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ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK

50 ÉVE KÖNYVTÁROS VIOLA LAJOSNÉ, „JULIKA NÉNI”
1935. december 31-én született Kapuváron. Gyermekkorát Mihályiban töltötte szüleivel és 13
testvérével.
Tanulmányait a Soproni Pedagógiai Gimnáziumban kezdte, melynek „tanítóképző” szakán
jelesre érettségizett. Ezt követően még egy év gyakorlaton vett részt. Tanító képzettségén
kívül a magyar nyelv és irodalom tanári képesítést is megszerezte.
Szakmai pályafutása Nagytárkányban indult, ezután tanított még Nyíresen, Szentimrefalván,
Szalapán, Óhídon és Mihályfán is. Első munkahelyein többnyire összevont osztályai voltak.
Tanított többek közt olvasást, írást, matematikát, rajzot, környezetet, testnevelést is.
Julika néni 1965 – ben került Szalapára. Jelenleg is itt él. Munkahelyei mellett számos
közösségi tevékenységben vett részt: néptánccsoport, színjátszókör, kézműves szakkör.
Munkássága során sok elismerést, kitüntetést is kapott. Pedagógusi pályafutását
2005-ben Arany Diploma, 2015-ben Gyémánt Diploma kitüntetéssel ismerték el.
1991-ben vonult nyugdíjba, előtte és azóta is község nyugdíjas klubjának aktív szervezője és
vezetője. Az idén 80 éves Julika néni immár 50 esztendeje kiválóan vezeti a szalapai
könyvtárat.
Temleitner Krisztina

Viola Lajosné Kiss Gábor igazgatóval a Könyvtárosok karácsonya rendezvényen december 16-án
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OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ PÁLYÁZATOK A KISTELEPÜLÉSEKEN
ÉLŐ GYEREKEKNEK

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár megyei könyvtárellátási csoportja 2015. május
végén a nyári szünidőre két pályázatot hirdetett a kistelepüléseken élő 6-18 éves gyerekek,
fiatalok számára. Várakozásaink ellenére a nyár folyamán nem nagyon érkeztek pályamunkák.
Szeptember végére aztán személyes megkeresésünkre, kérésünkre 17 településről (Alibánfa,
Alsónemesapáti, Bagod, Baktüttös, Batyk, Kávás, Mihályfa, Nagykutas, Nagylengyel,
Nemesapáti, Nemesrádó, Pakod, Pethőhenye, Szentpéterúr, Teskánd, Zalabér, Zalavég) 102
gyermektől kaptunk pályaműveket, elsősorban azokból a községekből, ahol nagyon aktív a
könyvtáros, vagy pedagógus is egyben.
Az alsó tagozatos diákokat arra buzdítottuk, hogy tervezzenek másik könyvborítót kedvenc
könyvtári könyvüknek. A rajzokat bármely technikával készíthették. 12 településről 74 db rajz
érkezett. Kiemelném Pakodot, ahonnan Martonné Ódor Edit pedagógus könyvtáros 16 alkotást
küldött be, s Vargáné Gáspár Líviát, a nemesapáti Általános Iskola pedagógusát, könyvtárost,
aki 20 nemesapáti, alsónemesapáti, pethőhenyei kisdiák munkáját juttatta el hozzánk. A
rajzpályázat díjazottjai: legszebb rajz: Bogdán Ramóna, Nagykutas; kiemelkedően szép rajz:
Bujdos Patrícia, Bagod; különleges rajz: Merencio-Máté Jimena, Teskánd. Különdíjban
részesült: Erdélyi Hanga Milla, Nagykutas; Wölfinger Zoltán, Zalavég; Honfi Boglárka,
Bagod; Herczeg Alinka, Pakod.

A nagyobb, 9-18 éves diákoknak a ma oly divatos fotós és videós könyvajánló készítést
kínáltuk a kedvenc könyvükről. Kikötés volt, hogy könyvtári környezetben készüljön a fotó
illetve videó. 9 településről (Gellénháza, Kávás, Nagykutas, Nagylengyel, Nemesapáti,
Nemesrádó, Pakod, Szentpéterúr, Zalabér) kaptunk 27 fotós könyvajánlót. A legtöbbet
Nagykutasról küldték be a helyi könyvtárosnak, Dr. Marótiné Diószegi Erzsébetnek
köszönhetően. Nagyon nehezen választottunk díjazottakat a sok kedves, frappáns, jól
megfogalmazott könyvajánlóból. A kiemeltek: legérdekesebb, legtartalmasabb: Söller Cintia,
Nagykutas; érdekes, tartalmas: Ágoston Milán, Pakod; érdekes: Herczeg Viktória,
Nagylengyel. Különdíjat kapott: Bali Dávid Ruben, Kávás; Szeidli Katinka, Zalabér.
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Videót készítettek a legkevesebben: 5 községből (Alibánfa, Baktüttös, Mihályfa, Nagykutas,
Zalabér) 12 videós könyvajánlót kaptunk. Kiemelést érdemel Alibánfa, ahonnan Blaskovics
Lászlóné könyvtárosnak köszönhetően 7 pályamű érkezett. A díjazottak: legérdekesebb,
legtartalmasabb: Bujtor Zsófia, Baktüttös; érdekes, tartalmas: Csizmazia Sándor, Zalabér;
érdekes: Hertelendy Jázmin Anna, Mihályfa. Különdíjas: Szabó Dávid, Alibánfa.
Két település, Nagykutas és Zalabér könyvtárosa (Dr. Marótiné Diószegi Erzsébet és Dézsi
Ágnes) érdemel dicséretet azért, mert valamennyi kategóriában küldtek be pályaműveket.
A pályaművek díjazására, a virtuális kiállítás megtekintésére egy hangulatos bűvészműsor és
egy kis vendéglátás keretében az Őszi Könyvtári Napok eseménysorozatában került sor.

A pályázati felhívásunkra érkezett alkotások, művek megtekinthetők az intézményünk
honlapján a Zala megyei könyvtári portálon a Galériában, a Virtuális kiállítások menüpont
alatt: http://kszr.dfmvk.hu/galeria/virtualis-kiallitas
Tapasztalat: - érdemes jövőre is meghirdetni valamilyen olvasásra, könyvtárhasználatra
serkentő pályázatot,
- célszerűbb iskolaidőben indítani a felhívást,
- rajzpályázat esetén fel kell venni a kapcsolatot az iskolák rajzszakos
pedagógusaival is (amelyik településen működik iskola).
Czirákyné Tóth Edit
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KÖNYVTÁRMOZI
A kulturális alapellátás kiszélesítéséért és a kulturális alapú közösségépítésért az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága, valamint az Informatikai és
Könyvtári Szövetség megállapodást kötött szakmai és civil szervezetekkel, azzal a céllal, hogy
a magyar filmkultúra értékei hozzáférhetővé váljanak a hazai könyvtári rendszeren keresztül. A
KönyvtárMozi szolgáltatás az ötezer lakos alatti kistelepülések könyvtárai számára biztosít
lehetőséget filmek vetítésére. 1
2015. október 5-től indult útjára a projekt a megyei könyvtárak közreműködésével. Célja, hogy
lehetőséget biztosítson a kistelepüléseken élők számára is, hogy megismerhessék az értékes
hazai alkotásokat, filmeket. Mindezt filmklub formájában, barátságos könyvtári környezetben.
Az országban összesen 150 Könyvtármozi létesült, ebből Zala megyében 15 település
könyvtárosa vállalta ezt az újabb szervező feladatot (Alibánfa, Alsónemesapáti, Belezna,
Bocfölde, Gellénháza, Hosszúvölgy, Kávás, Kemendollár, Kisbucsa, Magyarszerdahely,
Nagykutas, Nemesrádó, Pölöske, Szentpéterúr, Zalabér).

A könyvtárosoknak először a Nemzeti Audiovizuális Archívum oldalán kellett regisztrálni,
hogy a szolgáltató hely NAVA- ponttá válhasson. A vetítésre kerülő filmeket ugyanis a
Nemzeti Audiovizuális Archívum biztosítja. A kezdeti technikai nehézségeken túljutva
beindult a „mozizás” az Őszi Könyvtári Napok ideje alatt. A film lejátszásához egy előre
megadott listából a könyvtáros kiválasztja a mozifilmet, regisztrálja a vetítés idejét, helyét,
majd a vetítés után létszámadatot és fényképet rögzít a könyvtármozi.hu oldalon.
Az év utolsó három hónapjában 26 programra került sor 372 fő részvételével.
2016 januárjától újabb érdeklődőknek is lesz lehetősége csatlakozni a projekthez. Bízunk
abban, hogy minél szélesebb körben terjed el a könyvtármozi kezdeményezés és népszerű lesz
a lakosság körében.
Dóráné Mészáros Anikó

1

Elindult a könyvtármozi. = http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelosallamtitkarsag/hirek/elindult-a-konyvtarmozi
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SZAKMAI NAP A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN.
2015. október 12.
Az idén októberben is megrendezésre került az immár hagyományossá vált szakmai nap a
megye községi könyvtárosainak „Közösségi kulturális szolgáltatások Zala megye
könyvtáraiban” címmel. Az összegyűlt szakmabelieket Horváth Gábor, Zalaegerszeg MJV
Humánigazgatási Osztályának munkatársa köszöntötte. Ezt követően a Csurgó Zenekar tartott
bemutató könyvtári foglalkozást. Az öttagú zenekar több mint 10 éve óvodás korú
gyerekeknek tart zenés foglalkozásokat. Ezeken a találkozásokon fontosnak tartják, hogy minél
több korosztályt megszólíthassanak. Műsoraikban számos népdalt, saját szerzeményeket,
gyerekjátékokat elevenítenek fel. Foglalkozásaiknak nemcsak a gyerekek, hanem a szülők,
nagyszülők is aktív részesei.

A műsort követően „Az olvasásfejlesztés hazai és nemzetközi tapasztalatai” címmel tartott
előadást Péterfi Rita, a Pest Megyei Könyvtár hálózati vezetője, olvasáskutató. Beszámolt a
nemzetközi PISA felmérésről, amelyben a tanulók olvasásértését mérték, és szólt a rossz hazai
eredményekről. Éppen ezért a könyvtáraknak nagyobb feladatot kellene vállalniuk az értő
olvasás segítésében, és a készségek fejlesztésében. Mindezt segíthetik a kistelepülések
könyvtárai kulturális kínálatukkal.
A következő előadó Sebestyénné Horváth Margit, a DFMVK csoportvezetője volt, aki a
„Könyvtári programok a kistelepüléseken” címmel adott tájékoztatót a könyvtári szolgáltató
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helyek rendezvénytípusairól. Mondanivalójának első részében a jogszabályi hátteret és a KSZR
ajánlásait ismertette, amelyek szerint a könyvtári szolgáltató helyek egyik fő feladata a
közösségi szolgáltatások biztosítása, a lakosság digitális írástudásának fejlesztése. Az ajánlások
szerint minden könyvtárban évente legalább négy programot kell kínálni, amely iránt a helyi
lakosság érdeklődik, de segíteni kell a helyi programok szervezését is.
A könyvtári programok célja a kistelepüléseken, hogy fejlessze az olvasáskultúrát, támogassa
az olvasást, a tanulást, segítse a civil önszerveződést. A programoknak a könyvtárakban kell
lezajlaniuk. A könyvtári programok célközössége a település összlakossága, de ezen belül
lehetnek célcsoportok is. Partnereink: könyvtárosok, önkormányzatok, óvodák, iskolák, civil
szervezetek, vállalkozók, közösségek. A 2010-2014-es évek összehasonlító statisztikájából
kiderül, hogy a programok száma közel a háromszorosára, a résztvevők száma pedig több mint
a négyszeresére nőtt. A programtípusok között vezetnek a kulturális, közösségi események, ezt
követik az egyéb rendezvények, az olvasáskultúra-fejlesztő programok, használóképzés,
különböző kiállítások, és a digitális kompetenciafejlesztő alkalmak. A csoportvezető beszélt
még a programok szervezéséről, ezen belül az előkészítésről, lebonyolításról, és a megvalósítás
utáni teendőkről. Szó esett még az Őszi Könyvtári Napokról is, amelynek keretében a
megyében 117 intézmény 365 rendezvényt regisztrált, ezen belül a KSZR szolgáltatás
keretében 98 kistelepülés 275 programot szervezett. Elhangzott még néhány adat az
olvasásnépszerűsítő pályázatról, valamint a könyvtár moziról is.
Három referátumot hallgathattunk meg; elsőként Temleitner Krisztina, a keszthelyi Fejér
György Városi Könyvtár munkatársa ismertette a rendezvényekkel kapcsolatban a
legfontosabb információit. Az év folyamán folyamatosan egyeztetnek nem csak a
könyvtárosokkal, hanem a polgármesterekkel is. Így az igényeknek megfelelően tudják ajánlani
a fellépő csoportokat, előadókat, foglalkozásokat. Már több helyről érkeztek megkeresések a
helytörténeti előadásokkal kapcsolatban is, amit nagyon fontosnak tartanak. Próbálnak nagy
hangsúlyt fektetni a könyvajánló foglalkozásokra, hiszen ezek keretében a jelenlévők figyelmét
fel tudják hívni a kapcsolódó dokumentumokra, szerzőkre is. Kiemeltnek tartják a
kultúrkörökhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásokat. Az ott töltött idő arra is jó, hogy
megismerjék a településen élő gyerekeket és szülőket egyaránt. Így jobban megismerik az
igényeiket, és személyre szabottan tudnak szerzeményezni. Természetesen nagy az érdeklődés
a néptánc, ill. népzenei csoportok fellépése iránt, sok kérés érkezik a településekről velük
kapcsolatban.
A következő referátum előadója Németh Józsefné, a Városi Könyvtár Lenti igazgatója volt.
Könyvtáruk, igazodva a DFVMK ajánlásához, igyekszik kizárólag kulturális programokat
támogatni. Író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, helyi hagyományőrző klubok előadásait
ajánlják a községi könyvtáraknak, amelyek valamilyen módon köthetők a kultúrához. Az
igazgatónő felsorolt néhány rendezvényt és előadót a teljesség igénye nélkül: a Kerka
Táncegyüttes 1997 óta működik Kiss Norbert vezetésével, és sok elismerést tudhat magáénak.
Az autentikus néptáncok elsajátítása és színpadra vitele a fő céljuk. A Pro Arte Kulturális
Egyesület Napvirág Bábcsoportja a legfiatalabb korosztálynak bábelőadásokat kínál. Az
előadások után kézműves foglalkozásokat tartanak, amelyek általában évszakhoz, ünnephez
kapcsolódnak. A „Csönddel cserepezve-Lenti szépirodalmi antológia” 2014-ben jelent meg, és
azóta is nagy sikerrel szervezik a környező településeken a benne szereplő alkotókkal a
kötetbemutatókat. Dr. Gürtler Katalin bibliai régész előadásokat tart az általános iskolákban a
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kistelepülések korai történetéről a források tükrében (Nemesnép, Szilvágy). Nagy M. Katalin
kézműves munkáiból állított össze egy vándortárlatot, amelyet nagyon sokan láthattak már
több településen is. Nagyrészt textillel dolgozik, de a fa és a gyertyaöntés is közel áll hozzá.
„Meseország állatmeséi” c. kötete és interaktív mesefoglalkozásai népszerűek a gyerekek
körében. Lengyelné Csondor Katalin több mesekönyv szerzője, kötetbemutatói, író-olvasó
találkozói nagyon népszerűek és sikeresek. Ezen kívül kézműves foglalkozásokat tart gyerekek
számára, valamint házi tartósításról szóló előadásai hangzanak el felnőttek számára. Bagladi
Mónika és Czigány Judit gyermekkönyvtárosok foglalkozásaikkal jó lehetőségeket kínálnak
arra, hogy vidéken tartják meg azokat és helyben ismertetik meg a nebulókkal a könyveket és
az olvasást. Háder Veronika interaktív előadásai a NET veszélyeire hívja fel a figyelmet, főleg
a digitális függőségre, és az internetes bűnözésre. Gaál Zsuzsa meseíró interaktív foglalkozást
tart az ismert Vacka mesék- rádiós mesejátékból. A repertoárban szerepel még a Zabszalma
együttes, akik egy órás zenés színdarabot adnak elő Egyesült Konyhai Zeneművek címmel. A
települések szolgáltató helyeinek ajánlanak még pantomimes játékot, valamint szlenges
szórakozási alkalmakat is.
Az utolsó referátum előadója Ferenczné Baumgartner Éva, Nagykutas polgármestere volt.
Kiemelte, hogy a könyvtár közösségi értékeket és tradíciókat teremtett, és jobbnál jobb
ötletekkel áll elő már évek óta. Különösen a 2015-ös év volt gazdag abban, hogy nem csak a
könyvtári rendezvényekkel rukkoltak elő, de segítették a falu egyéb közösségi összejöveteleit
is. Kezdődött a „Farsangra hangolva”, amely összetettségében a falusi hagyományokat hivatott
felidézni. Közösen ünnepelték a március 15-ét, alapfokú számítógép használói tanfolyamot
szerveztek KSZR támogatással. József Attila születésnapjáról költészetnapi barangolással
emlékeztek meg. Tartottak idősek napját, múzeumok éjszakáját, „Nagykutas bemutatkozik” c.
kiállítást a József Attila Városi Tagkönyvtárban, falunapot, ahol bemutatásra került Bősze
Gábor helyi szerző közösségükhöz kötődő könyve, és rétes fesztivált. Augusztusban „Izgalmas
kalandtúrán” nyomozott a falu apraja-nagyja, ahol kitalált bűncselekményeket kellett
felderíteni. Közreműködött a könyvtár az augusztus 20-i ünnepségen, rendeztek családi
sportnapot, hegyi búcsút. Részt vettek az egerszegi Családfesztiválon. Az Országos Könyvtári
Napok rendezvényeinek minden egyes napjához, a témáknak megfelelően könyvtáruk is
aktívan csatlakozott. A könyvtári rendezvényeken részt vevő aktív és tehetséges gyerekeket
különleges ajándékokkal lepik meg. Rendszeresek a kultúrkörökhöz kapcsolódó kézműves
foglalkozások is.
A szakmai nap zárásaként sor került az „Olvasóinkért-díj” átadására, amelyet Major Árpád, a
JAVK korábbi könyvtárigazgatója alapított. Kilencedik alkalommal, a kiemelkedő könyvtárosi
munkát végző községi könyvtárosok közül az idei díjat Szabóné Baján Erzsébet, Kemendollár
könyvtárosa kapta, az emléklappal és a Németh János által alkotott kerámiával együtt.

