapítvány feladata a projekt keretében egy könyv
elkészítése a város természeti- és táji értékeiről, valamint szemléletformáló előadások
tartása a lakosság és a fürdővendégek részére.
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A program kapcsán november elején az állatok világnapja alkalmából került sor a
könyvtárban előadásra az alsó tagozatosoknak. November 23-án a felső tagozatosok
vehettek részt környezetvédelmi előadáson, ahol a szelektív hulladékgyűjtésre és a Föld
veszélyeire egyaránt felhívták figyelmüket.
November 28-án a felnőtteknek tartott Óvári Miklós diavetítéssel egybekötött előadást a
könyvtárban Zalakaros természeti értékeiről. Itt elsősorban Zalakaros és környékének
növény - és állatvilága és ritkaságai kerültek bemutatásra.
Horváthné Nagy Elvira

GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében 2012. október 2-án
délután vendégünk volt Kerekes Endréné és Horváth Györgyné.

Kerekes Endréné népi iparművész, Gelsén született, számos díjjal és
kitüntetéssel rendelkezik, többek között Pro Renovanda Cultura Hungarica, illetve a
2002-ben átvett Életfa-díj birtokosa. A hímzés szeretetét az édesanyjától örökölte, a
tiszta forráshoz viszont mestere, Beszprémy Józsefné vezette, aki felgyűjtötte és
rendszerezte Vas megye, illetve a Nyugat-Dunántúl gazdag hímzésvilágát. Marika nénit
nem a kitüntetések sarkallják, motiválják: hanem az, hogy minél több emberrel
megismertesse mindazt, amit a népi kultúráról, hagyományokról tud.
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Horváth Györgyné gelsei kézimunkázó asszony, akinek a csodaszép alkotásaiból
(hímzések, horgolások) rendezett kiállítást a 2011-es Falunap keretében láthatta a helyi
közönség.
Ez alkalommal Marika néni hímzéseiből rendeztünk kiállítást. Az alkotó mesélt
nekünk: a munkáiról, mintákról, színekről, anyagokról, fonalakról, valamint
kipróbálhattuk a mintanyomást is. Éva néni segítségével pedig elkezdtük első életfa
motívumos saját kis hímzésünket. Remélem, otthon mindenki be is fejezi, s talán bele
mer vágni a következő darabba is.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében fotókiállítás is várta az
érdeklődőket a könyvtárban. A képek segítségével időutazásra hívtuk a látogatókat, s
visszatérhettünk az 1910-es, 20-as, 30-as, 40-es évek Gelséjére. A tárlalton bemutattunk
régi képeslapokat, felvételeket a falu főutcájáról, templomáról, valamint néhány
életképet is a múltból.
Továbbra is várom azoknak a jelentkezését, akiknek a régmúlt Gelséről,
közösségi életéről, illetve a falu épületeiről fényképeik vannak, hogy azokat rövid időre
kölcsönözzék a számomra. A beérkezett anyagokat digitalizálom, hogy a jövő
nemzedékei számára is megőrződjenek.
2012. október 5-én délelőtt a legkisebbeket hívtuk Kerekítő foglalkozásra. Azért
választottam a Kerekítő foglalkozást, mert szeretném, ha a népi mondókákat, játékokat
minél több anyuka/apuka felelevenítené, megtanulná, és ezeket átadná gyermekeiknek,
hiszen így él tovább nagyanyáink öröksége.

A Kerekítő foglalkozás során fontos szerepet kaptak az ölbeli játékok és népi
mondókák. A foglalkozás célja: népi eredetű, ma is közkedvelt ölbeli játékok
megtanítása, feltámasztása, élő közösségekben való elsajátítása. A teljes dal és
mondókaanyag magyar és népi eredetű, e tekintetben az első baba-mama program az
országban, ahol nem használnak sem szerzős műveket, sem más népek dalait, mert
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fontosnak tartják, hogy a kicsik elsőként saját néphagyományukkal találkozzanak. A
foglalkozást a nagykanizsai Vajda Margit zenepedagógus vezette.
2012. október 30-án délelőtt Halloween napi fabrikálóba invitáltuk a
gyermekeket. A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amelyet
elsősorban az angolszász országokban tartanak meg, bár mára már az egész világon
elterjedt. A boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben
összemosódott a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a keresztény halottak
napja, melyet október 31-én tartanak.
Az őszi szünet kezdetén denevéreket, szellemeket, feketemacskákat és egyéb
dekorációkat készíthettek a szép számban összegyűlt vállalkozó kedvűek.

BIO-EXPERIENCE – BIO-ÉLMÉNY – Biogazdálkodási alapismeretek
2013. január 7-től ingyenes képzés a bio-gazdálkodás alapjairól a gelsei könyvtárban. A
20 órás tanfolyam során cél a biogazdálkodás alapjainak elsajátítása, a mennyiségi
gazdálkodás helyett a minőségi gazdálkodás elősegítése.
Bio-gazdálkodási alapismeretek modul célja: bemutatni a bionövény termesztés
alapvető módszereit, eljárásait, a vegyszermentes termelés, bio növényvédelem.
Az Őstermelői, kistermelői ismeretek modul célja: bemutatni az őstermelői, kistermelői
ismereteket, ki, hogyan, miként választhatja ezeket a gazdálkodási formákat.
A képzés a zalaszentgróti CELODIN Alapítvány projektjének keretében valósul meg.
Jakabfiné Bársony Judit
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ZALA
MEGYEI
ZALAEGERSZEG

KÓRHÁZ

EGÉSZSÉGÜGYI

SZAKKÖNYVTÁR,

Könyvtárbarátok köre alakult a Zala Megyei Kórház Egészségügyi
Szakkönyvtárában. A tizennégy alapító taggal létrejött kör munkájában részt vesz –
többek közt - a Kórházigazgatás, és a Tudományos Bizottság képviselője is. E testület
elsődleges célja a közvetlen felhasználók részéről észrevételek, tapasztalatok, javaslatok
megtétele – részben a könyvtár munkatársai, részben a kórház vezetése fele. Ezen kívül,
a tagok, egyfajta szemléletformáló szerepet is felvállalnak, ami szerint a tudás, a jól
képzett szakember, kiemelten fontos érték, a gyors ütemben növekvő és avuló
egészségügyi információknak a mindennapi betegellátás szerves részévé kell válni. Első
tevékenységükként gyűjtik és a intézmény vezetése elé tárják ide vonatkozó
javaslataikat.

Csáky Kata
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