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ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS
KÖNYVTÁRA
Programok 2015. 1. félévében
•

2015. február 13.
„Kultúrházak
éjjel-nappal”
programsorozaton
belül
„Olvasómaraton” rendezvényt hirdettünk meg, az olvasás népszerűsítése érdekében.
Meghívott vendégeink egy – egy általuk választott rövid mese- illetve novellarészletet
olvastak fel a jelenlévő hallgatóságnak. Együtt olvastak a gyerekek és a felnőttek
egyaránt. A programon részt vettek a Kertvárosi Iskola tanulói, Bognár Ákos, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, Sport Bizottság elnöke, Szakácsné Szentgróti Ágnes
Óvodai Szakreferens, Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója, Nitsch Erzsébet, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila
Tagkönyvtárának vezetője, Wohner Csaba, a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési
Központja és Könyvtára igazgatója, az intézmény dolgozói, klubjai (Nyugdíjas Klub,
Könyvbarát Kör tagjai). A rendezvényt reggel 8 órakor a könyvtár intézményegység
vezetője, Jasztrab Istvánné nyitotta meg az Eötvös Iskola 2. a. osztályos tanulói
jelenlétében. Az egész nap zajló program az esti órákban ért véget. A sajtó
munkatársai is megtiszteltek minket jelenlétükkel.
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•

2015. március 30. Vendégünk volt Laki Tamás, a Fekete István Kulturális Egyesület
tagja, aki az író életútjáról, munkásságáról tartott előadást a Kertvárosi Általános
Iskola Eötvös József Székhelyiskolája tanulóinak. A rendezvény megtartásának helye
az intézmény aulája volt. A diákok figyelemmel hallgatták az előadást.

•

2015. május 18-án a felnőtteknek tartott előadást Fekete István munkásságáról Laki
Tamás a Könyvbarát Kör soron következő összejövetelének keretén belül.
Dokumentumfilmet mutatott be az író szülőfalujáról, a szülői házról, és az író fiával
készült interjúról. Egy pár gondolatot ismerhettünk meg a költőről, mely jellemezte
életét, ez a szeretet volt. Kellemes hangulatban telt el a találkozó.
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•

2015. június 01. Késő délutáni órában Horváth-Takács Viktória (írói álnevén: Zakály
Viktória) író-olvasó találkozóra került sor könyvtárunkban. A zalaegerszegi
származású írónő beszélgetőpartnere Balog Eszter, a Zalaegerszegi Törvényszék
kommunikációs munkatársa volt. Az írónő bemutatta eddig megjelent
Szívritmuszzavar illetve Hanna örök című köteteit. Beavatta a hallgatóságot a könyvek
keletkezésének részleteibe. A találkozó végén lehetőség volt dedikáltatni a köteteket,
melyek megvásárolhatóak voltak a rendezvény ideje alatt. Kellemes hangulatban telt a
rendezvény, a résztvevők szívükbe zárták az írónőt, és várják további köteteinek
megjelenését.

Jasztrab Istvánné
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Guglizz rá! 3. online vetélkedő a ZVMKK Könyvtárában
A Guglizz rá! elnevezésű online vetélkedő 2013 tavaszán vette kezdetét, s nagy
népszerűségre tett szert. Ezért a harmadik alkalommal megrendezett kulturális versenyt 5
fordulósra tervezték a könyvtárosok, azaz a játékosok 6 hónapon át mérhették össze
tudásukat, kreativitásukat. A fordulók 2015. januártól 2015. júniusig tartottak, feladatsorai
sokszínűek voltak: természetről, építészetről, népszokásokról, néphitről, nemzeti parkokról, és
a régi idők meséiről szóltak a kérdések, amelyekre a Google kereső segítségével kellett
megtalálni a válaszokat. Így amellett, hogy gyakorolták az interneten való keresést és a
találatok közti válogatást, még hasznos ismeretekhez is jutottak. Célunk többek között az is
volt, hogy a játékosaink figyelmét felhívjuk arra, hogy a keresések során sokszor
találkozhatnak félrevezető információkkal, így minden esetben mérlegelniük kellett azok
valóságtartalmát.
A vetélkedőre 2015 januárjában 26 fő jelentkezett, az 5. fordulóra azonban néhány játékos
feladta.
A Guglizz rá! 3. játékosainak az utolsó forduló után online kérdőívet küldünk az e-mail
címükre, amelyben értékelhetik a játékot, javaslatokat, észrevételeket tehetnek. Ennek
összesítéséből kiderül számunkra, hogy mennyire voltak elégedettek, és szeretnék-e, ha a
vetélkedő folytatódna.
A játék minden résztvevője ajándékban részesül, amelyet várhatóan majd 2015. július 6-án
13 órakor, a ZVMKK Könyvtárában megtartott eredményhirdetésen vehetnek át.
Folytatás várható, a Guglizz rá! 4. online vetélkedő 2015 őszén veszi kezdetét.
Sámson Bernadett

Péntek esti kreatív klub a ZVMKK Könyvtárában
A Péntek esti kreatív klub 2014 novemberében alakult. Román Andrásné szakmai segítő
közreműködésével és vezetésével ismerkedhetnek meg a tagok a különféle kézműves
technikákkal. A klub minden második pénteken tartja összejöveteleit a ZVMKK
könyvtárában. A találkozókon általában 20-25 fő vesz részt.

A találkozók nem egy meghatározott tematika szerint zajlanak, hiszen a tagok érdeklődése
nagyon sokrétű. Ezeken a jó hangulatú foglalkozásokon megtanulhatnak makramézni,
gobelinezni, gyöngyöt fűzni, hajócsipkét készíteni, és még sok más kreatív tevékenység
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folyamatát sajátíthatják el lépésről lépésre. A következő találkozón rendszerint megbeszélik a
felmerült nehézségeket, segítik egymást.
A klub szeretettel vár és fogad minden kedves érdeklődőt, akár egy-egy alkalomra is.
Szívesen adnak tanácsot, segítséget bárkinek. A tagság díjtalan, csak a felhasználni kívánt
anyagot kell hozni.
A találkozók időpontjáról könyvtárunkban lehet érdeklődni.

Sámson Bernadett

Nyuginet tanfolyamok a ZVMKK könyvtárában
Évek óta hagyomány, hogy lehetőséget adunk nyugdíjas éveikben járó hölgyeknek és
uraknak, hogy megismerkedhessenek a számítástechnika világával, így a
szövegszerkesztéssel, a fájlok rendszerezésével, az internet használatával.

Az érdeklődés mindig nagy, ezért a korábbi évekhez hasonlóan egy kezdő és egy haladó
csoport is indult. A haladók az alapismeretekre alapozva kibővítik tudásukat, s főként az
internetes alkalmazások, online szolgáltatások használati módját sajátítják el.
Mindkét tanfolyam 6 alkalomból állt, a találkozók pedig 5 órás, többnyire gyakorlati jellegű
foglalkozások voltak.
A kurzusok 2015. május elejétől június közepéig tartottak. A tanfolyam végére a hasznos
információkon kívül kedves ismerősökkel, barátokkal is gazdagodhattak a résztvevők

Hatejer Katalin
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