Pál Éva
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRHOZ
TARTOZÓ KISTELEPÜLÉSEKEN

A 2015-ös évben kerek évfordulóhoz érkezett az Informatikai és Könyvtári Szövetség
Országos Könyvtári Napok elnevezésű rendezvénysorozata. A már megszokott októberi héten
10. alkalommal buzdították összefogásra az ország könyvtárait a szervezők. Az ünnepi
alkalomhoz illően 22 településen 37 program várta az olvasókat, hogy a legkisebbektől a
legidősebbekig mindenki találjon magának megfelelőt. Könyvtárunk, igazodva a DFMVK
ajánlásához, igyekezett kizárólag kulturális programokat kínálni. Író-olvasó találkozókat,
könyvbemutatókat, megzenésített verses rendezvényeket, helyi hagyományőrző klubok
előadásait, amelyek valamilyen módon köthetők a kultúrához.
Író-olvasó találkozót tartott Bagladban és Csesztregen Gaál Zsuzsa meseíró. Kerkabarabáson
Gaál Zsuzsanna, Az őrségi konyha kincsei című könyv szerzője sok-sok kóstolóval várta a
hagyományos receptek iránt érdeklődőket. A pákai és a rédicsi gyerekeket a Csillaghúr
Együttes varázsolta el. A találkozó során a hallgatóság megismerhette, hogyan születtek a
Csillaghúr és barátai című kötetek meséi, hogyan lettek a mesékből versek, majd ezekből
dalok. Az interaktív módon, bábfigurákkal, énekléssel és hangszerismerettel színesített
program nagy sikert aratott.
Több helyszínen ismeretterjesztő előadást szerveztek az olvasóknak. Zalabaksán a betegségek
lelki okairól Lukács László Hernyéken élő természetgyógyász beszélt. Szilvágyon Vízvári
Sándor borásszal találkozhattak a szőlő és a bor rajongói. Az előadás után feltett kérdések
megválaszolására már a szabadtéren tartott szalonnasütés közben került sor. Dénes Zoltán,
Nemesnép könyvtárosa Nemesnép helytörténete a középkortól 1848-ig című előadással és a
saját gyűjteményéből összeállított tárlattal (oklevelek, periratok) várta falubelijeit és a környék
lakóit. A „Partnerségben a biztonságos életért” elnevezésű témakörhöz csatlakozva tartott
előadást két településen, Szentgyörgyvölgyön és Csesztregen az internet veszélyeiről Háder
Veronika lenti könyvtáros.
Kiállítást szerveztünk Lendvadedesen Kuprivecz Zoltánné Csilla helyi szőttes készítő
munkáiból. Tornyiszentmiklóson Lovkóné Kiss Kármen képeit, Pákán pedig az ügyes kezű
környékbeli csipkekészítők munkáit csodálhatták meg a látogatók.
A fiatalabb korosztályt is sokféle programmal várták a könyvtárosok. Tornyiszentmiklóson az
óvodások látogattak el a könyvtárba, ahol a könyvtár bemutatása után az állatok világnapjához
kapcsolódva állatos mesét hallgathattak meg a gyerekek. A mese után vetélkedő következett,
majd állatos képek színezése. Készítettek könyvjelzőt, és kipróbálhatták az új játszósarkot is.
Reszneken olvasómaratont hirdettek a könyvtárosok. Könyves Vasárnap reggel 8 órakor
kezdődött az olvasás. Fekete István műveit választották, ehhez kapcsolódva az elhangzott
művekről rajzokat lehetett készíteni, melyekből kiállítás készült és a legjobb alkotásokat
díjazták is. Frissítőről, ebédről a szervezők gondoskodtak. Kerkateskándon, Csömödéren és
Kisszigeten mese- illetve versolvasás, Pákán diavetítés, Rédicsen rejtvényfejtés, Szilvágyon
bábelőadás, Csesztregen pedig Activity várta a gyerekeket. Gutorföldén Kanta Judit zenés,
verses gyermekműsora aratott nagy sikert.
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Mivel a környező településeken élő gyerekek ritkábban tudnak eljutni hozzánk, a városi
könyvtárba, a vidéken tartott foglalkozások egy jó lehetőséget kínálnak arra, hogy helyben
ismertessük és szerettessük meg a nebulókkal a könyveket és az olvasást. Az OKN keretében
idén 8 településre kaptak meghívást gyermekkönyvtáros kollégáink, akik fontosnak tarják,
hogy már egészen kiskorban vegyék kézbe a gyerekek a könyveket, hiszen majd ez is
meghatározza későbbi olvasási élményeiket, így válnak majd olvasó felnőtté.
Az olvasásnépszerűsítés mellett tartott kézműves jellegű foglalkozások, különböző vetélkedők,
ismeretterjesztő és mesefoglalkozások célja, hogy a helyi könyvtár egy közösségi térré váljon,
ahol kicsik és nagyok is otthon érzik magukat.
A fotók és a létszámok alapján sokan megfogadták az OKN idei mottóját „Könyvtárba
mentem! Gyere utánam!”
Lapath Gabriella

Gaál Zsuzsa író Csesztregen

Olvasómaraton Reszneken

Szőttes kiállítás Lendvadedesen

Csillaghúr Együttes Rédicsen
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MEGSZÉPÜLNEK KÖNYVTÁRAINK
2015 második felében tovább folytatódott könyvtári intézményeink megújulása. A Nemzeti
Kulturális Alap idei eszközbeszerzési pályázatán három könyvtárunk, Felsőrajk, Belsősárd és
Rigyác tudott nyerni, a többiek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR forrásainak
segítségével hajtottak végre fejlesztéseket. Néhány község saját pénzforrásaiból áldozott a
szép, új könyvtári környezet megvalósításáért.
Szentpéterúron mintegy 30 milliós pályázatból valósult meg az Integrált Közösségi Tér
épületének felújítása, így a könyvtár is új helyre költözhetett. A bútorzatot a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár és községi önkormányzat együttesen finanszírozta.

A zalacsébi önkormányzat önerőből kb. 700 ezer forintot fordított a könyvtárbelső felújítására.
Könyvespolcokat, asztalokat, székeket, szőnyeget vásároltak az újrafestett helyiségbe. Beindult
a „könyvtári élet” egy új könyvtáros vezetésével, közösségi foglalkozásokon gyűlik össze a
falu apraja és nagyja, amelyek színesebbé tételéhez projektort és vetítővásznat is beszereztek.

Egerváron az olvasók nagy örömére szintén új helyre költözött a könyvtár, az új IKSZT
emeletén kapott helyet. A rendhagyó könyvtárbelső új bútorzatát az önkormányzat és a megyei
könyvtár finanszírozta.
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Egervár

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Nemesszentandrás

Alibánfa

Elkezdődött, a jövő évben pedig tovább folytatódik a könyvtári bútorzat felújítása
Zalaszentmihályon és Zalaszentlőrincen. Egy-egy új polccal, asztalokkal, székekkel, apró
kiegészítőkkel gazdagodott Alibánfa, Bak, Hagyárosbörönd, Iborfia, Kávás, Kemendollár,
Misefa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Pókaszepetk, Salomvár,
Vasboldogasszony, Zalaistvánd, Zalaszentgyörgy.
Dóráné Mészáros Anikó
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A KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER HATÉKONY
MŰKÖDTETÉSE ÉS A SZOLGÁLTATÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE
KSZR Műhelynapok – Zalaegerszeg
2015. november 11-12.

Zalaegerszegen - Budapest, Pécs, Győr, Eger és Debrecen után - 6. alkalommal került sor
a KSZR Műhelynapokra 2015. november 11-12-én, a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer hatékony működtetése és a szolgáltatások népszerűsítése címmel.
A kétnapos konferencia szervezője és lebonyolítója a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár volt. Mint a korábbi műhelynapoknak - a zalaegerszegi programnak is - az volt
a célja, hogy országos konferencia keretében találkozzanak a szolgáltatásért felelős
megyei könyvtárak szakemberei, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a
Könyvtári Intézetnek a képviselői, hogy megvitassák a KSZR ellátással kapcsolatos
szervezési és működtetési kérdéseket; egymással tapasztalatot cseréljenek, bemutatásra
kerüljenek a megyei könyvtárak jó gyakorlatai, valamint sor kerüljön a további feladatok
megtárgyalására.
A KSZR Műhelynapok az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek a Nemzeti Kulturális
Alaphoz benyújtott pályázati támogatásából, valamint a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár saját forrásából valósultak meg.
A szervezőmunka még szeptember elején indult el, a megyei könyvtárakhoz, az EMMIhez és a Könyvtári Intézethez eljuttattuk a felhívásunkat, és a hónap végéig kértük a
jelentkezési lap kitöltését. Közben a szakmai program összeállításán dolgoztunk. A
pályázat benyújtásakor választott témakörökben kértük fel az előadóinkat előadásaik
megtartására. Törekedtünk arra, hogy mindent előkészítsünk, kerestük a lehetőséget,
hogy minél gazdaságosabban és gördülékenyebben tudjuk lebonyolítani a két napos
programot. Mindenki számára ajándék-csomagot állítottunk össze, elkészítettük a
meghívókat, kitűzőket. Megállapodtunk a szolgáltatókkal, elkészítettük a megrendelőket,
szerződéseket.
A program iránt nagy volt az érdeklődés. A pályázati támogatás 45 fő számára
biztosította a részvételt, illetve a költségeket, ugyanakkor az országból 77 fő jelentkezett
a zalaegerszegi műhelynapokra. (A megyei könyvtárak vállalták, hogy ha 2 főnél többen
érkeznek, az intézményük fizeti a további költségeket.) Arra törekedtünk, hogy a
konferencián részt vegyenek a partner városi könyvtárak (Keszthely, Lenti, Letenye,
Nagykanizsa) és a megyei könyvtár kistelepülési ellátással foglalkozó munkatársai is.
Meghívtuk továbbá a fenntartó önkormányzat, a helyi és a megyei sajtó képviselőit.
A zalaegerszegi KSZR Műhelynapok programjain 88 fő vett részt.
A 2 napos program fő helyszíne az Arany Bárány Hotel volt. Itt volt a regisztráció, a
november 11-i szakmai program, de az ebédek és a szállás is. A helyszín kiválasztásában
azt tartottuk szem előtt, hogy a szálloda a városközpontban található, könnyen
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megközelíthető, és a parkolás is biztosított. (A résztvevők magas száma miatt a megyei
könyvtár épülete szűkös lett volna a szakmai program lebonyolításához.)
A konferencia első napján 13.00 - 18.00 óra között összesen 11 előadást hallgathattak
meg a szakmai nap résztvevői. Az előadások témája a KSZR szolgáltatások hatékony
működtetése, gazdálkodási feladatok, és a szolgáltatások népszerűsítése volt, az előadók
pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Könyvtári Intézet és a dunántúli megyei
könyvtárak képviselői. A házigazda Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részéről két
előadás hangzott el.

A 13.00 órakor kezdődött szakmai program Balaicz Zoltán polgármester és Kiss Gábor
igazgató (DFMVK) köszöntő szavaival indult. Ezt követően hallgathatták meg a
résztvevők az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőinek előadásait: először
Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária főosztályvezető beszélt a KSZR szolgáltatások
kiteljesedéséről a kistelepüléseken.

Sörény Edina vezető tanácsos, könyvtári és EU szakértői szakreferens osztotta meg
gondolatait a kistelepülési könyvtári ellátáshoz kapcsolódó támogatások hatékony
felhasználásáról, végül dr. Kenyéri Katalin közigazgatási tanácsadó, könyvtári és jogi
referens tájékoztatta a jelenlévőket törvénymódosítás, képzés, digitális újrahasznosítás
témakörben.
Ezután következtek a megyei könyvtárak előadói. Elsőként a veszprémi Eötvös Károly
Megyei Könyvtár igazgatója, Pálmann Judit osztotta meg a többiekkel könyvtáruk
gazdálkodási gyakorlatát a KSZR működtetésében. Őt követte a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, Kiss Gábor, aki a KSZR források
hatékony Zala megyei felhasználását mutatta be.
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Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztályvezetője egy kérdőíves felmérés tapasztalatai
alapján a KSZR szolgáltatások népszerűsítéséről beszélt. A szombathelyi Berzsenyi
Dániel Könyvtár csoportvezetője, Németh Tiborné bemutatta, hogyan lehet a helyi
értékeket közvetíteni könyvtári eszközökkel, majd Liebhauser János, a szekszárdi Illyés
Gyula Megyei Könyvtár igazgatójának szavaiból megismerhették a résztvevők a KSZR
Tolna megyei gyakorlatát.

A kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár rendezvényszervezője, Palkó Judit
elmondta, hogyan koordinálják a könyvtári programokat Somogy megyében, a tatabányai
József Attila Megyei Könyvtár osztályvezetője, Mikolasek Zsófia pedig a falunapokon
történő könyvtár- és szolgáltatásnépszerűsítési tapasztalatokat osztotta meg a
hallgatókkal. Az első nap zárásaként Sebestyénné Horváth Margit, a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár csoportvezetője a zalai KSZR szolgáltatások
népszerűsítésének gyakorlatáról beszélt. A szakmai nap végén kedvcsinálónak
levetítettük a másnapi program helyszíneiről készített képes összeállítást, felhívtuk a
figyelmet azokra a kistelepülésekre, illetve szolgáltatóhelyekre, ahová a következő napon
a szakemberek ellátogattak.
18 órától az Informatikai és Könyvtári Szövetség megyei tagozati ülésére került sor. Ez
idő alatt belvárosi sétára invitáltuk a résztvevőket, amelynek része volt a
könyvtárlátogatás a megyei könyvtárban és a városközpont nevezetességeinek
bemutatása. Este a vacsorát követően a vendégeink a Zalai szőlő és borkultúra
napjainkban címmel hallgathattak előadást.
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A második napon reggeli után autóbusszal és gépkocsikkal kerestük fel az ellátásba
bekapcsolt 3 települést. Egerváron, Nagypáliban és Pacsán nemcsak a helyi könyvtárat,
hanem a települések nevezetességeit és a zalai táj szépségeit is megismerhették a
résztvevők.
Egerváron Gyerkó Gábor polgármester fotókkal illusztrálva mutatta be a település
történetét, a Többfunkciós Szolgáltató Tér kialakítását, benne a galérián helyet kapott
könyvtárral, majd közösen tekintettük meg a Nádasdy-Széchenyi Várkastély és
Reneszánsz Látogatóközpontot. Nagypáliban, a „ökofaluban” Köcse Tibor polgármester
fogadta a csoportot, s bemutatta a megújuló energiaforrásokon alapuló fejlesztéseket a
településen, az új lakóparkot, a könyvtári információs és közösségi helyet, benne a
könyvtárral, majd levetítette a nemrég készült települést népszerűsítő filmet. Az utolsó
állomás Zala megye legkisebb városának, Pacsának NKA és KSZR forrásokból felújított
könyvtára volt, ahol Bokor Ferencné alpolgármester fogadta a Műhelynap résztvevőit,
aki ismertette a város és a könyvtár történetét.

