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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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