HÍREK
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

31

HÍREK
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"!

32

HÍREK

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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