Kiss Gábor a konferencia zárásaként megköszönte mindenkinek a részvételt. Tartalmas,
élményben gazdag két napot tölthettek a szakma képviselői Zalában.
A programról egyaránt beszámolt a megyei és a helyi sajtó. A Zala Megyei Könyvtári
Portálon elérhetővé tettük a konferencia szakmai programját, az előadásokat, a
fotódokumentációt és
a sajtómegjelenéseket: http://kszr.dfmvk.hu/hirek/kszrmuhelynapok
Sebestyénné Horváth Margit
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KSZR SZAKMAI NAPON KÖSZÖNTÖTTÜK A KÖZSÉGI
KÖNYVTÁROSOKAT NAGYKANIZSÁN
2015.12.15.
Első alkalommal köszöntöttük a Halis István Városi Könyvtárban 2015. december 15-én a
nagykanizsai térséghez tartozó kistelepülési könyvtárosokat.
A rendezvényre meghívást kaptak még a térséghez tartozó 43 település polgármesterei,
jegyzői, és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai.
A rendezvény célja a 2015-ös év áttekintése, fontosabb mozzanatainak felelevenítése, illetve
azon könyvtárosok díjazása volt, akik évek óta hűségesen képviselik településeik könyvtárát.
A megjelent vendégeket Bagarus Ágnes, a nagykanizsai Humán és Hatósági Osztály
osztályvezetője köszöntötte először, aki már a kezdetektől figyelemmel kísérte a kistelepülési
ellátás alakulását, mindig támogatásáról biztosította az intézményt, segítette a feladat ellátását.
Majd a két könyvtár igazgatója, Kiss Gábor (DFMVK) és Czupi Gyula (HIVK) örömét fejezte
ki, hogy szép számmal megjelentek a könyvtárosok és a település vezetői. Pár szóban
elmondták, miért is fontos a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mibenléte, és az
együttműködés a megye és a város között.
A KSZR Zala megyei helyzetéről és a várható változásokról Sebestyénné Horváth Margit, a
megyei könyvtár csoportvezetője számolt be az egész megyére kiterjedő, 241 települést
magába foglaló könyvtári szolgáltatásról, annak állami támogatásáról, rendeleti hátteréről,
útmutatást adva a jelenlevőknek a feladat fontosságáról.
Bognár Csilla, a Halis István Városi Könyvtár csoportvezetője a 2015-ös év fontosabb munkái
közül kiemelte, hogy Alsórajk, Bocska, Újudvar állományának feldolgozása befejeződött,
valamint Alsórajkon és Bocskában megtörtént az állományellenőrzés is. 2015-ben összesen
10.780 db könyv került feldolgozásra, az év folyamán 6 településről összesen: 9800 db könyv
került kivonásra. Zalakomár településen szakképzett könyvtáros mellett elindult a
számítógépes kölcsönzés próbája. A HIVK hálózati referensei által tartott könyvtári
foglalkozások száma 22, a településeken megtartott programok száma a könyvtár segítségével
103, a megtett kilométerek száma 13491 km, új dokumentumok beszerzése kb. 4000 db, DVD
beszerzés: 598 db.
2016-os cél az állományfeldolgozások folytatása, több könyvtár rendbetétele, nagyarányú
állománykivonás és a kistelepülési könyvtárosok felkészítése feladatuk ellátására.
Kálóczi-Bognár Ágnes hálózati referens a kanizsai kistérség települési könyvtáraiban lezajlott
programokról számolt be képekben. A legnépszerűbb programnak bizonyult a könyvtárosok
által tartott kézműves foglalkozás pl. ünnepekhez kapcsolódóan. Az ötleteket és
foglalkozásához segítséget Doszpothné Győrvári Zsuzsanna nyugdíjas könyvtáros adja.
Sikeresnek bizonyult a települések helyismeretét feldolgozó függőleges kiállítás, soroló,
ügyességi játékkal ötvözve. A kínálatban szerepel még az activity, karaoke, régi idők játékai.
Az AZOLO olvasásnépszerűsítő foglalkozásokba sikerült bevonni a kistelepüléseken élő
kisiskolásokat, és könyvtárhasználati órákra is szívesen kérik fel a hálózati referenseket.
Első alkalommal könyvtárosi alapfokú tanfolyamra is sor került a tavasz folyamán 11 fő
részvételével, melynek nagy sikere volt. Internethasználati tanfolyamokra is szép létszámmal
jelentkeztek, és aktívan részt vettek a településeken élő lakosok.
Benke Dániel és Musztács Krisztián könyvtárosok az ő ötletük nyomán létrejött Élő Teaház
projektet népszerűsítették, egy igazi szamovár kíséretében. A projekt lényege: minden alkalom
gondolkodás, egy probléma körüljárása filmes példák alapján, mely nem egy kötött tanóra. Az
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előadást követően lehet beszélgetni, könyvet kölcsönözni, hosszabban is bele lehet nézni a
kínált filmekbe, internetes oldalakra. Az alkalmak hossza a téma és filmrészletek hosszától
függ, de legalább 1,5 óra. Szerencsére több kistelepülési iskolában felismerték a projektben
lévő lehetőséget, döntően iskolai tananyag kiegészítésére, vagy nemzeti ünnepek
kiegészítéseként hívták a kollégákat a program megtartására.
A rendezvény záróakkordjaként a kistelepülési könyvtárosok elismerésére került sor. B. Szabó
Eszter és M. Virág Adrienn referensek méltatták a díjazottakat és munkájuk elismeréseképpen
az alábbi könyvtárosokat köszöntötték: Kantó Lászlóné (Alsórajk), Gazdikné Bahóber Edit
(Nagybakónak), Salamon Lászlóné (Nagyrécse), Tóth Péterné (Fityeház), Tirászi Árpádné (aki
már 38 éve látja el a könyvtárosi teendőket a pati könyvtár szolgálatában).
Évzáró szakmai napunkat hagyományteremtő rendezvénynek álmodtuk meg. Az ünnep
közeledével a Napsugár együttes karácsonyi dallamokkal tette meghittebbé a könyvtárosok
rendezvényét.
Bognár Csilla
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A MINŐSÉG DINAMIKÁJA: A FEJLŐDŐ KÖNYVTÁR
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
47. Vándorgyűlése
Szolnok, 2015. július 16-18.
Csütörtökön reggel hét óra után pár perccel találkoztunk a Kovács Károly téri buszmegálló
parkolójában. Rövid várakozás után megérkezett a kisbusz, amely elvitt minket Szolnokra.
Bár a város elég messze van tőlünk - kb. 320-330 km - jól haladtunk, nem kellett sokszor
megállnunk, így kb. 4 óra alatt meg is érkeztünk. Az odaút alatt volt, aki aludt (vagy legalább
is pihent) többen beszélgettek, én, mivel ez volt az első vándorgyűlésen való részvételem,
megpróbáltam minél több információt beszerezni.
Hamar megtaláltuk a szállásunkat, de mielőtt még elfoglaltuk volna a szobáinkat,
regisztrálnunk kellett. Nagyon segítőkész emberekkel találkoztunk, mindenben számíthattunk
rájuk. Először is mindenki kapott egy vándorgyűléses táskát, amelynek tartalma az
ajándékokon és reprezentációs anyagon kívül tartalmazta a reggeli, ebéd és vacsora jegyeket,
valamint a baráti találkozó jegyen kívül kávé és ásványvíz kuponokat is. Továbbá kaptunk
egy nyakba akasztható névkártyát, aminek a másik oldalán a város térképe volt, bejelölve rajta
a fontos helyszínek (szerencsére egy nagyítót is kaptunk, mert a térkép elég kicsi volt).
Kaptunk még egy programfüzetet is tele fontos információkkal.
A programról az alábbi linken is lehetett tájékozódni:http://vandorgyules.vfmk.hu/
Többünknek is egy helyszínen volt a szállásunk, a Szolnoki Főiskola Kollégiumában, de
helyileg jól szétszórtak minket. Néhány kolléganőm a tizedik, néhány a nyolcadik, én pedig a
hatodik emeleten laktam (szerencsére volt lift, ráadásul működött). Mivel a jelentkezéskor
nem adtam meg, hogy kivel szeretnék egy szobában lakni (kétágyas szobák voltak), ezért
kaptam egy szobatársat is. Ress Zoltánt, aki Budapestről érkezett és a Hadtörténeti Múzeum
munkatársa.
A nyitó plenáris ülés 14 órakor kezdődött a Szolnoki Főiskola Campusán. Köszöntőt
mondtak: Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke, Závogyán Magdolna, kultúráért
felelős helyettes államtitkár, Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, Dr. Túróczi Imre, a
Szolnoki Főiskola rektora valamint Lászlóné Nagy Ilona, a Verseghy Ferenc Könyvtár
igazgatója. Ezek után került sor a díjak és kitüntetések átadására. Egy rövid szünetet követően
Ciaran Talbot, a Manchesteri Egyetem könyvtárosa tartott szakmai előadást: Új minőség új
kihívásokra a könyvtári rendszerekben – új generációs megoldások a Manchesteri Egyetem
Könyvtárában címmel.
Az esti kulturális program előtt, ahol 20 órakor a HM Szolnok Légierőzenekar adott műsort az
Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, városnéző sétára indultunk. Megnéztük a
Zsinagógát, a megyeházát és a Rozáriumot, a városházát, a Szolnoki Szigligeti Színházat is.
Rengeteg látnivaló van Szolnokon, szobrok, szökőkutak, csak sajnos az időnk volt kevés.
Másnap reggeli után a Kisplenáris ülés kezdődött 9 órakor, melyen a Hungaricana
Közgyűjteményi Portál témakörében tartottak három rövid előadást. Ezután következtek 10
órától a különböző szekcióülések. Én a Közkönyvtári Egylet – Gyermekkönyvtáros Szekción
vettem részt, amit: Segítő munka a közkönyvtárakban címmel tartottak, moderátora pedig
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Haszonné Kiss Katalin, a Közkönyvtári Egylet elnöke volt. Hat előadást lehetett figyelemmel
követni, bár az eredeti program kicsit megváltozott, más volt a sorrend és időben is kisebb
csúszás történt. A témák és előadóik: 1. Veszélyes üzem, Horváth Judit pszichológus, 2. A
hátrányos helyzet leküzdése tehetséggondozással, Dr. Radoszáv Miklós jogász, pedagógus,
gyermekvédő, Csányi Alapítvány, 3. “Miénk a világ.” Hogyan hat az olvasó a kortárs
gyermekirodalmi kánonra? Végh Balázs Béla irodalomtörténész, Szatmárnémeti, 4.
Polcunkon az e-könyv: digitális olvasnivaló a könyvtár falain belül és kívül, Dr. Kerekes Pál
címzetes egyetemi docens, ELTE BTK, 5. Meseországi barangolások az érsekújvári Anton
Bernolák Könyvtárban, Kovačic Gizella, az Anton Bernolák Könyvtár családi részlegének
vezetője, 6. A Ceiba spol.s r. o. cég bemutatója, Mgr. Hevesi Edit értékesítési menedzser.
Ebéd után együtt mentünk könyvtárlátogatásra a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Gyermekkönyvtárába, amit Balázs Ildikó, a gyermekkönyvtár vezetője tartott. Nekem ez
utóbbi program tetszett a legjobban. Szép és tágas volt a könyvtár, praktikusan berendezve,
rengeteg jó ötletet ismerhettünk meg.
A Módszertani fórumon - amelyen számos érdeklődő vett részt - Zala megyéből A könyvtárak
együttműködésének szervezése, segítő szolgáltatások. Területi ellátás az aprófalvas Zala
megyében címmel Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
csoportvezetője tartott előadást.
A záró plenáris ülés 17 órakor kezdődött. Ezen röviden összefoglalták a különböző szekciók
témáit és fő gondolatait. Ezután bejelentették, hogy a következő Vándorgyűlés Veszprémben
lesz, és átadták a vándorbotot. Volt még egy sorsolás (ahol szokás szerint nem nyertem
semmit) és mindenkinek további jó szórakozást kívántak a baráti találkozóra.
Pénteken este 20 órakor kezdődött a baráti találkozó a Szolnoki Főiskola Campusán. Szépen
terített asztalokkal fogadtak bennünket. Először egy bűvész tartott műsort szórakoztatásunkra,
majd a vacsora után egy szolnoki retrozenekar csábította táncra a közönséget.
Szombaton még voltak szakmai kirándulások is, amiken az érdeklődők részt vehettek.
Könyvtáros csapatunk (Kiss Gábor, Sebestyénné Horváth Margit, Czirákyné Tóth Edit) sok
élménnyel és mesélnivalóval délután érkezett haza Zalaegerszegre.

Penkalo Alex
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„SZÉP ZALÁBAN SZÜLETTEM…”
KULTURÁLIS VETÉLKEDŐ SZÉPKORÚAKNAK

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. A világnap
alkalmából 2013 óta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idősügyi Tanácsa
októberben egy hónapos programsorozatot szervez a város idős polgárai számára.
E programsorozat részeként került megrendezésre a Zala megyéről szóló kulturális vetélkedő
október 21-én a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ kamaratermében.
A vetélkedő feladatainak összeállítására és a verseny lebonyolítására az önkormányzattól
könyvtárunk kapott felkérést.
Az a megtiszteltetés ért, hogy én köszönthettem a játékban résztvevő csapatok tagjait és a
megjelent vendégeket, mutathattam be városunk alpolgármesterét, Vadvári Tibort és a zsűri
tagjait (Zimborás Béla ZMJV Népjóléti Osztályvezető-helyettes, Káli Csaba, a Magyar
Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára igazgatóhelyettese, Nitsch Erzsébet
igazgatóhelyettes, a DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtárának vezetője).
Vadvári Tibor alpolgármester megnyitó beszédét követően kezdődött a verseny, melyen 11
csapat vett részt 5-5 fővel, több nyugdíjas klubot, közösséget képviselve. A bátrakat szurkolók
is kísérték, többen nézőként is részt vettek az eseményen.
Zala megye kulturális élete nagyon sokszínű és gazdag, ezért munkánk során nehéz
helyzetben voltunk. Pezsgő irodalmi élet, több éves hagyományra visszatekintő zenei és
művészeti programok, színes színházi repertoár jellemzi a várost és megyénket. Sok-sok
országosan is ismert és elismert művésszel büszkélkedhetünk, több kulturális intézmény
szervez olyan programokat, melyeken a város lakói megismerhetik ezt a gazdag kulturális
életet. Éppen ezért igyekeztünk úgy összeállítani a vetélkedő anyagát, hogy a feladatokon
keresztül képet adjunk erről a sokszínűségről.
Arra is törekedtünk, hogy a feladattípusok között váltakozva szerepeljenek játékosabb, ill.
elmélyültebb, nagyobb odafigyelést igénylő feladatok, ne csak „száraz” adatok, hanem zene,
fotók, és filmrészletek is legyenek az összeállításban.
Első feladatként egy hagyományos totót kellett kitölteni, melynek megoldásához többek
között ismerni kellett városunk kulturális folyóiratát, a Pannon Tükröt, tudni kellett, hogy
melyik táncegyüttes szervezi a már hagyományos Kárpát-medencei verbunkversenyt, és arra
is kíváncsiak voltunk, milyen alkalommal adják át Zalaegerszegen a Kultúra Mecénása Díjat.
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Sok fejtörést okozott, hogy kiről nevezték el Göcsej legmagasabb pontját Kandikónak, a baki
faluház tervezőjét viszont szinte mindenki ismerte.
A „Képkirakó” feladatban Zala megyei kötődésű híres emberek portréját kellett kirakni a
borítékban található fényképdarabokból, és felismerni a fotón látható művészt. Színészek,
mint pl. Gábor Miklós, Básti Lajos, írók, mint pl. Turbuly Lilla, Keresztury Dezső,
szobrászok, mint Németh János vagy Szabolcs Péter, zenészek, pl. ifj Horváth Károly képei
szerepeltek a feladatok között.
Sokan emlegetik Zalaegerszeget, mint a szobrok városát. Méltán! A városban sok-sok szobor
található, és ezek közül is többnek zalaegerszegi művész az alkotója. Harmadik feladatunkban
ezekből válogattunk párat, és mutattuk be diákon, arra keresve a választ, hogy mi a szobor
címe, ki az alkotója, és hol található.
Érdekesség, (vagy talán mégsem?!), hogy több szobor mellett nap mint nap elmegyünk, észre
sem véve azt. Míg Szabolcs Péter alkotását a „Király és királynét” vagy Farkas Ferenc „Zalai
nemes” című szobrát szinte minden csapat felismerte, addig a Kvártélyház udvarán található
Degré Alajos szobor sok fejtörést okozott.
A Hevesi Sándor Színház és a Zalaegerszegi Televízió munkatársainak köszönhetően
negyedik feladatként két színházi előadásból (a 2004-es „Az ember tragédiája”, Szabó
Magda: Az ajtó) láthattunk részletet. Nemcsak a darab címére, hanem a szereplők nevére és a
rendezőre is kíváncsiak voltunk. Akik rendszeres színházba járók, azoknak nem okozott nagy
nehézséget a megoldás.
Triplacsavar címet adtunk a következő feladatnak. Előre megadott neveket, foglalkozásokat,
településeket kellett egymáshoz kapcsolni, egy táblázatba belefoglalni. Úgy gondoltuk ennek
a megoldása lesz a legnehezebb, de bizonyítva a felkészülésüket, tudásukat, a 11 csapatból 6
(!) csapatnak100 %-os megoldása volt, és a többiek is csak egy-két hibát vétettek.
Utolsó feladatként „Ötök társasága” címmel öt Zala megyei termálfürdőre voltunk kíváncsiak,
öt népi kismesterséget kellett megnevezni, melyeket a gébárti Kézművesek Házában
tanítanak, bemutatnak, ill. öt zalai népdalt kellett felsorolni.
Azt gondoltuk, öt zalai népdal megnevezése gyerekjáték lesz - azért is került utolsó
feladatként a vetélkedőbe -, de nem így történt. A játékosok szerint ez okozta a legtöbb
fejtörést. Bár sok dalt ismernek, és sokat is énekelnek, de cím szerint mégis nehéz volt
felsorolni.
A vetélkedő zárásaként közösen elénekeltük a „Szép Zalában születtem” és a „Hallottad-e
hírét Zalaegerszegnek” című népdalokat. Felemelő érzés volt!
Rövid szünet után a zsűri értékelte a csapatok teljesítményét, és átadta a jutalmakat.
Senki nem távozott üres kézzel. A gratulációval együtt minden részt vevő csapat emléklapot,
egy Zalaegerszegről szóló könyvet, és egy jófajta zalai bort vehetett át a zsűri tagjaitól.
A vetélkedő első három helyezettje október 29-én, a programsorozat záró rendezvényén
vehette át jutalmát.
Le a kalappal a résztvevők előtt! Alapos felkészültségről, nagy tudásról tettek
tanúbizonyságot. Játék volt a javából, „véresen” komoly játék! Én, mint játékvezető ugyanúgy
izgultam, mint a csapattagok, és a játék végén együtt örültünk a sikereknek.
Az első két helyezett csapat szinte 100 százalékosan teljesített, csupán egy-két pontot
vesztettek a játék során. Szorosan követte őket a többi csapat is, és akiknek most kevésbé
sikerült, azok sem keseredtek el. Megfogadták, jövőre jobb lesz!
Nagyon reméljük, és a visszajelzések ezt igazolták, hogy sokat tanultak városunk kulturális
életéről a vetélkedő feladatain keresztül, ill. a versenyre való felkészülés során, és nem utolsó
sorban egy kellemes, jó hangulatú délutánt töltöttünk el, mert játszani jó!

Kereki Judit
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A ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA
ÉS KÖNYVTÁRA 2015. ŐSZI PROGRAMJAI
dr. Főzy István: A dinoszauruszok Kárpát-medencében c. előadása
2015. október 11 – én az Országos Könyvtári Napok keretén belül vendégünk volt dr. Főzy
István természettudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki évtizedek óta járja a
Kárpát-medence tájait és gyűjti a letűnt korok emlékeit. Nem is gondolnánk, hogy hazánk és
környéke is tartogat meglepetéseket az érdeklődők számára. Előadásában szó esett a
kacsacsőrű dinoszauruszokról, a páncélos őshüllőkről, hosszú nyakúakról, és a többiekről is.
Mesélt az utóbbi fél évtizedben történő Kárpát-medencei ősmaradványok kutatásairól, a
lelőhelyeken talált őshüllő maradványokról, köztük dinoszaurusz-tojásokról valamint a Pécs
környéki dinoszaurusz-lábnyomokról, a gerecsei őskrokodilról és a 2000. év felfedezéséről, a
bakonyi dinoszauruszokról is. Az előadás végén a hozott ősmaradványokat (őscápafog,
barnamedve koponya, kövületek) kézbe lehetett venni, meg lehetett fogni, tapintani.
A program megtekinthető a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján is.
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Könyvvásár
Szintén ezen a napon, használt könyvek vásárát tartottunk az állományból kivont könyvekből
és folyóiratokból.

Kiállítás a Kreatív Klub munkáiból
2014 októberében indult el a Kreatív Klub foglalkozása, az évfordulóra való tekintettel
szerveztünk kiállítást az elmúlt időszak munkáiból. A Klub vezetője Román Andrásné
csipkekészítő és népi iparművész, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület, a Zalai
Csipkeműhely és az Országos Csipkekészítő Egyesület tagja. A csoport tagjai havi egy-két
alkalommal találkoznak a könyvtárban, ahol többféle csipkekészítési technikát (pl.
hajócsipke, zsinórcsipke készítését) sajátíthatnak el. Megismerkednek a horgolt ékszerek,
terítők, díszek készítésének lépéseivel is, valamint lehetőség van gyöngyfűzéssel készült
ékszerek technikájának megtanulására. A kiállítás két hétig volt megtekinthető a könyvtárban.
A foglalkozás folyamatosan zajlik.
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Kézműves foglalkozás
A gyerekeknek játszóházzal kedveskedtünk, ahol könyvjelzők és játékos figurák készültek.

Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel
2015. október 28-án zajlott le Nyulász Péter: Mi az ami c. interaktív előadása. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a találkozó az aulában került megrendezésre, amin 150 gyermek
vett részt, főleg óvodáskorúak, de az általános iskola első osztályos tanulói is. Meghívást
kaptak a Nyitott Ház lakói is, akik nagy örömmel elfogadták meghívásunkat. A rendezvényt
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága támogatta.

Író-olvasó találkozó Vass Virággal
Vass Virág írónő volt a vendégünk november 16-án a délutáni órákban. Az előadás során a
már megjelent könyveiről mesélt, azok keletkezéséről, témáiról. Fő motívuma a mai
nőkérdés: a rohanó világban ezernyi feladattal hogy állják meg a nők helyüket. Különféle
élethelyzetekben világította meg a nők sokszínűségét. Beleszőtte történeteibe a romantikát is,
de a kiszolgáltatottság is megjelenik. Lehetőség volt dedikálásra is a találkozó végén. Az
írónőt meghatotta a közönsége, tisztelettel hallgatták szavait. Kellemes szájízzel távozott az
intézményből.
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Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal a ZVMKK könyvtárában

2015. november 18-án, szerdán Vig Balázs meseírót fogadtuk könyvtárunkban, aki a Három
bajusz gazdát keres című meséjét hozta el a gyerekeknek. Közönsége az Eötvös József
Székhelyiskola, a Liszt Ferenc Tagiskola és a Nyitott Ház tanulóiból tevődött össze.
Az író, mint Pöndöri uraság, a mese egyik hőse lépett a gyermekek elé, akik az első perctől az
utolsóig kacagtak a tréfás előadáson. Képzeletbeli utazáson vehettek részt Születésnapföldén,
ahol minden csupa édesség, csupa ajándék.
A legbátrabbak még bajuszgazdaként is kipróbálhatták magukat, s a tanító nénik is aktív
részesei lehettek a játéknak.
Vig Balázsnak eddig három könyve jelent meg: A rettegő fogorvos, a Puszirablók és a Három
bajusz gazdát keres. Mindhárom történetből kaptunk egy kis ízelítőt. A gyermekek nagy
kedvet kaptak a mesékhez, és örömmel vitték haza a köteteket, hogy elolvassák.
Az interaktív író-olvasó találkozón részt vett a Nyitott Ház iskolás csoportja is, akik – bár
nehezen mozognak és kommunikálnak – mosollyal az arcukon követték figyelemmel a mesésjátékos előadást, s a mozgásos játékokba is igyekeztek bekapcsolódni.
Az író délután a csácsbozsoki fiókkönyvtárban találkozott a gyerekekkel. Itt közel 50
gyermek hallgatta nagy érdeklődéssel az interaktív előadást.
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Könyvbarát Kör

2013 februárjától olvasói kezdeményezésre meghirdettük, és 27 fővel elindítottuk a
Könyvbarát Kör című programunkat. A havi egyszeri találkozókon általában 14 fő tudott
részt venni, más elfoglaltságától függően.
A nyári szünet eltelte után a Könyvbarát Kör első találkozója október 26-án volt. A tagok
beszámoltak az olvasmányélményeikről, kedvenceiket ajánlották egymásnak is. Emellett
játékos feladatokkal is színesítettük a találkozót. Ilyen volt például, amikor egy-egy klasszikus
mű címét szavakkal kellett körülírni. Minden megfejtés után, az adott műről el is
beszélgettünk.
A bevezető játékos feladatok után elolvastuk Örkény István: Az otthon című egyperces
novelláját. A történet rövidsége ellenére nagyon elgondolkodtató volt. A kiosztott novella
hátoldalán mindenki kapott egy-egy fogalmat, melyek érzelmeket fejeztek ki. Ezeket kellett a
társaiknak szavakkal körülírni.
A következő alkalomra kiosztott novellákhoz kapcsolódva azok íróival ismerkedtünk meg. A
novellák a következők voltak: Herczeg Ferenc Bertalan úr feltámadása és J. D. Salinger
Ilyenkor harap a banánhal.
A második találkozón az előzőleg kiosztott novellák megbeszélésére került sor, összevetve a
két mű szimbólumvilágát. Salinger novellájának lélektana mélyebb értelmezést igényelt.
Feltártuk az emberi lélek meg nem értettségét, ezáltal az egyén kirekesztettségét a
társadalomból. Korábbi olvasmányélményeinkből több példát is fel tudtunk hozni a témában.
Két, számunkra kevésbé ismert író, O. Henry, és Aino Trosell munkásságával ismerkedtünk
meg. A rövid bemutatás után a NAVA.hu oldalon megnéztük O. Henry Borús Bölény
váltságdíja című művének átdolgozását.
Mivel a következő alkalom decemberben 14-én került sorra, így már karácsonyra készülve a
választott novellák is ehhez kapcsolódnak: O. Henry A háromkirályok ajándéka, és Aino
Trosell A bírótánc.

Biblioterápiás foglalkozások
Két éve kezdődött el könyvtárunkban a biblioterápiás foglalkozás sorozat, amelyen elsősorban
az Eötvös József Székhelyiskola és a Liszt Ferenc Tagiskola 2-4. osztályos tanulói vesznek
részt.
A biblioterápia lényege a mesék által történő gyógyítás, ami esetünkben a lelki gondok
orvoslására, megoldások keresésére szorítkozik. A gyerekek szívesen hallgatnak olyan
meséket, amelyekben egy őket is érintő probléma vetődik fel (pl.: kirekesztés, intolerancia,
barátság-harag, családi viták, kistesó születése, szegénység, agresszió). Egy-egy találó
történettel máris ráhangolódnak a kérdésre, s a mese alatt átélt katarzis után ők is nyíltabbá
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válnak. Őszintén beszélgetnek saját problémáikról társaik előtt, majd játékos formában oldjuk
ezeket a feszültségeket.
A mozgásos-kreatív feladatokat örömmel végzik, s egyre jellemzőbb, hogy az osztályt kísérő
nevelők is szívesen csatlakoznak a gyerekekhez a feladatok megoldásában. Gyakran
meghallgatunk egy-egy dalt is, amelynek mondanivalója a témához kapcsolódik.
Az óra végén mindig lehetőséget kapnak a gyermekek arra, hogy elmondják, milyen
tanulságot visznek magukkal, melyik feladatban érezték a legjobban magukat, vagy melyik
szakasz volt számukra kényelmetlenebb.

A gyerekek osztálytanítókkal, valamint a szülőkkel is beszélgetnek a foglalkozások
mondanivalójáról, a mesék tanulságáról. Megfigyeléseik szerint észrevehető a javulás a
gyermekek magatartásán, egymáshoz való viszonyán. Így megvalósul a foglalkozások célja,
ami mindenekelőtt az, hogy a mesék gyógyító hatása jó irányba terelje a tanulók gondolatait,
érzéseit, értékrendjüket.
Külön öröm számunkra, hogy ezek a diákok szorosabban kötődnek a könyvtárhoz, és
szabadidejükben is szívesen visszajönnek olvasgatni, kölcsönözni.

Foglalkozások az általános iskola alsó tagozatos tanulóival

Könyvtárunkban a délelőtti órákat a csoportfoglalkozások töltik ki. Ezek nagy részét az alsó
tagozatos gyerekeknek tartjuk. A Liszt Ferenc Tagiskola és az Eötvös József Székhelyiskola
minden alsó tagozatos osztálya ellátogat hozzánk havonta egyszer.
A foglalkozásokat egy egész tanévet magába foglaló tematikából állítottuk össze, melyet
átadtunk a tanítóknak is. Mivel ezeknek az óráknak sok más mellett fontos szerepük van az
olvasóvá nevelésben is, ezért lényegesnek tartjuk, hogy a diákok szívesen időzzenek nálunk,
és élvezettel vegyenek részt a könyvtári óráinkon.
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Az első foglalkozás mindig magában foglalja a könyvtárhasználati ismereteket, természetesen
játékos formában. Ezzel az a célunk, hogy a későbbiekben ne legyen gond a könyvtárban való
tájékozódással, és a kölcsönzés szabályaival. Ezután követik egymást a mesékről,
természetről, illemről, környezetvédelemről, ünnepekhez kapcsolódó népi hagyományokról,
közlekedésről és nem utolsó sorban a gyermekversekről, ifjúsági regényekről és nyelvi
játékokról szóló foglalkozások. Időtartamuk 45 perc, felépítésük pedig változó: gyakran
hallgatunk dalokat, játszunk szituációs játékokat, de akadnak elgondolkodtató és ügyességi
feladatok is. Idén a mikulásvárásra és a karácsonyi készülődésre kézműves játszóházzal
várjuk az osztályokat.
A foglalkozást követő 15 percben a gyermekeknek kölcsönzésre is lehetőségük van.
Tapasztalataink szerint a tanulók jelentős részének kedvenc időtöltése az olvasás, ezért lelkes
használói könyvtárunknak.
Óvodai foglalkozások
Óvodai foglalkozásokat tartunk heti két-három alkalommal a Kertvárosban működő
Kertvárosi Óvoda Csillagközi Székhelyóvoda, és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda
Kosztolányi Dezső téren lévő Tagóvoda gyermekei számára. A foglalkozások témái a
néphagyomány szerinti jeles napok illetve ünnepi szokások köré épülnek. A könyvtári órákon
játékos formában kapnak információkat, ismereteket a gyerekek. Különböző kis feladatok
megoldása színesíti fantáziavilágukat, hozzájárul a beszédkészségük, a szövegértésük
fejlődéséhez, ami segíti őket majd az olvasóvá válás folyamatában.
Általában mesevetítéssel zárul, és mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek nézegetésével,
valamint a könyvtár felfedezésével, melyet nagyon kedvelnek.
Hatejer Katalin, Jasztrab Istvánné, Sámson Bernadett
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VERSÜNNEP RÉDICSEN
Ötödik alkalommal rendezte meg a Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola és az Utassy József
Könyvtár a Költészet Napja tiszteletére hagyományos versünnepét 2015. május 4-én. Utassy
József verseiből válogatott 55 versmondó. Ők hat iskolából érkeztek.
Már a versünnep megnevezés is sokatmondó, hiszen nem versenyezünk, főként nem
szavalunk, hanem verset mondunk. Mindenki győztes, aki mai gépi világunkban tiszteli a
szót, és szívesen tanul verset. És nemcsak ezzel az eggyel ismerkedik meg erre az alkalomra,
hanem azokkal is, melyeket meghallgat társaitól. Az elsődleges cél nem a helyezések
sorrendje, hanem az, hogy minél többen szeressenek verset tanulni és mondani. Persze a
tehetség is rögtön szembeötlő! Milyen csodálatos, ha már most látni valakin, hogy színpadra
termett, hogy erős oldala továbbadni tudását, vagy természetes számára a közszereplés.
Körültekintő alaposság jellemzi a szervezők munkáját a meghirdetéstől kezdve a befejező
mozzanatig. Semmi sem esetleges! Pontosan tudjuk az indulók nevét, az aznap éppen
hiányzókét, a tanult vers címét.
A tapasztalatok alapján évről évre megújul a rendezvény, a mostanin első osztályostól
negyedikes gimnazistáig, 6 évestől 18 évesig voltak versmondók. A versek szeretete közel
hoz, őszinte érdeklődéssel tudják hallgatni egymást.
Vonzereje van a versünnepnek! Öröm visszatérő versmondókkal találkozni, s – hisszük – az
sem véletlen, hogy kísérőik is gyakran ugyanazok a kollégák, jóllehet éppen felkészítőik. Ez a
munka is finomul, egyre alaposabb.
Igényes, szép emléklapokkal, könyvekkel jutalmazunk. Példaértékű a rendezvény
fegyelmezettsége.
Hagyománnyá vált, hogy a költő Motívum című versét hallgatjuk meg Orgona László
megzenésítésében. Különös varázsa volt legutóbbi versünnepünk befejezésének: zsűritag is
volt a dalszerző, így élőben is meghallgathattuk tőle a Motívumot. Feleségével, Tekán
Kingával közösen énekelték, és meg is tanították lelkes kis közönségüknek.
Mindannyian gazdagodtunk ezen a napon szellemben, lélekben.
A zsűri a következő versmondókat jutalmazta:
1-2. osztályos korcsoport:
I. Maturicz Mira – Arany János Általános Iskola Lenti
II. Meizner Nikolett – Arany János Általános Iskola Lenti
III. Ács Karolina – Vörösmarty Mihály Általános Iskola Lenti
Dicsérő oklevél: Orsós Barnabás – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola
Dicsérő oklevél: Orsós Leila – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola
3-4. osztályos korcsoport:
I. Striner Joakim – Arany János Általános Iskola Lenti
II. Németh András László – Arany János Általános Iskola Lenti
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III. Kovács Viktória – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola
Dicsérő oklevél: Drávecz Tamás – Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Lovászi
Dicsérő oklevél: Tüske Hanna – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola
5-6. osztályos korcsoport:
I. Kiss Nelli – Vörösmarty Mihály Általános Iskola Lenti
II. Halász Ramóna – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola
III. Kovács Benedek – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola
Dicsérő oklevél: Lengyel Szelina – Öveges József Általános Iskola Páka
7-8. osztályos korcsoport:
I. Melles Ramóna – Öveges József Általános Iskola Páka
II. Halász Klaudia – Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola
III. Tótiván Lilla – Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Lovászi
Gönczi Ferenc Gimnázium Lenti:
I. Maturicz Vanda
II. Maturicz Mátyás
III. Pap Martina
A versünnep másnapján, 2015. május 5-én az Utassy József Könyvtár meghívására rendhagyó
irodalomórát tartott alsó tagozatos tanulóknak Baley Endre költő és Orgona László dalszerző.
A rendezvényen Baley Endre saját verseiből mondott el egy csokorra valót, melyeket a
gyerekek azonnal megkedveltek, hiszen a költő személyisége, kedvessége magával ragadta a
gyerekek fantáziáját, hangulatát. Orgona László dalszerző gitárjátéka szintén nagy sikert
aratott, a dallamos, könnyen megtanulható és énekelhető sorokat a gyerekek együtt énekelték
az előadóval. Néhány megzenésített vers előadásában pedig Tekán Kinga működött közre.

Horváth Erzsébet - Erdei Lajosné


Matusné Gáll Éva a Cimborákkal a megyei könyvtárban
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BÁRÁNYFELHŐ BODORÍTÓ - CIMBORÁKKAL A KORTÁRS
ILLUSZTRÁTOROK VILÁGÁBAN
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban már ötödik éve, hogy Cimbora klub működik.
Olyan 10-15 év közti gyerekek vesznek részt a programjainkon, akik szeretik az olvasást, a
könyveket, érdeklődnek más művészeti területek iránt. Szeretnek közösségbe tartozni és új
barátokat szerezni. Ők olyan „olvasókörhöz” csatlakoztak, ahol havonta egy alkalommal
mindig változatos és tartalmas péntek délutáni elfoglaltságot találhatnak.
A november 20-án megrendezett találkozó ismét különleges programmal várta a kis és nagy
cimborákat. Vendégünk Matusné Gáll Éva könyvtáros Cimbora volt, aki Bárányfelhő
bodorító - játékos barangolás az illusztrátorok és mai irodalom világában című előadásával a
kortárs, magyar illusztrátorokat mutatta be a gyerekeknek és az érdeklődőknek.
Játékosan felépített, gazdag könyvkínálatot bemutató délután volt ez mindannyiunk számára.
A gyerekek megismerkedhettek Molnár Jacqueline (Ijjas Tamás-Lackfi János: A világ
legrövidebb meséi. Bp. Móra, 2014. - Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér. Bp. Móra, 2013.),
Szalma Edit (Lázár Ervin: A manógyár. Bp. Helikon, 2013.) és Keresztes Dóra (Weöres
Sándor: Éren-nádon. Bp. Helikon, 2014.), Réber László (Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér. Bp.
Osiris, 1977.) illusztrálta könyvekkel.
A programhoz összeállított könyvkiállítás köteteit az előadás után ki is kölcsönözhették a
résztvevők.
A foglalkozás kezdete játékos, „kapd el a labdát és mondj egy szót” az illusztrátor kifejezésre
címmel indult. Mindenki nagyon örült, hogy egy ilyen mozgalmas nyitással indult a program,
és, hogy mit mondtak a gyerekek? Lássunk néhány példát: „az illusztrátorról nekem a fény,
árnyék, ceruza, pasztell, képzelet, fantázia, álom szó jut eszembe.” A következő feladat találós
kérdések és szólások segítségével kitalálni, hogy melyik illusztrátorra gondolhatott az előadó,
majd az adott művész munkásságának bemutatása történt meg. A gyerekeknek egy új
módszertani eszköz is bemutatásra került, ez pedig a japán papírszínház volt. A japán
kamisibai elnevezésű „eszköz” a Három toll című történetet elevenítette meg.
Rímes játék következett, melyben a felolvasott versrészleteket kellett kiegészíteniük a
gyerekeknek. Az előadás hangulatát emelte a Weöres Sándor megzenésített versek
meghallgatása, s az azokhoz tartozó rajzok megtekintése is.
Nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy apró papírdarabokból kellett puzzle módjára egyillusztrációt, kirakni, amit azután meg is beszéltek. A gyerekek nagyon jól beazonosították a
rajzokat és alkotóikat. A program zárásaként szavazás indult útjára, a gyerekek eldönthették,
hogy melyik illusztrátor rajza, ábrázolásmódja tetszett nekik a legjobban. A legtöbb szavazatot
Szalma Edit kortárs illusztrátor kapta.
A Cimbora klub novemberi programja is nagyon színvonalas és élményekben gazdag délutánt
nyújtott a gyerekeknek. Reméljük, hogy sikerült felkeltenünk az érdeklődésüket a kortárs
illusztrátorok iránt, és kaphattak egy kis kedvcsinálót ahhoz, hogy a könyveket ne csak
átolvassák, hanem a képekkel kiegészítve még gazdagabb fantáziavilágot teremtsenek
maguknak az olvasmányaik során. Köszönjük Éva kolléganőnknek a minőségi szórakoztató és
információgazdag előadását, mi könyvtárosok is egy kicsit kiléphettünk a hétköznapi
munkánk világából és szárnyalhatott a fantáziánk az illusztrátorok teremtette mesevilágban.
Tóth Renáta
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„KERETEZZÜK ÁT TÖRTÉNETEINKET!” KÁDÁR ANNAMÁRIA
ELŐADÁSA A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
Az ismert pszichológus, dr. Kádár Annamária tartott másfél órás előadást könyvtárunkban a
mesepszichológia témakörében. Nagy érdeklődésnek örvendett a rendezvény, Zala megyének
több mint 20 intézményéből jöttek pedagógusok, könyvtárosok, érdeklődök.
Kádár Annamária előadása elején az idő perspektívájára hívta fel a figyelmet. Bevezetésként
mesélt Zimbardo börtönkísérletéről, hogy éreztesse, a környezet mekkora hatással van az
emberekre. Ebben a kísérletben a stanfordi egyetemi professzor 24 főt választott ki a
meghirdetett lehetőségre jelentkezők közül, hogy játsszák el 2 hétig a pénzfeldobással
eldöntött börtönőr vagy rab szerepét. A kísérlet annyira jól sikerült, hogy 6 nap múlva le
kellett állítani a kezdetben békés, majd egyre jobban eldurvuló projektet. A résztvevők
ugyanis nem tudták kivonni magukat az alól, hogy azonosuljanak a szerepükkel.
Ugyanígy vannak ezzel a gyermekek is, a külvilágban látott, történt dolgokkal. Amit látnak,
tapasztalnak meghatározóak számukra, így nagyon fontos, hogy megfelelő környezetet
biztosítsunk nekik. Azt hinné az ember, hogy ha a fizikai szinten megteremtjük a feltételeket,
akkor a gyermek boldogsága meg van alapozva, de ez csak részben igaz. Kádár Annamária
ugyanis kitért arra, hogy az életben az idő helyes hasznosítása mekkora hatással van a
gyermekekre.
Megfigyelhető, hogy a múltban történt eseményekről, akár nagyon hasonlókról is, nem
ugyanúgy számolnak be az emberek. Vannak, akik egy balesetet is képesek pozitív (1)
töltettel előadni, vannak viszont, akik a megtörtént eseményeket nem tudják feldolgozni, és
azt ijesztően, negatívan (2) adják vissza beszámolóikban. Ebben az esetben perspektívát kell
váltani, hogy feloldást találjunk a negatív élményekre – ebből a gondolatból kiindulva említ
meg a pszichológus műveket, melyek jó példák arra, hogyan lehet pozitívan felfogni akár egy
borzalmas élményt is. Ilyen mű az „Élet szép”, melyben az édesapa kisfiát a koncentrációs
tábor kegyetlen világába úgy vezeti be, mintha az egy játék lenne, amelyben nyerhet egy igazi
tankot. Marquez műve, az „Azért élek, hogy elmeséljem az életemet” is szóba került, mely
egy kissé abszurd történetet mesél el egy házaspár életéből, hogyan változott pozitív irányba
az életük egy spontán szemléletváltástól.
A negatív élményeket két módszerrel is „ÁTKERETEZHETJÜK”, egyik a „János bácsi”
módszer, mikor tudjuk, hogy nem jó dolog történt velünk, de kit érdekel, és a „Jocka
módszer”, amelyben Jocka úgy állítja be az őt elfogó rendőröket, mintha azok azért
kísérgetnék őt, hogy biztonságban legyen. Megemlíti még egy kislány történetét, aki
édesanyjától az esti meséjét „Kicsit több beleéléssel!” kéri; Kádár Annamária ezt a kérést akár
iránymutatónak is ajánlja az életben, merjünk felszabadultak lenni, együtt örülni, játszani
gyermekünkkel. Mindezt természetesen a múltról való mesélésben is valósítsuk meg, de még
fontosabb, hogy a jelenben, viselkedésünkben is érvényesüljön a fent említett attitűd.
A jelenben arra kell figyelni, hogy mérsékelt hedonizmust tudjunk megvalósítani. Ez az egyik
időviszonylatnak, a jelen hedonizmusnak a felnőttekre alkalmazható variációja a jelenben.
Kádár Annamária elmélete szerint a jelen hedonizmus (3) a „Carpe diem”
gondolkodásmódhoz hasonlítható: minden vágyunk egyből teljesüljön, amit kívánok azt
egyből megveszem, nem gondolok a jövőre, és egyéb gyerekekre jellemző dolgot tudnánk
még itt felsorolni. A másik viszonylat a jelen fatalizmus (4), a tipikus: „Nekem ez úgysem
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fog sikerülni! Már megint velem szúrnak ki!!” mondatok hangoznak el az ilyen beállítottságú
ember szájából. Bűnbakokat keresnek állandóan, akik életüket megnyomorítják.
Nekik fontos, hogy megtanuljanak fél lábbal a jelenben élni, átkeretezni a mindennapjaikat,
gondolataikat. Nekik nehezebb lesz a gyermekük strukturálatlan szabadidejét megfelelően
hasznosítani, de van itt is ötlet hozzá, iránymutatás a változtatáshoz, vagyis önmaguk
megváltozásához. Ami a gyereknek káros a pszichológusnő szerint: a túl sok külső kép. Ide
sorolja a túlzott tévénézést, táblagépezést, de még a túl sok tárggyal való körbevételét is a
gyereknek. Mert amikor ezekkel foglalkoznak, a gyermekek hipnotikus transzba esnek, vagyis
átlátnak rajtunk, nem saját maguk alkotnak belső képeket, hanem kézhez kapják. Fontos hogy
max. 20 percet töltsenek effajta foglalkozással a 4 – 9 éves gyermekek, ezt a szülő megfelelő
jövőképpel meg tudja valósítani úgy, hogy a célokat a gyereke elé is kitűzi.

Így el is értünk időben a jövőhöz való viszonyuláshoz, mely Kádár Annamária szerint lehet
célorientált (5) és végül transzcendentális (6). Mindkettő, attól függően mennyire vagyunk
birtokában megfelelő ismereteknek, lehet igen szerencsés jövőnk alakításának a
szempontjából. Fontos, hogy legyenek céljaink, de meggondolatlanul magasra tenni a mércét
sem szabad – itt is a mértékletesség a meghatározó, hogy legyünk reálisak terveinkben is. A
transzcendentális hozzáállás akkor fog létrejönni, ha múltunkra pozitívan tudunk
visszaemlékezni, vagy azt átkeretezni, mérsékelt hedonizmust tudunk jelenünkben
megvalósítani, és jövőszemléletünk legyen mérsékelten célorientált. Így tudunk
meggyőződéssel hinni abban, hogy az élet szép, a múltunkban történt dolgokból tanulni
tudtunk, és hogy van olyan jövő, amelyikben élni érdemes.
Ezt a modellt állítja be Kádár Annamária követhetőnek, megvalósíthatónak ahhoz, hogy a
gyermeknek úgy tudjunk mesélni, hogy az mindkét fél számára élmény és öröm legyen. Így
az előforduló negatív életeseményeket is fel tudjuk közösen dolgozni, nem arról elterelni a
szót, és nem didaktikus, gyermeknyelven érthetetlen módon magyarázni azokat, ezzel esetleg
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még nagyobb károkat okozva neki. Egy, a pszichológusnő által említett kísérletben a szülőket
olyan szobába küldték be, ahol a tárgyak (a szoba berendezése) nagyobbak voltak az
átlagosnál, így próbálták számukra érzékeltetni, mennyire máshogyan látja a világot egy
gyermek, s nem biztos, hogy az a látószög a helyes, amit a szülő jónak tart.
Végül pár kérdés érkezett a nézőktől hétköznapi dilemmákról, mint például hogy a Monster
high című könyv mennyire káros a gyereknek, vagy hogy van- e élet Bartos Erikán túl…
Tóth Renáta


36

TUDÓSÍTÁSOK
„A BÉKA LEGYEN VELED”! A 22. CSALÁDFESZTIVÁLON JÁRTUNK
A CIMBORÁKKAL

Szeptember 19-én ismét megrendezésre került
Zalaegerszegen a 22. Családfesztivál.
Helyszíne a zalaegerszegi Ady Endre Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
volt. A rendezvény a Dísz térről babakocsis
sétával indult, majd sor került a program
ünnepélyes megnyitójára is.
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárának
Cimbora
klubja
rendhagyó olvasásnépszerűsítő programmal és
vidám játékos feladatokkal vett részt a rendezvényen.
Íme, néhány az izgalmas kínálatból.
Békahajtogatás és papírbéka ugrató
verseny, plüss béka szépségverseny,
papírszínházi bemutató – Békakirály
és Vas Henrik, játékos ügyességi
feladatok kis és nagy békáknak.
Kollégáimmal, Penkalo Alexszel és
Tóthné
Gyapay
Verával
nagy
lelkesedéssel vetettük bele magunkat a
sátordíszítésbe,
a
feladatok
előkészítésébe. Igazi csapatmunkával
végeztük a feladatokat, és egy kicsit mi
is gyerekké váltunk. Ezután kezdetét
vette délelőtti programunk, amit idén
elsőként szabadtérire terveztünk.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat és szívesen vettek részt valamennyi programunkon.
Különösen jó tapasztalatunk volt, hogy gyakran a felnőttek is bekapcsolódtak a
tevékenységekbe, nagy örömet váltott ki plüssbéka-szépségversenyünk, amin tizennégy béka
indult. A békák felajánlói között volt könyvtáros kolléga, valamint a békákat minden
mennyiségben gyűjtő zalaegerszegi lakos is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a cimborák
között köszönthettük a nagykutasi gyerekeket is, akiket az elkötelezett könyvtárosok,
Marótiné Diószegi Erzsébet, és Maróti Károly kísért el a rendezvényre.
Ajándékképpen színezőt és zsákbamacskát választhattak a gyerekek, akik ezen a napon
sokféle programból választhattak: például fafaragás, agyagozás, ollóvágta, bábkészítés,
közlekedés-oktatás, körhinta és fajátékok, asztalitenisz bajnokság.
Tóth Renáta
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KISGYÖRGY ERZSÉBET, A „HIVATÁSOS” KÉPESLAPGYŰJTŐ1
Szeptember 27-én lett volna 81 esztendős Kisgyörgy Erzsébet, akinek emlékét szeretettel
őrizzük, mindemellett nagy tisztelettel gondolunk Rá.
Nem tudom már, mikor is ismertem meg Őt. Könyvtárosként rendszeresen járt a kultúra
területén dolgozók társaságába, kiállítások megnyitóira, mindannyian tudtuk, kié a kissé
rekedtes hang és kacagás. Nyugdíjasként 10 éven át aktív „bakancsos”, túrázó volt, később
elválaszthatatlan kísérője lett a bot, ami segítette őt abban, hogy rendszeresen elmenjen a
patikába és a számára egyik legfontosabb helyre, a postára, ahol rendszeresen küldött és
kapott lapokat.
Barátságunk 1997-től vált szorosabbá, attól fogva látogattam rendszeresen. Mindig boldogan
mutatta - hatalmas tisztelői, „beszállítói” körének köszönhető - új szerzeményeit, sőt a
gyönyörű biedermeier sublót fiókjaiba is betekintést nyerhettem. Én már csak a nyugdíjas ház
béli lakását ismertem, ahol csodálattal tekintettem az előszobát megtöltő híres Abonettes
dobozok garmadájára, a különféle szekrényekben tartott képeslapos dobozokra, de főként a
gyűrűs dossziékba rendszerezett egerszegi képeslapokra. Kisgyörgy Erzsébet e különgyűjteménye megkerülhetetlen volt a Göcseji Múzeum történészei számára, számos
kiállításunkban, kötetünkben használtuk, használhattuk lapjait. Nagy szerényen nem kért
mást, mint hogy említsük meg a nevét, valamint kapjon a kiadványból, amihez kölcsönzött.
Így tett másokkal is: örömmel fogadott minden érdeklődőt. Szerepeltek képei a Városi
Művelődési Központban 1997-ben megrendezett Egerszegi album című kiállításban, az ekkor
kiadott Utcák, terek, emberek. Zalaegerszeg régi képeken kötetben is, a 2000-ben átadott
állandó kiállítás egerszegi enteriőrjében, a Morandini építész családról írott kötetben,
legújabban pedig a Tódor Tamás által jegyzett Zalaegerszeg titkai, Városkalauz a múlt
tükrében című idegenforgalmi kiadványban is. Számos alkalommal szerepelt kiállításaival a
könyvtárakban; különösen büszke volt a szombathelyi gyűjtőtársak felkérésére összeállított
kollekcióira. A Szombathelyi Képes-levelezőlapgyűjtők Egyesületének 1989-től alapító tagja
volt, sokat mesélt rendezvényeikről, az ott kötött barátságokról, a számára oly fontos gyűjtő
és cseretársi kapcsolatokról. Egyik kiállításához írta meg Nosztalgia címmel emlékezését,
amiből kiderülhet számunkra: a hála is ösztönözte, hogy Zalaegerszeg régi ábrázolásait
gyűjtse, nem kevés pénzt is áldozva egy-egy ritka példányért; a városét, mely befogadta a
háború viharában Erdélyből idesodródó családját. Azért is volt különösen boldog
Kőszegfalviné Pajor Klára és társai ismeretségével, mert már nem volt többé magányos
farkas, sőt, hivatásos lapgyűjtővé nevezhette ki magát – ahogy fogalmazott a Nosztalgia című
visszaemlékezésében.
Könyvtárosi precizitással rendezgette újságkivágásait is, melyek a másik hobbyban, a
rejtvényfejtésben segítették; a színészekről külön nyilvántartást vezetett, persze
könyvespolcán számos kötet is sorakozott e témában. Ugyanígy gyűjtötte a művészeti
kiállítások, kulturális események meghívóit. Amikor Erzsi hatalmas, 100 ezer darabot is
meghaladó gyűjteményének egy részét a Göcseji Múzeumra hagyományozta, ajándékozási
szerződést fogalmaztunk meg közösen, amiben így rendelkezett: régi elhatározásom szerint
Zalaegerszeg város múzeumának ajándékozom képeslap gyűjteményem következő darabjait:
- a dossziékba rendezett zalaegerszegi képeslap gyűjteményemet (1155 db), valamint az ehhez
kapcsolódó vegyes gyűjteményemet – meghívók, borítékos üdvözlő lapok, (mintegy 905 db)
1

Elhangzott 2015. november 18-án, a József Attila Városi Tagkönyvtárban rendezett „Zalaegerszeg régi
képeslapokon. Válogatás Kisgyörgy Erzsébet hagyatékából” c. kiállítás megnyitóján.
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- a javarészt 1945 utáni időszakot reprezentáló, zalai településeket ábrázoló lapjaimat, melyek
helységek szerint rendezettek az országos anyagban
- valamint a három dobozba rendezett ún. reklámok gyűjteményét.
Erzsi bizonyára örvendezik, ha lát bennünket: mert családja beleegyezésével, Béres Katalin
közbenjárásával képeslapjai jó helyre kerültek, országos múzeumok is örömmel fogadták
lapjait. Zalában a Balatoni Múzeum kapta meg a hajózás témakörében összerendezett anyagát.
Egy gyűjtőtársa pedig arra vállalkozott, hogy gondozza gyűjteményének vegyes magyar és
nemzetközi anyagát. A Göcseji Múzeum munkatársai az idén tudták megkezdeni a
képeslapok leltározását. Időigényes munka a muzeológiai szempontú feldolgozás: a képekről
pontos tartalom- és állapotleírást adunk, feltüntetjük a lap kiadóját, egyedi méretet, majd
címszavak segítenek a keresésben. Eddig mintegy 200 db-ot sikerült rögzíteni, digitalizálni,
ebben nagy segítségünkre van Büki Ágnes gyűjteménykezelő.
A feldolgozás buktatóinak illusztrálására Erzsi egyik kedves gyűjtőtársa, Steiner Józsefné
nagyatádi gyűjtő képének történetét osztom meg Önökkel. Küldött egy Kossuth szobrot
ábrázoló lapot azzal a kérdéssel, tudunk-e róla valamit. Mivel sem Ő, sem Molnár András
levéltár igazgató nem tudta a választ, hozzánk továbbították a kérdést. Ezt írtuk 1999-ben:
„Ilyen méltatlan környezetbe - látván a hátteret, még Zalaegerszegen sem állítottak szobrot.
Elképzelhető persze, hogy egy hazafias érzelmű polgár, esetleg egy képeslap kiadással is
foglalkozó kereskedő szeretett volna ilyet….”. Valóban, pár évvel később egy újsághírt
találtunk 1908-ból, mi szerint Breisach Sámuel házának udvarán szobrot állított Kossuth
Lajosnak: „Breisach polgártársunk látható jelekben nyilvánvaló hazafias érzületét örömmel
üdvözöljük.” – dicsérte a sajtó. S bizony, így ösztönözve, a szobrot képeslapon is
megjelentette.
Kérdezhetnék, ki is volt Breisach Sámuel? A jeles közéleti férfiú 1879-ben költözött
városunkba, először az Iskolaközben nyitott nyomdát, majd a városháza földszintjén bérelt
üzletet. Számos képeslapot adott ki a városról, ezek általában fekete-fehérek, vagy színezettek
voltak. Az ipartestület 1904-ben ünnepelte letelepedésének 25. évfordulóján, e szavakkal: „Ki
ne ismerné Breisach Samut, az örökké fiatal könyvkereskedőt és nyomdatulajdonost”, aki
kereskedőként és iparosként is szívesen hozott áldozatokat pályatársai érdekében.
Vállalkozását 1923-ban, 84 évesen szüntette meg, 1929-ben hunyt el, a zalaegerszegi zsidó
temetőben nyugszik.
A gyűjtemény legrégebbi egerszegi lapjait 1899-ban adták postára, ebből az évből ismert a
legtöbb régi lap, persze ezek készülhettek korábban is, valamint gyakorlat volt, hogy azonos
felvételt több alkalommal is kiadtak, más színezéssel, felirattal. A korai lapok többségét helyi
kereskedők, mint Komlós M. Miksa, ifjú Horváth Jenő, Nemes Gábor jelentették meg a
képeslapkiadás virágzó korszakában, a 19-20. század fordulójának környékén. A 1930-as,
1940-es évekből az egyik legnevesebb fővárosi kiadó és fényképész, Weinstock Ernő számos
egerszegi lapja is ismert. Serényi Árpád fényképész, aki 1920-1941 között élt itt, a város
megrendelésére adott ki számos lapot, reklámozva Göcsej és Zalaegerszeg szépségeit,
értékeit. A háború után sokszor silányabb minőségű papíron jelenhettek meg a lapok. 1952től a képeslapkiadás állami monopóliummá vált, majd 1954-ben létrejött a Képzőművészeti
Alap Kiadóvállalat, mely főként fekete-fehér lapokat adott ki; az 1960-as évek végétől
azonban már a színes lapok virágkora érkezett el. Erzsi örömmel gyűjtötte városunkról az
újabb lapokat is, így a Mészi Műhely kiadásában megjelenteket is.
Most itt, néhány személyes emléktárgy mellett ez a gyűjteményéből válogatott kiállítás
időutazásra hív bennünket, egyben tiszteleghetünk a „hivatásos” lapgyűjtést az „amatőr” szó
jelentéséhez hűen nagy szeretettel végző Kisgyörgy Erzsébet emléke előtt.
Megyeri Anna
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ÚJ KÖTET DEÁK FERENCRŐL A MEGYEI KÖNYVTÁR
KIADÁSÁBAN

Még 2013 októberében a Zalaegerszegi Törvényszék Díszterme adott otthont a Deák Ferenc
születésének 210. évfordulója tiszteletére rendezett „Deák és a nők - Női sorsok és szerepek
Deák Ferenc környezetében” című tudományos konferenciának. Már akkor szóba került, hogy
előadásaikat kötetbe rendezik a szerzők.
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014-ben nyert pályázati támogatást a Nemzeti
Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumától, 500.000 Ft értékben, a „Jól esik köztetek
lenni…” Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében című kötet megjelentetésére,
melynek szerkesztői feladatait Kiss Gábor látta el.
A könyv bemutatására Zalaegerszegen, a megyei könyvtárban került sor. 2015. október 1-jén,
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei
Levéltára közös szervezésében. A kötetet dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg díszpolgára, és a
kötet szerkesztője, Kiss Gábor könyvtárigazgató ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Két héttel később, október 15-én Budapesten, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban is
bemutatásra került a kiadvány, ahol Dr. Hermann Róbert ismertette a hallgatósággal a művet.
Kiss Gábor

A kötet címlapja és a budapesti kötetbemutató résztvevői
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AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS A DIGITÁLIS
MEGOSZTOTTSÁG TENDENCIÁI A KÖNYVTÁRAKBAN
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS ZALA MEGYE KÖNYVTÁROSAI SZÁMÁRA
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. őszén szakmai konferenciát szervezett a
megye két városában a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából megvalósuló, A digitális
megosztottság tendenciái témakörben.
Az első konferenciát 2015. október 19-én, Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban, míg a második konferenciát 2015. október 26-án, Nagykanizsán a Halis István
Városi Könyvtárban tartottuk meg.
Előadást tartott Dr. Sipos Anna Magdolna, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtári- és
Információtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a "digitális megosztottság
nemzetközi trendekről és azok hatásáról a könyvtárak megújuló szolgáltatásaira” címmel.
Dr. Varga Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtári- és Információtudományi Intézet
egyetemi docense, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igazgatója az információs
műveltségről egy nemzetközi felmérés tükrében, Horváth Viktória, a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár olvasószolgálati csoportvezetője a könyvtárosok helyéről e digitális
útvesztőben, valamint Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója a használók
kompetenciájáról beszélt.
Tóth Judit
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ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK KESZTHELYEN
Két héten át 2015. november 16-tól december 1-ig színes, tartalmas programokkal vártuk
olvasóinkat a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárába.
November 17-én az Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampányunk X. fordulóján vettek részt
alsó tagozatos osztályok tanulói. A Várak nyomában című foglalkozás betűrejtvényekkel
kezdődött, melyek a környékbeli várak neveit tartalmazzák. Ezután beszélgettünk a várak
szerepéről, majd képfelismerés következett a várak jelenlegi és eredeti formájáról. Ezenkívül
még felkerült a táblákra, hogy mikor épült, milyen magasan fekszik és hogyan pusztult el az
adott vár. A foglalkozást színesítették az ismeretterjesztő, szépirodalmi, illetve mondákat
tartalmazó könyveink. Térképen is megnéztük, hol találhatóak és milyen hegyen fekszenek a
környékbeli várak. A gyerekek szívesen hallgatták egymást és osztották meg velem
élménybeszámolóikat a már meglátogatott várakról.
November 19-én az évről-évre hagyományosan megrendezett Óvodások városi versmondó
délelőttjére került sor. A város valamennyi óvodája képviseltette magát, minden csoportból
egy-egy kis szavalóval. Rendezvényünk vendége volt Sarkadi Szilvia pedagógus, gyakorló
versmondó, aki oldva a feszültséget köszöntő beszéde után egy kis tornázásra biztatta az
óvodásokat és a közönséget. Idén is igazán jól felkészült, kedves, szívhez szóló kis
versmondókat hallhattunk. Célunk a versek megszerettetése, ezért minden résztvevő azonos
jutalomban részesült: emléklapot és az iskolára felkészítő foglalkoztató könyvet vehettek át.

November 21-én került sor az Ajánlom neked is! című pályázat kiállítás megnyitójára és
jutalmazására. Olvasóink ezzel a Gyermekkönyvtárból kikölcsönzött kedvenc könyveiket
népszerűsíthették. A rövid leadási határidő ellenére is 72 db alkotás született, 40 db alsó
tagozatos iskolás és 32 db óvodás munkája. A kisebbek rajzoltak, volt, aki illusztrációt
készített az ajánláshoz, de volt olyan is, aki egy az egyben hűen ábrázolva visszaadta a könyv
borítóját. Készült újragondolt igazán kreatív borítóterv, valamint több könyvajánló is, amit
még rajzzal is gazdagítottak. A mesék mellet Berg Judit Rumini, Jeff Kinney Egy Ropi
naplója és a Stilton könyveket választották a legtöbben. Nagy örömömre Bálint Ágnes,
Csukás István, Fekete István és Móra Ferenc művei is szerepelnek az ajánlásban. A
jutalmazás igazán oldott hangulatban zajlott. Minden pályázó rajza kiállításra került és a
gyermekek emléklappal, tárgyjutalommal, illetve még egy zsákbamacska ajándékkal térhettek
haza. Könyvjutalomban részesült a legélethűbb, a legeredetibb, a legeseménydúsabb, a
legkreatívabb, a legötletesebb, a legviccesebb és a legizgalmasabb alkotás, valamint a
legkisebb és a leglelkesebb pályázó.
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November 24-én Turbuly Lilla író látogatott el hozzánk; e rendezvényünket a Szépírók
Társasága támogatta. A gyerekek olvasmányélményeik alapján rajzaikkal lepték meg az
írónőt, melyeket fel is használt, ahogy beszélgetett velük a könyveiről. Mesélt arról is, hogyan
kezdett el írni és fel is olvasott az alsó tagozatos iskolásoknak. Nem volt hiány az okos,
érdeklődő kérdésekből sem. Az író a Talált szív című könyvéhez kapcsolódó színezővel lepte
meg a gyerekeket, melyre dedikációt kérhettek.
November 26-án délelőtt Őszi bújócska címmel az óvodás korosztályt vártuk foglalkozásra.
Az állatok téli készülődésével ismerkedtek meg a gyermekek könyvek, folyóiratok, versek,
dalok és videó bejátszás segítségével. Színesítette és izgalmassá tette számukra a foglalkozást,
hogy őszi levelekkel és hópelyhekkel díszített számozott ablakocskákat láttak egy táblára
felragasztva. Ezzel hangolódtunk a témára, illetve a helyes válaszok után mindig kinyílt egyegy ablak, és feltárult az alatta lévő kép kis részlete. Végig találgattak, hogy mit rejthet a kép,
de csak a legvégén derült rá fény, hogy egy faodvából kikukucskáló mosómedve az.
November 26-án délután pedig kézműves foglalkozásra vártuk olvasóinkat. Ekkor
üvegmatrica technikával ismerkedhettek meg a gyerekek. Adventra hangolódva készültek a
hóemberek, télapók, angyalok, harangok és egyéb téli, karácsonyi motívumok. Volt, aki
lakását díszíti vele, volt, aki ajándéknak szánta alkotását.

A rendezvénysorozat ideje alatt a Goldmark-emlékév kapcsán foglalkozáson vehettek részt
csoportok, ahol játékos formában, a meghatározások alapján találhatták ki, hogy kit takar a
kép, melyik híres emberről beszélgetünk. Ezután pedig, visszaemlékezve a hallottakra
megfejtettek egy totót a zeneszerző életéről. Azok sem maradtak ki a játékból, akik
foglalkozáson kívül érkeztek. Ők a Keszthelyi életrajzi lexikon segítségével oldották meg a
rejtvényt. Minden résztvevő apróbb tárgyjutalomban részesült, a legügyesebbeket pedig még
jutalmazni fogjuk az év végén is.
December 1-től, a gyermekkönyvhetek zárásaként elkezdődött a könyvtár téli díszbe
öltöztetése. Olvasóink közreműködésével lekerültek a lámpákról, faágakról az őszi hangulatot
idéző levelek és helyére felkerültek a hópelyhek és egyéb téli díszek.
Rendezvénysorozatunk több száz gyermeknek
népszerűsítette körükben az olvasás élményét.

szerzett

tartalmas

elfoglaltságot

és

Magyar Szilvia
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A DFMVK GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK BLOGJÁRÓL
Mi is jellemezné a legjobban a blogunkat? Talán az, ami a könyvtárunkba lépve
mindenkinek egyből feltűnik: a barátságosság. Ez a szó, mint ahogyan az értékek is a
világunkban folyamatosan halványul, de mindig lesz egy- egy sziget ,

ahol ez

megmarad. Próbáltunk ebben a rohanó világban egy olyan „kis ablakot” teremteni, ami
egyszerű, kedves, mégis
érdekes és szórakoztató.
Így jött létre a blogunk. A
mai világban, hogy az
információkat eljuttassuk
az emberekhez,
elengedhetetlen az
internet használata.
Közösségeket lehet létrehozni a világhálón, persze fontos ezek megfelelő kritikával való
kezelése. Nem pótolni akarjuk a személyes kontaktus élményét, hanem azt kiegészíteni. Nagy
segítség az olvasóknak, a környezetünkben nap mint nap megforduló embereknek, ha olyan
weblapokat ajánlunk nekik, amelyek valóban hasznos információt tartalmaznak, persze nem a
jó régi didaktikus módon, hanem közérthetően.
Megtalálhatóak blogunkon érdekességek az olvasás, irodalom témájában, és a hozzájuk
fűződő aktuális, vagy esetleg elfeledett, mégis értékálló különlegességek. Egy helyen
megférnek a könyvtári programjaink, kortárs magyar művészek művei, alkotásai,
Zalaegerszeg és környékének programajánlóiról már nem is beszélve.
Természetesen a fő profilunk a gyermekkönyvtár népszerűsítése, figyelünk rá, hogy az
aktualitások mindig időben

megjelenjenek oldalunkon, és hogy teljes képet

kaphassanak az érdeklődők tevékenységünkről.
Blogunk 2011.02.15 - én született meg, elérhetősége azóta is változatlan:
http://www.tarkaforgokalandozo.blogspot.hu/

Tóthné Gyapay Vera

44

FIGYELŐ

A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 2016. ÉVI ÁLLAMI
TÁMOGATÁSA KERETSZÁMAI A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYBEN
A 2016. évi könyvtári ellátás finanszírozásáról a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló C. törvény rendelkezik:
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásáról a II. sz. melléklet (A helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása) IV. pontjában
találjuk az információkat. Az 1.b) pontban a megyei könyvtárak feladatainak támogatása, az
1.d) pontban a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása, az 1. h) pontban a megye könyvtár kistelepülési célú kiegészítő támogatása, az
1.i) pontban a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
szerepel. A Kiegészítő szabályok között találjuk az összegek felhasználásának feltételeit. Az
alábbiakban a kistelepülési könyvtári ellátást érintő előírásokat összegezzük.
1.d) A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és feladatainak támogatása
Az előirányzat nem változott, továbbra is 8721 millió Ft. A fajlagos összeg is megegyezik a
2015. évi összeggel, 1140,- Ft/fő, de településenként legalább 1 200 000 Ft. Az
önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg.
A lakosságszám megállapítása a 2015. novembert 1-i adatok szerint történik. Az összeg 2016.
december 31-ig használható fel. Az összeg felhasználásáról az önkormányzatoknak 2017.
február 28-ig adatot kell szolgáltatni. Az összeg az alábbi kiadásokra számolható el:
• Könyvtári szolgáltatások
• Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
• Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás
• Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
• Kulturális alapú gazdaságfejlesztés
A nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatoknak kell a támogatás 10%-át dokumentum
beszerzésre fordítani, a szolgáltatóhelyként működők esetén ez nem kötelező.
Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át
könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására, illetve közművelődési
tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.
1.h) A megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
Az előirányzat itt sem változott, továbbra is 1 909,7 millió Ft. A fajlagos összeg is
megegyezik a 2015. évi összeggel. A támogatást a megyeszékhely megyei jogú város
önkormányzata igényelheti az alapján, hogy a megyei könyvtár 2015. október 15-ig hány
5000 fő alatti lakosságszámú könyvtári szolgáltatóhelyet működtető településsel kötött
megállapodást. Az igényelhető összeget meghatározza, hogy a település
• 1000 fő és az alatti lakosságszámú (668300 Ft/település),
• 1001-1500 közötti lakosságszámú (1 060 760 Ft/település), vagy
• 1501-5000 fő közötti lakosságszámú (1002460 Ft/település)
Az összeg 2016. december 31-ig használható fel és elsősorban működési célokat szolgál. A
lakosságszám megállapítása a 2015. novembert 1-i adatok szerint történik.
A támogatást a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) által nyújtott szolgáltatások
teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra lehet felhasználni. A támogatás szempontjából kizárólag
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a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, a „Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése és védelme”, valamint a „Könyvtári szolgáltatások” kormányzati funkciókon
elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodást köt a városi
könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás
keretei között a megyei könyvtár gondoskodik.

A KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE AJÁNLÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a
Nemzeti kulturális Alap támogatásával jelent meg a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
működésről szóló ajánlás. A színes füzet a KSZR Műhelynapok tanácskozásai alapján készült
el. A megadott mutatók megalapozzák a minősített szolgáltatások működési feltételeit és
színvonalát, másrészt az egyes szolgáltató helyek fejlesztéséhez adjanak számszerűsíthető
támpontokat. Az ajánlás tartalmazza a könyvtári szolgáltatóhely épületének állapotára,
adottságaira, bútorzatára, műszaki felszerelésére, elérhetőségére, nyitva tartására,
gyűjteményére, a szolgáltatások igénybevételére, a rendezvényekre és a személyi feltételekre
vonatkozó előírásokat.

AJÁNLÁS A KÖNYVTÁRI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS BEVEZETÉSÉRE
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága közzétette a
könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez kapcsolódó ajánlást. A módszertani ajánlás célja,
hogy a könyvtárosok a jogszabályok teljesítése érdekében átfogó képet kapjanak a Teljes körű
Minőségirányítás, a TQM szempontjairól, eszközeiről, és szakirodalmáról. Az ajánlás a
nyilvános könyvtárak minőségügyi adatlapjának két változatát is tartalmazza. Az ajánlás
elérhető honlapunkon: http://kszr.dfmvk.hu/hirek/ajanlas-a-konyvtari-minosegbiztositasbevezetesere

MAGYARORSZÁGI KÖNYVTÁRAK ADATBÁZISA
A Könyvári Intézet honlapján elérhetővé vált az új könyvtári metaadatbázis teszt verziója, a
Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa, amely a Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a
Minerva Gyűjtőköri Adatbázis teljes összevonásával jött létre. Több évre visszamenően
tartalmazza a könyvtárak éves statisztikai adatait is.
Elérhető: http://ki.oszk.hu/magyarorszagi-konyvtarak-adatbazisa
A könyvtárakról tárolt adatok aktualizálásához, javításához külön adminisztrációs felületet
tettek elérhetővé a könyvtáraknak, melyhez a hozzáférési adatokat elküldték a 2013. évi
statisztikában megadott központi e-mail címre. Az adminisztrációs felület címe:
http://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu

Összeállította: Sebestyénné Horváth Margit
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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
Minőségfejlesztés a könyvtárakban – Szakmai Nap
Minőségfejlesztés a könyvtárakban címmel sajtótájékoztatóval egybekötött szakmai napot
tartottunk a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 2015. június 8-án.
A programot Kiss Gábor, az intézmény igazgatója nyitotta meg, beszámolt a könyvtár 2014.
évi tevékenységéről, felhívta a figyelmet az intézmény legjelentősebb olvasásnépszerűsítő és
közösségfejlesztő rendezvényeire. Ezt követően Nitsch Erzsébet igazgatóhelyettes a
tagkönyvtár programjait foglalta össze.
Sebestyénné Horváth Margit, a megyei könyvtárellátási csoport vezetője előadásában a
megyei könyvtári hálózat 2014. évi eredményeit, és a tendenciákat mutatta be, diagramok
segítségével kiemelte a könyvtári szolgáltatásokban bekövetkezett változásokat.
Mit tegyen egy könyvtár, hogy kiválóan működjön és ezt bizonyítani is tudja? címmel a
Nyugat-Magyarországi Egyetem SEK Könyvtár és Levéltár két munkatársa, Barki Katalin
igazgató és Simonné Hittaller Rita tartott előadást, majd Nitsch Erzsébet a szervezeti kultúra
fontosságáról beszélt.
A program zárásaként Kiss Gábor igazgató javasolta a minőségfejlesztési fórum létrehozását,
amelynek célja a zalai nyilvános könyvtárak minőségfejlesztésének segítése.
Elismerések átadása a községi könyvtárosoknak a Könyvtárosok Karácsonya
rendezvényen
Évente hagyományos rendezvény a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a
Könyvtárosok Karácsonya, amelyet december 16-án tartottunk meg a József Attila Városi
Tagkönyvtárban. A megjelenteket Kiss Gábor köszöntötte, majd rövid összefoglalást adott a
2015. évi feladatokról. Ezt követően Sebestyénné Horváth Margit csoportvezető értékelte a
kistelepülések könyvtárosainak munkáját.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a kistelepülési könyvtári ellátás minőségi
fejlesztése érdekében 2015-ben az alábbi célokat tűzte ki:
• a beiratkozott olvasók számának növekedése
• a személyes könyvtárhasználók és távhasználók számának növekedése
• a kölcsönzött dokumentumok számának és a helyben használatának a növekedése
• a könyvtárközi kölcsönzések számának növelése
• a nyitva tartás pontos betartása, illetve a nyitva tartási órák számának növelése
• a rendezvények számának növelése megfelelő szakmai végzettség megszerzése (helyi
könyvtáros)
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• információk elhelyezése a helyi könyvtári szolgáltatóhelyről a település honlapján
• a kistelepülési könyvtári szolgáltatások népszerűsítése a lakosság körében
E célok megvalósításában az intézmény fontos partnerei a kistelepüléseken dolgozó
munkatársak. Az elért eredményekről készített beszámolók alapján számos könyvtárban
sikerült megvalósítani ezeket a kitűzött feladatokat.
2015-ben szinte mindegyik szolgáltatóhely nyitva tartása növekedett 1-2 órával, hiszen
jogszabályi előírás szerint hétvégén is ki kellett nyitni a könyvtárakat.
A szolgáltatóhelyek dokumentumállománya rendszeresen frissült, 2015-ben átlagosan 150
könyvet juttattunk ki a falvakba. Minden településen elérhetők 5-10 féle folyóirat. A kínálat
bővülése magával hozta a könyvtárhasználat intenzitásának emelkedését.
A kulturális közösségfejlesztő könyvtári programok szervezése minden zalai kistelepülésen
megvalósul. Köszönet illeti azokat a könyvtárosokat, akik a jogszabály által előírt 4
programon felül további rendezvényeket is szerveztek a könyvtárunkban. Az összes program
közül kiemelném az októberi Őszi Könyvtári Napok rendezvényeit. Zala megyében 110
településen 365 programot szerveztek a könyvtárak 1 hét alatt. Ebből 199 településen a
KSZR-hez csatlakozott könyvtári információs és közösség helyen tartottak meg 269
programot, az összes zalai program 74 %-át. A KSZR szolgáltatásban részesülő kistelepülések
41 %-a csatlakozott ehhez az országos projekthez.
A könyvtári szolgáltatások illetve a rendezvények népszerűsítése elsősorban plakáton és
szórólapokon történik, de sokszor a település, vagy a könyvtár Facebook oldalán hívják fel a
lakosság figyelmét a helyi programokra. Egyre többször olvasható a helyi és a megyei
lapokban is híradás a kistelepüléseken tartott rendezvényekről.
2015-ben 33 fő szerzett alapfokú könyvtáros végzettséget, 11 fő a megyei könyvtárban, 11 fő
Nagykanizsán, 7 fő Keszthelyen, 4 fő Lentiben a városi könyvtárban végezte e a tanfolyamot.
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár név szerint elismerte az alábbi kistelepülések
munkatársainak tevékenységét:
Név
Marótiné Diószegi Erzsébet
Horváthné Fábián Ildikó
Szabóné Baján Erzsébet
Takácsné Giczi Hajnalka
Blaskovics Lászlóné
Baksa Anna
Ódorné Marton Edit
Kocsisné Egyed Zsuzsanna
Pál Attiláné
Kovács Lászlóné
Jakabné Végh Mónika Zsuzsanna
Zobbné Szummer Mónika
Csordás Rózsa
Tóth Bernadett
Polák Anett
Juhász Tiborné
Kantó Lászlóné
Salamon Lászlóné
Tóth Péterné

Település
Nagykutas
Zalaszentlőrinc
Kemendollár
Batyk
Alibánfa
Baktüttős
Pakod
Nagylengyel
Zalaszentgyörgy
Sárhida
Lickóvadamos
Szentpéterúr
Gutorfölde
Szécsisziget
Pötréte
Kisvásárhely
Alsórajk
Nagyrécse
Fityeház 1

Viola Lajosné Szalapán már 50 éve végzi könyvtárosi feladatait. Ebből az alkalomból
köszöntötték őt a kollégák, és Kiss Gábor igazgató Deák-emlékplakettet adott át részére.
Sebestyénné Horváth Margit

1

Alsórajk, Nagyrécse és Fityeház könyvtárosa december 15-én Nagykanizsán részesült elismerésben. Cikk e
lapszámunk 18-19 oldalán.
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A KSZR SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN SZERVEZETT PROGRAMOK A DEÁK
FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖZVETLEN ELLÁTÁSÁBA
TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 2015. MÁSODIK FÉLÉVÉBEN
Az elmúlt év második felében a könyvtári szolgáltató helyeken tartott rendezvények közül
kiemelkedtek az író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, kiállítások és ismeretterjesztő
előadások. Kiemelt hangsúlyt kaptak a felhasználóképzések, a kézműves foglalkozások, a
falunapokon tartott irodalmi-zenés műsorok, az őszi rendezvényeken belül a szüreti
felvonulások, az idősek napi rendezvények, a Mikulás- és karácsonyi műsorok.
Író-olvasó találkozók, előadások, kiállítások
Egerváron Vig Balázs, Nagykapornakon Finy Petra, Pókaszepetken Dóka Péter, Söjtörön
Dániel András, Teskándon és Csatárban Vadadi Adrienn, Tófejen Turbuly Lilla talákozhatott
olvasóival.

Egerváron és Nemesrádón Gaál Zsuzsanna: Az őrségi konyha kincsei c. kötetét mutatta be,
amelyet ételkóstolók követtek. Söjtörön Lelkes András előadását hallgathatták meg,
„Természeti értékek Zala megyében” címmel. Matusné Gáll Éva a mai magyar
gyermekkönyv illusztrátorokról tartott bemutatót Nemesapátiban és Pókaszepetken. „Zalai
honvédek Erdélyben” címmel Kiss Gábor igazgató előadását halhatták Kemendolláron,
Pölöskén, Szentkozmadombján és Vasboldogasszonyban. Nemeshetésen „Elsősegély a
kistelepüléseken” c. bemutatót láthattak az érdeklődők. Kemendolláron helytörténeti kiállítást,
Szentpéterúron pedig „Zala megye régi térképei” címmel rendeztek kiállítást.
Felhasználóképzés
Főleg haladó internet használói tanfolyamot tartottak kollégáink: Alibánfán Kocsisné Sipos
Rozália, Batykon Sebestyénné Horváth Margit, Salomváron Kereki Judit, Zalaszentlőrincen
pedig Horváth Viktória.
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Kézműves foglalkozások
A könyvtári szolgáltató helyeken számos kézműves foglalkozást tartottak munkatársaink és a
meghívott előadók. Alibánfán Nagyari Katalin csuhébaba készítést tanított. Boncodföldén a
„Tündérművek” (Tóth Renáta, Szili Erika) szerepelt, Horváthné Jóna Mária játszóházat és
foglalkozást tartott a gyerekeknek; harmadik alkalommal Szili Erika látogatott el, a legutolsó
foglalkozást pedig Jagasicsné Bogatin Mária vezette. Egerváron és Vöcköndön Béresné
Dormán Ibolyától mézeskalács készítést sajátíthattak el. Káváson Máramarosi Mária két
alkalommal is járt, szalmafonást tanulhattak tőle, valamint adventi koszorúkat és egyéb
díszeket is készíthettek az útmutatásával. Kispáliban Botos Andrea tartott adventi
foglalkozást. Zalabérben kötészeti foglalkozás zajlott Cserhalmi Henriette vezetésével.
Zalaháshágyon Horváthné Jóna Mária tartott játszóházat, Zalaszentgyörgyön pedig a helyi
könyvtáros, Pál Attiláné foglalkozott a gyerekekkel. Zsirainé Kulcsár Mária háromszor is járt
Zalaszentlőrincen, kosárfonást, koszorú- és mézeskalács készítést oktatott. Ez utóbbi
foglalkozását Alibánfán is gyakorolhatták a résztvevők.
Falunapok, szüreti mulatságok
Nagy sikere volt az irodalmi-zenés, valamint a néptáncos-népzenés műsoroknak is. A
KISZÖV Senior Táncegyüttes lépett fel Lickóvadamoson, Nemeshetésen, Nemessándorházán
és Orbányosfán. A Boróka Együttes műsorát láthatták Keménfán, Petrikeresztúron és
Szentpéterúron. A Kutyakölykök fergeteges műsorában gyönyörködhettek Pakodon. Az
Albatrosz Táncegyüttes lépett fel Ozmánbükön és Nagylengyelben, a Helikon Tánccsoport
pedig Nemesszentandráson. Bakon és Milejszegen hallhatták Domokos László és zenekarát,
akik egyben táncházat is tartottak. Gellénházán és Németfaluban Csejtei Mariann által
vezetett népdalkörök és pávakörök léptek fel. Csatárban Babos Attila és zenekara játszott. A
Zalaszentmihályi Nótakört hallhatták Lickóvadamoson, a LANO Bt. Harmonika Együttest
Almásházán az almáskert ünnepen, Gellénházán pedig a Zalaapáti Harmonika Zenekart. A
Kakaó Zenekar szerepelt Hagyárosböröndön és Pacsán. Az Aranykapu együttest hallhatták
Kustánszegen, Nagypáliban és Zalaszentivánon.

Kriszti és a Magyarucca zenés produkcióját hallhatták Nagykutason. A Kis-Hétrét Együttes
lépett fel Nagypáliban. A Z-Stúdió zenés gyerekműsora hangzott el Nemesszentandráson.
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Babosdöbrétén Rosta Géza műsorát hallhatták. Figura Ede szerepelt Bagodban és Teskándon.
Borsos Miklós zenés, táncos előadást tartott Kisbucsán. Merics Nikolett énekszámait
hallhatták Lickóvadamoson és Sárhidán. Sziráki Péter és zenekara játszott Petőhenyén.
Zalavégen a Big Mouse Band szórakoztatta a nagyérdeműt.
A szórakoztató, irodalmi zenés műsorokban nagyon népszerűek voltak a Hevesi Sándor
Színház művészei. Főleg a falunapokon és egyéb őszi mulatságokon. Ecsedi Erzsébet és
Ecsedi Csenge lépett fel Orbányosfán, Hertelendy Attila szerepelt nagy sikerrel Bocföldén,
Bödén, Bucsuszentlászlón, Keménfán, Pálfiszegen, Zalaháshágyon, valamint a Márton napi
ünnepségen Zalatárnokon. Bálint Csaba és Jurina Beáta műsorát láthatták Csonkahegyháton,
Nemessándorházán és Salomváron. Bezeréden Both Gábor lépett fel irodalmi, zenés
műsorával. Benkő Zsuzsanna és Szilinyi Arnold Petőhenyén szerepelt. Kassovitz László a
gyerekeket szórakoztatta Szentpéterúron és Zalaszentmihályon.
A rendezvényekben a bábszínházak is kivették a részüket, így a Ziránó Bábszínház és Kovács
Géza is részt vett a bábelőadásával Hottón. Almásházán az Almáskert ünnepen is a Ziránó
lépett fel. Mutyi bohóc Zalaszentgyörgyön nevettette meg a közönséget.
A helyi rendezvények támogatásában az egyesületek is részt vállaltak, Pl: Gősfa Kulturális
Egyesület és Nemesrádón a Kurázsi Kulturális Egyesület.
Idősek napja
A könyvtári szolgáltató helyeken számos nyugdíjas klub működik, így fontos feladatunknak
tartjuk a szépkorúak rendezvényeinek a támogatását. Alsónemesapátiban Merics Nikolett
énekelt, Gősfán a Csatári Pávakör Egyesület szervezésében hallhatták a citerazenekart és a
népdalkört, Pölöskén a Zalaszentmihályi Nótakör lépett fel. Pusztaedericsen szerepelt a KisHétrét Együttes és Jurina Beáta Hertelendy Attilával. Salomváron Csordás Istvánt hallhatták,
Sárhidán a Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkört, Teskándon a Teskándért Egyesület
segítségével gazdagodott a program, Tófejen az Énekmondó Együttest láthatták,
Vasboldogasszonyban Ecsedi Erzsébet és Ecsedi Csenge műsora hangzott el, Zalaboldogfán a
Harmonika Együttes muzsikált.
Mikulás műsorok
Alsónemesapátiban és Csonkahegyháton Tüsi bohóc adta át az ajándékokat, Dötkön az
Énekmondó Együttes lépett fel, Kispáliban a Brumi Bandi Band szerepelt, Milejszegen és
Ozmánbükön pedig a Kis-Hétrét Együttes. Ormándlakon Mutyi bohóc szórakoztatta a
gyerekeket, Pálfiszegen Jurina Beáta és Kovács Kata zenés, verses műsora hangzott el,
Pölöskén és Zalaistvándon az Aranykapu Együttes zenélt, Sárhidán pedig Rosta Géza.
Zalaboldogfán a Családi Intézet munkatársai szerepeltek.
Adventi és karácsonyváró rendezvények
Alibánfán Kelemen Gyula műsorát láthatták, Baktüttösön Sziráki Péter és zenekara muzsikált,
Becsvölgyén pedig a Kis-Hétrét Együttes. Csonkahegyháton a Faluvédő Egyesület
gondoskodott programokról, Kemendolláron az Aranykapu Együttes koncertezett. Kisbucsán
a Dióskáli Hagyományőrző Együttes adott színes műsort, míg Kiskutason Bedő Antal.
Petrikeresztúron ismét megtartották a „Lámpások éjszakáját” a helyi színjátszók fergeteges
fellépésével.
Pál Éva
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK A KSZR SZOLGÁLTATÁS TÜKRÉBEN
2015-ben már tizedik esztendeje került megrendezésre az Informatikai és Könyvtári
Szövetség szervezésében az Országos Könyvtári Napok esemény sorozata, amely a Nagy
Könyvtári Show címet kapta és a szlogenje: "A könyvtárba mentem, gyere utánam!" volt. Az
eseményeket október 5-11-e között rendeztük meg.
Valamennyi korosztályra gondoltunk. Igyekeztünk újdonságokkal szolgálni azoknak is, akik
régóta igénybe veszik szolgáltatásainkat, miközben próbálunk kapcsolatba kerülni azokkal az
igényszegény környezetben élőkkel, akiknél az igényfelkeltés jelenti a legnagyobb kihívást.
A főbb témakörök a következők voltak:
•
•
•
•
•

Megemlékezések, emlékek napja
Partnerségben a biztonságos életért
Összefogás az egészségünkért
Olvassunk együtt!
Könyvtári show

Az idei év újdonsága volt, hogy országosan több mint száz kistelepülésen elindult a
KönyvtárMozi szolgáltatás, kisközösségek létrehozásával beszélgetésre, előadások
meghallgatására hívta, érdekes filmek megtekintése mellett az érdeklődőket. Október 11-én, a
Könyves Vasárnapon a könyvtárak rendkívüli nyitva tartással és változatos programokkal
várták az érdeklődőket. A sokféle könyvbemutató, előadás, kiállítás, játék és vetélkedő között
gyerekek és felnőttek egyaránt találhattak kedvükre valót.

Nagylengyel, meseolvasás

Kemendollár, bábozás

Zala megyében 110 településen 117 intézményben, 365 program volt, ebből 18 program a
babák, 136 program kölykök, 55 program a tinik, 150 program a felnőttek, 6 program a
nyugíjasok számára szerveződött. Programtípusok szerint 82 kiállítás, 72 internetes játék,
vetélkedő, 97 előadás, 14 internetes szolgáltatás bemutató, 100 egyéb program volt.
A megyei rendezvények közül 269 programot 99 KSZR-hez csatlakozott településen tartottak
meg (az összes zalai program 74 %-át). A KSZR szolgáltatásban részesülő kistelepülések
41 %-a csatlakozott ehhez az országos projekthez.
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ellátásába tartozó 83 községből 45 település vett
részt 170 rendezvénnyel. A Könyves Vasárnapon is volt program 5 településen (Alibánfa,
Nemeshetés, Kemendollár, Nemesapáti, Zalaszentgyörgy).
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.

Nemesapáti, könyvjelző készítés

Bocfölde, iniciálé készítés

Kemendollár, mesés vetélkedő

Nagykutas, baba-mama klub

2015. október 5-11. között kiemelkedő szervezőmunkát végző ellátó helyek: Nemeshetés,
Kemendollár, amely a legtöbb rendezvényt (16) szolgáltatta (4 rendezvény egy nap),
Nemesapáti, Nagykutas, Vöckönd, Pusztaszentlászló, Nemesrádó, Lickóvadamos,
Zalaszentgyörgy, Szentpéterúr, Bocfölde, Zalabér, Alsónemesapáti, Kisbucsa, Nagylengyel.
Tapasztalatunk szerint sikerült az érdeklődő olvasókat és talán a jövő olvasóit is becsalogatni
a könyvtárakba az egy hetes időszakban. Reméljük, hogy a jövőben több olvasóval
találkozhatunk a szolgáltató könyvtárakban, és a mozgalom eléri a kitűzött célt, ami nem más,
mint több olvasni vágyó ember becsábítása a könyvtárakba.
Nagyné Tóth Farkas Julianna


A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR JÓZSEF ATTILA VÁROSI
TAGKÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI
2. félévi programok
Szeptember 9-én nyílt meg a Kertvárosi Általános Iskola, Eötvös Székhelyiskola 4.a
osztályos tanulóinak kiállítása "Jól csak a szívével lát az ember" címmel.
Szeptember 14-én, az Öröm körben vendégünk volt Vadadi Adrienn író. Könyveiből mesélt
verselt, mondókázott, és együtt játszott az óvodába járó, ill. óvodába készülő gyerekekkel,
szüleikkel.
Szeptember 19-én került megrendezésre a Családfesztivál az Ady Endre Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában, melyen tagkönyvtárunk is részt vett.
Kollégáink „Oroszlán a könyvtárban” címmel tartottak játékos foglalkozást, barkácsoltak
oroszlánt a részt vevő gyerekekkel.
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Szeptember 30-án, a Népmese Napján délelőtt 9 és 14 óra között „Kedvenc magyar
népmesém” címmel felolvasónapot tartottunk magyar népmesékből. A rendezvényen nagyon
sok általános iskolás olvasott fel, az óvodások pedig az óvó néni mesélését hallgathatták.
Október 5-11. között az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében többféle
programot kínáltunk minden korosztály részére:
Október 5-én az Öröm kör várta játszóházzal, meséléssel a kisgyerekes családokat, október 7én „Öltözködési kultúra a XIX-XX. század fordulóján” címmel Megyeri Anna történészmuzeológus vetített képes előadását hallgathatták meg az érdeklődő felnőttek, október 8-án
„Rajzos dalolás” címmel Katona Bori és Gáspár Tamás kisiskolásoknak szóló előadására
került sor könyvtárunkban és a ságodi óvodában.
Október 11-én, délelőtt a Könyves vasárnapon bábelőadással vártunk kicsiket és nagyokat.
„Hófehér és rózsapiros” címmel a Batyu színház – Gergelyi Júlia – előadását élvezhették a
jelenlévők. E nap délutánján a zalabesenyői Közösségi Házban szervezett mesemondó
verseny eredményhirdetésén is fellépett a művésznő.
Október 7-én a Megmutatom magam! kiállítás sorozatban Kunvári Lizett és Kovács Virág,
az Ady Endre Általános Iskola 5.c osztályos tanulóinak kiállítása nyílt meg "Varázslatos
természet" címmel, november 4-én pedig a Zalaegerszegi Gyermekotthon lakóinak kiállítása:
"Kincseink a SZERETET HÁZÁBÓL" címmel.
A november 9-i Öröm kör kicsit rendhagyó volt, hisz az apáké volt a főszerep.
Szél Dávid pszichológus íróval beszélgethettek a megjelent szülők „Apapara” című könyve
kapcsán, a játszóházban Lengyák István pedagógus és Horváth Csaba fazekas várta az
érdeklődőket.

November 18-án a középiskolások dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadását
hallgathatták meg könyvtárunkban. Két rendhagyó irodalom órát tartott a tanár úr,
„Gondoltam fenét!” – Jelek és jelrendszerek a költészetben és a világban, ill. „Arany János, a
nyelvrontó” címmel.
November 18-án Vig Balázs író Puszirablók című könyvét mutatta be általános iskolásoknak.
A nagyon hangulatos közös játék, beszélgetés végén dedikálásra és könyvvásárlásra is volt
lehetőség.
Ugyanezen a napon nyitottuk meg Kisgyörgy Erzsébet hagyatékából válogatott
emlékkiállításunkat „Zalaegerszeg régi képeslapokon” címmel. A kiállítás megrendezését a
Göcseji Múzeum is támogatta, a megnyitón a Liszt Ferenc Általános iskola tanulói
közreműködtek. A kiállítás december 31-ig volt látható a könyvtár nyitvatartási idejében.
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November 23 - december 4. között kiárusítást tartottunk könyvtárunk leselejtezett
könyveiből, hanglemezeiből, videokazettáiból.
„Volt egyszer egy…” címmel mesemondó versenyt hirdettünk a város és városkörnyék 1-4.
osztályos tanulói részére. Ebben az évben, november 21-én, immár 39. alkalommal rendeztük
meg a hagyományos és nagy népszerűségnek örvendő mesemondó versenyünket.
December 2-án „Alma és fája” címmel nyílt meg a „Megmutatom magam!” soron következő
kiállítása, melyen Babati Lilien 3.a, Vecseri Bálint 3.a, Árvai Nimród 3.b, Monostori Panna
3.b, Árvai Luca 5.c - az Eötvös József Általános Iskola tanulóinak és szüleinek alkotásai
voltak láthatóak.
Az év utolsó Öröm körét december 7-én tartottuk. A hagyományoknak megfelelően közös
meséléssel, játszóházzal vártuk a családokat.
December 10-én egy évszaknak megfelelő, nagyon aktuális ismereterjesztő előadáson
vehettek részt az érdeklődők. Kósi Klaudia előadásában „Téli „nyavalyáink” címmel a Recall
Healing, a megfázás és nátha leküzdésének alternatív gyógymódjáról tudhattak meg többet a
jelenlévők.

December 16-án került sor a „Könyvtárosok karácsonyára”, és a „Fel a netre öregem, 4.!”
című online vetélkedőnk eredményhirdetésére. Ebben az évben a 26 résztvevő a gasztronómia
világában búvárkodhatott, sok érdekességet ismerhettek meg, és szponzorainknak
köszönhetően (egyéni vállalkozók, kávézók, éttermek, cukrászdák) az eredményhirdetésről
senki sem távozott üres kézzel, a legjobbakat pedig külön is jutalmaztuk.
December 17-én a Nyugdíjas Ház könyvtárában a Liszt Ferenc Általános Iskola diákjainak
kórusa - Kövécs Edit vezényletével- szerzett örömteli, meghitt perceket az időskorúaknak a
már hagyományos karácsonyi műsorukkal.
Kereki Judit
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A GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR ESEMÉNYEI A
2015. ÉV 2. FÉLÉVÉBEN
Októberben az Országos Könyvtári Napok programsorozat rendezvényeire vártuk az
érdeklődőket.
A „70-es, 80-as évek járművei” címet viselő modellautó kiállítást tekinthették meg az
érdeklődők, mely Preisz József magángyűjteményéből egy válogatás. Nagy érdeklődés övezte
a tárlatot, a felnőttek nosztalgiázva idézték fel emlékeiket, hiszen felfedezhették a tárlókban a
család régi autóját. A kisgyermekek érdeklődve nézegették a 30, 40 évvel ezelőtti autók élethű
méretarányos modelljeit.
Október 6-án Dr. Zsoldos Amanda, a Nagykanizsai Újszülöttekért Alapítvány munkatársa
Korszerű csecsemő- és gyermektáplálás címmel tartott előadást a kisgyermekes és várandós
édesanyáknak. A doktornő az előadása végén összefoglalásként ismertette az 5 aranyszabályt,
melyet érdemes megszívlelni minden kismamának:
1.
2.
3.
4.
5.

Az édesanya táplálkozása kihat a gyermeke egész életére és egészségére.
Az első hat hónapban a gyermeknek nincs másra szüksége, csak anyatejre.
A kisgyermek nem „mini” felnőtt.
A D-vitamin pótlás fogantatástól kisgyermekkorig.
Kevesebb sót és cukrot kisgyermekkorban!

Október 7-én Kerekítő foglalkozásra vártuk a kisgyermekeket és szüleiket. Nagy örömünkre
sokan részt vettek a foglalkozáson, melyet Vajda Margit vezetett.
Az őszi szünet első napján Halloween napi foglalkozásra hívtuk a gyermekeket, ahol
különböző dekorációkat készíthettek a résztvevők. A délutáni foglalkozás nagy érdeklődés
mellett zajlott, sok szép alkotás készült papírból, például: gurigából cica és bagoly, valamint
Minyon figura, ami talán a legnépszerűbb volt a gyermekek körében.

Novemberben újra elindult a hímzőszakkör, mely március végéig tart. Szerdánként gyűlnek
össze az ügyes kezű lányok, asszonyok.
November másodikától két hétig Mackó kiállítást tekinthettek meg kicsik és nagyok. Közel
200 plüss medve költözött egy rövid időre az intézménybe. A Teddy bear (Teddy mackó)
néven világhíressé vált játék mackók nevüket Theodore Roosevelt amerikai elnök után
kapták, aki egy század eleji vadászat alkalmával nem volt hajlandó egy grizzlykölyökre lőni.
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A kedves macik között mindenféle megtalálható volt: egészen apró és óriási mackó, öreg
maci, pandák, jegesmedvék, koalamackók, színes és jelmezes brumik. Az iskolások maci totót
tölthettek ki, s a helyes megfejtők között 31 db plüssmackót sorsoltunk ki, a kisebbeknek
macis színezővel kedveskedtünk.
December első felében „Az én hobbim” címmel a Gelsén élő Kovács Andrea, Horváth Miklós
és Horváth Levente kiállításának adott helyet az intézmény. Andrea egyik kedvenc hobbija a
patchwork, s erről a legtöbb embernek színes ágytakarók, esetleg díszpárnák jutnak az eszébe,
amik közül néhányat láthattunk is a tárlaton. Andi munkái között vannak azonban apróbb
ötletes foltvarrott tárgyak, angyalok, manók, hóemberek, amikkel nagy örömet okozott a
látogatóknak. Horváth Miklós és Horváth Levente elképesztően valósághű rajzaiban is
gyönyörködhettünk.

2015. december 2-án borászati témában hangzott el két előadás a Petőfi Sándor
Emlékkönyvtárban. Az első előadó Hochbaum Tamás, a Syngenta cég területi képviselője
volt, aki a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán végzett okleveles
kertészmérnökként; a második előadó Vig Zsolt növényvédelmi szakmérnök végzettségű
borász volt. Az est során háromféle szőlőbetegségről és a védekezés módjairól hallottunk
részletes tájékoztatást. Ezt követően Vig Zsolt a szőlőfeldolgozás, a must- és borkezelés
feladatairól beszélt. Az előadás végén válaszolt az érdeklődők kérdéseire, majd saját készítésű
újborával kínálta a részvevőket.
Karácsonyi délelőttre hívtuk december 10-én a kisgyermekes családokat. December 21-én
kézműves foglalkozásra vártuk a településen élő gyermekeket.
Idén is gyűjtést szerveztünk olyan tárgyakból (ruhanemű, cipő, játék, stb.), amely a
háztartásokban már feleslegessé vált, de még használható. A felajánlásokat december elejétől
vártuk az intézménybe. Már sokadik alkalommal hirdettük meg adománygyűjtő akciónkat,
melynek célja, hogy a rászoruló családoknak segítsünk. Ismét megtapasztalhattuk, hogy
mennyi segítőkész, jó szándékú ember él Gelsén, felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
Jakabfiné Bársony Judit
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MESE, KÖNYV, MESEKÖNYV, AJÁNDÉK ÉS SEGÍTŐ KEZEK A
ZALAKAROSI KÖNYVTÁRBAN
(2015. második félév programjai)
Hétpróbás magyar népmese napja
A magyar népmese napjáról ebben az évben sem feledkezett meg a zalakarosi városi és
iskolai könyvtár. Nagy volt a jövés-menés, hiszen az alsó és felső tagozatosok is
osztályonként kaptak levelet az ideiglenesen Meseországgá alakult könyvtárból. Az alsós
osztályok tanulói hétpróba teljesítésére kaptak lehetőséget. Mindenki erejéhez mérten
választhatott a feladatok közül. Azt is eldönthette, hogy mennyi próbával birkózik meg. Egy
héten keresztül teljesíthette az akadályokat, melyek között mesefelismerés, mesetotó, síkbáb
készítés, képkirakó, rajz kedvenc meséről, meselottó és könyvtári mesegyűjtemények
keresése egyaránt szerepelt. A megoldásokat a könyvtárban elhelyezett tarisznyába kellett
bedobni. A felsősöknek más feladatot küldtek a könyvtári fővarázslók. Ők pályamunkát
adhattak be magyar népmesegyűjtők életéről, munkásságáról, róluk szóló érdekes
anekdotákról. Mindenkinek egy hét állt a rendelkezésére. Szeptember 29-én délben lejárt a
határidő. A könyvtárban ez után szorgos munka kezdődött, hogy szeptember 30-án
megtörténhessen a végeredmény kihirdetése. S ez így is történt.

Az iskola aulájában a magyar népmese napján felharsant a magyar népmeserajzfilmek ismert
dallama. Nem más, mint egy parasztruhába öltözött szegénylegény szólaltatta azt meg
„tilinkóján”. Az álruhába bújt legény, Szabó Benjámin 4. osztályos tanuló, a Kőleves című
népmesével is megörvendeztette a hallgatóságot. Közben megérkezett az alattvalók által
megválasztott király. Koma Bence, 8. osztályos tanuló, a nemrég megtartott
diákönkormányzati választáson nyerte el a diákpolgármesteri rangot, s vállalta első
megbízásként a királyi szerepet a jutalmazásnál. Ő adta át a díjakat a hétpróbát teljesítőknek.
Összesen 15-en hajtottak végre minden próbát, s 23-an adtak le egy vagy több megoldást. A
felsős osztályoktól sajnos csak két pályamunka érkezett. Mindkettőben Benedek Elek
népmesegyűjtőről olvashattunk. A két 6. osztályos pályázó is jutalmat vehetett át. Külön
ajándékot kaptak a legszebb síkbáb és a legszebb meserajz készítői is. A beadott rajzokból
58

HÍREK
egy kis képeskönyvet fűztünk össze. A megemlékezés után a könyvtárban folytatódtak tovább
az események. Az „Olvass nekem egy mesét!” programra alsó tagozatos osztályok érkeztek, s
hallgathattak népmeséket felnőttektől. Egy-egy osztály három-négy mesét is, s aki a mesék
után feltett kérdésekre jól válaszolt, még könyvjelzőt is kapott jutalmul. A 3. osztályosok a
délelőtti órákban egy mesevetélkedőn is részt vehettek, ahonnan ők sem távoztak üres kézzel.
Szó szerint, hiszen ujjbábot kapott minden tanuló. A tavalyi elköszönésünket megváltoztattuk
népmesenapi viszontlátásra. A gyerekek ígéret tettek, hogy otthon, a családban is elhangzik
ezen az estén egy népmese. Mi, könyvtárosok pedig ígéretet tettünk arra, hogy jövőre is
összeállítjuk a hétpróbát. Mert hát mit is lehetne válaszolni, ha egy pici száj megkérdezi:
Ugye jövőre is lesz ilyen?
Rettegő fogorvos a zalakarosi könyvtárban
2015. október 5-ével elindultak szerte az országban az Országos Könyvtári Napok egy héten
keresztül tartó programjai. A zalakarosi könyvtár egy író-olvasó találkozóval indította a
rendezvényeket. Ismét ellátogatott hozzánk Vig Balázs meseíró, s egy újabb mesekönyvének
bemutatásával várta a gyerekeket. Nagy volt a kíváncsiság az 1-2. osztályosok körében,
amikor a könyvtárba érkezéskor nem találtak írót a teremben.
Néhány perc múltán a polcok közül egy fogorvos bújt elő. Sok-sok kérdéssel és játékkal
mutatta be a gyerekeknek, hogy miért is nem félnek a gyerekek és miért félnek a felnőttek a
fogorvosoktól. A könyvtárban jelen levő tanító nénik és bácsi, és a könyvtáros nénik mutatták
be hogyan is rettegnek a fogorvostól a felnőttek. De bezzeg a gyerekek! Ők azt mutatták be,
hogy milyen bátrak. S valóban nagyon is bátran válaszoltak a feltett kérdésekre. Az álruhába
bújt író közben be-becsempészett egy – egy felolvasást is a meséből. Csak a rendezvény
legvégén árulta el, hogy ő valóban az író, aki a történetet írta. Majd kiosztotta a dedikált
mesekönyveket azoknak a gyerekeknek, akik vásároltak tőle. A többiek sem mentek el üres
kézzel, hiszen mindenki kapott egy dedikált könyvjelzőt, hogy az is emlékeztesse erre a
fogorvosos- írós-mesés vidám találkozóra.
Szívről szívnek szívesen
A címnek megfelelően szívről beszélt, szívnek szólt, nagyon szívesen jött és tartott előadást
Dr. Bazsó Judit belgyógyász, kardiológus főorvos mindazoknak, akik a zalakarosi könyvtárba
látogattak 2015. október 8-án a kora esti órákban.
Az előadás a szív - és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről szólt.
Statisztikai adatokkal támasztotta alá és ábrákkal mutatta be, hogy az évek múltával, s az
ember káros tevékenységeinek, a cigarettázás, a helytelen táplálkozás és a mozgáshiány
következtében milyen mértékben képes a szívet és az érrendszert rombolni. Beszélt a magas
vércukor, a magas vérnyomás és a magas koleszterin kialakulásának veszélyeiről. Jó
tanácsokkal látta el a hallgatóságot, akik feltehették kérdéseiket is a doktornőnek. Többen
megfogadták, hogy nem csak utána néznek, utána olvasnak, hanem valóban gyakorlati
lépéseket is tesznek egészségük megőrzéséért. Hiszen az est folyamán többször elhangzott
egy mondat, mellyel mindenki egyetértett: A legtöbb dolog fejben dől el!
Készítsünk közösen, meséljünk együtt!
Pöttyös, foltos, dalmatás, kiskutyás formájú ceruzatartót készítettek a tanulók 2015. október
9-én, a délutáni szabadidőben a könyvtárban. Nagy volt a jövés-menés, egymást váltották a
csoportok. Az egyik már kifelé ment boldogan, kezében az újonnan készített ceruzatartóval, a
másik már váltotta, s foglalta el az üres helyeket. Kulturális közfoglalkoztatottjaink
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folyamatosan készítették az asztalokra a szükséges eszközöket, papírokat, kartonokat és
segítettek a ragasztásban. Közben, mikor a munka hevében elcsendesedtek a gyerekek,
kiskutyákról szóló zenéket és mesét hallgathattak. A végső összeszámolásnál örömmel vettük
tudomásul, hogy hatvan kisgyereknek adtunk lehetőséget egy kis kézügyesség fejlesztésre,
szereztünk örömet, juttattuk őket sikerélményhez ezzel a délutáni foglalkozással.
Baglyos – Könyves Vasárnap

Az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényére került sor 2015. október 11-én, vasárnap
könyvtárunkban. Ingyenesen lehetett a felnőtteknek beiratkozni ezen a napon. Lehetett
készíteni baglyocskákat is termésekből. Fenyőtoboz testére vadgesztenyefejet kapott,
kartonpapírból kerültek rá a fülecskék, a szemek, a csőr és a szárnyak. Ragasztópisztollyal
erősítettük hozzá a hurkapálcát, hogy vázába vagy a cserépbe virág mellé tűzve díszítse az
otthonunkat. Összesen tíz gyerek és kilenc felnőtt járt nálunk ezen a rendkívüli könyves
vasárnapon. 26 helyben használatunk, 8 kölcsönzésünk és 4 beiratkozónk volt. Aki eljött,
ajándékot is kapott. A felnőttek tollat és naptáros könyvjelzőt, a gyerekek mondókás füzetet
vihettek haza.
Tökfaragás és papírtök készítése
Az iskola és a könyvtár több „tökös” programmal várta a gyerekeket október 20-án délután. A
könyvtárban 67 tanuló ügyes kis keze alatt papírból, legyezőhajtogatással készültek a
hurkapálcára ragasztott díszek. A rajzteremben pedig az alsó tagozatosok szüleikkel párban, a
felső tagozatosok pedig párokban faragták a terméstököket. Összesen húsz pár jelentkezett a
megmérettetésre. Egy óra alatt csodálatos remekművek születtek. A zsűri döntése után az alsó
tagozatban is négy páros, és a felső tagozatban is négy páros ért el helyezéseket. Az igazi
meglepetés csak ez után következett, amikor a tankonyhába meghívást kaptak a versenyre
jelentkezők. A MenDan Hotel dolgozói kápráztatták el a jelenlevőket. Soós Jánosné, Marika
különböző zöldségekből és gyümölcsökből faragott állatkákat és asztali díszeket, Szökrény
Ákos pedig alkoholmentes koktélokat készített, melyeket meg is kóstolhatták a gyerekek.
Minden elkészült, el nem fogyasztott munkadarab kiállításra került az aulában, ahol a hazafelé
induló diákok is megcsodálták a szürkületben egyre szebben világító töklámpásokat.
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„Fakanáltök” készítés
Terméstök és Halloween az irodalomban és a képzőművészetben

Egy kicsit másképp vártuk a város lakóit az októberi könyvtári foglalkozásra, mint máskor. A
huszonnégy résztvevőnek eleinte nem is tűnt fel semmi, hiszen a szokott módon előadással,
bemutatással kezdtük a foglalkozást. Megnéztük, hogy a régi időkben mit jelentett a
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Halloween. Miből jött létre az elnevezés. Elkalandoztunk Amerikába, hogy ott hogyan
készülnek, és mit csinálnak ezen az ünnepen. Ez után Európában és Magyarországon jártunk
és megállapítottuk, hogy a televízió hatására terjedt át ez a „szokás” hozzánk és elsősorban a
kereskedelem és piac miatt vált bizonyos körökben ismertté. Megismertük a töklámpás
legendáját, és egy tökről szóló verset is hallhattunk. Miután a tökös recepteket is számba
vettük, Páskándi Géza: A Tök és a Dinnye című elbeszélésén gondolkodhattunk el. A
képzőművészetben is megtaláltuk ezt a növényt Giuseppe Arcimboldo festő műveiben, s
rácsodálkozva figyeltük a képeket. Az irodalomban számos népmesében is megtalálható a tök.
Többek között a Rátóti csikótojásban és egy Mátyás királyról szóló népmesében, a Tök és a
négy csikó címűben is. A mesék után váratlan fordulatot vett a foglalkozás. Mikor elmondtuk,
hogy fakanálból fogunk tökös dekorációt készíteni, látszott az arcokon, hogy erre senki nem
készült fel. Természetesen, hogy munkaeszközt és alapanyagokat mindenki számára
készítettünk elő. Eleinte kicsit furcsálkodva, aztán egyre nagyobb kedvvel merültek el a
jelenlévők a munkadarab elkészítésében. A végére viszont már boldogan mutatták, hogy
milyen aranyosra sikerült a kis „fakanáltök”. Jó volt a távozók örömét látva azt hallani tőlük,
hogy ilyen foglalkozáson máskor is szívesen részt vennének. Ez volt a célunk, hogy egy kicsit
megmozgassuk és „alkotásra” bírjuk a könyvtárba érkezőket, és saját maguk készítsék el az
ajándékot, mellyel önmagukat ajándékozták meg az együtt eltöltött munka örömével.
A segítő „Mesélő ceruza”
2015. november 21-én 11 órakor kezdődött a zalakarosi könyvtár életének egyik
legjelentősebb eseménye. Ezen a napon került sor első kiadványának, a „Mesélő ceruza” című
mesekönyvnek a sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatójára. Minden, a mesekönyvbe
bekerült mese íróját és a könyv kiadását anyagilag és egyéb módon segítőt is meghívtunk a
rendezvényre. A megnyitó után Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere mondott mesét a
könyv létrejöttéről, majd Varga Attiláné, a történetek ihletőjét adó grafikák készítője szólt a
hallgatósághoz. Ezután került sor a tiszteletpéldányok átadására. A Garabonciás együttes „Az
én szívem játszik” című verses – zenés előadásával szórakoztatta a közönséget. A kiadott 280
db könyvből a kötelespéldányok, tiszteletpéldányok és könyvtári leltárba vett példányok
mellett megmaradt 190 db könyvet a könyvtár jótékony célra ajánlotta fel. 95 db-ot a Zala
Megyei Kórház Gyermekosztályához köthető Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív
Alapítvány kapott, 95 db-ot a galamboki kötődésű Szilágyi Lizáért Alapítvány. Mindkettőnek
célja halmozottan sérült, beteg gyerekek gyógyításának támogatása és életminőségük
javításának segítése. Az alapítványok képviselői is jelen voltak a rendezvényen, s
díszvendégünk volt Szilágyi Liza és Elek Aliz is. A rendezvény végén az alapítványokat
támogatók ajándékkönyveket vehettek át. A Karosi Civilek Egyesületének és a
szigetszentmiklósi Gere Pékségnek köszönhetően pogácsa, rétes és egy kis üdítő mellett
megnézhették Varga Attiláné kiállítását is, melyek között rálelhettek a mesekönyvben
található képek eredetiére is.
Köszönjük a könyv kiadásához nyújtott anyagi támogatást:
- Császár Zoltán
- Csöndör Vilmosné
- Csönte Udvarház (Dékány László)
- EGAX Fft. (Kálóczi Mátyás)
- Galamboki Hagyományőrző Alapítvány (Horváth László)
- Galambok Község Önkormányzata (Bertók Ferenc)
- Karosi Civilek Egyesülete (Tarr Lászlóné)
- Men Dan Magic Spa and Wellness Hotel (Czimondor Nándor)
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- Szabadics József
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár (Sinkovics Norbert)
- Zalakarosi Kulturális Egyesület (Grófné Csatos Andrea)
További támogatóink:
Farkas Tibor, Halmos Ildikó, Horváth Aliz, Horváth Attila, Horváthné Juhász Barbara,
Horváth Zita, Németh Zoltánné, Varga Attila, Nagy Zsuzsa
-

A grafikákat készítette:
Varga Attiláné
A könyvet szerkesztette:
Horváth Réka
és Horváthné Nagy Elvira
A borítótervet készítette:
Kun Zoltán
Könyvecske készítése
2015. november 27-én, pénteken „könyvecske” készítésre hívtuk az iskola apraja és nagyját a
könyvtárba. A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából készítettünk kartonból, papírból kis
noteszt. Összesen 69-en érkeztek a felhívásunkra, s dekorálták szebbnél szebbre a
munkadarabot. Van, aki már karácsonyi ajándéknak, van, aki leckefüzetnek és van, aki
titokfüzetnek készítette el.
Papírmikulás
December 5-én, szombaton a nyitva tartási időben papírmikulás készítésre vártuk a könyvtár
látogatóit. Két kisgyermek és egy anyuka érkezett. Két - két Mikulást készítettek
papírhengerből és közben mikulásos verseket és zenéket hallgattak. Jutalmul cukorkát is
kaptak a képzeletbeli könyvtári Mikulástól.
Zalakarosi egyedülálló idős emberek karácsonya
December 11-én ismét sor került a Karosi Civilek Egyesületével közösen szervezett
egyedülálló idős emberek köszöntésére. A könyvtár ünnepi díszbe öltözött, fenyőillat,
gyertyaláng és karácsonyi angyalkák várták a meghívottakat. Az óvodások Búzavirág
csoportja népi gyermekjátékot adott elő. A harmadik osztályosok Luca napi dalokat, játékokat
mutattak be. A zeneiskola tanulói vonósnégyessel és harsonával szólaltattak meg karácsonyi
dalokat. Pohárköszöntőt mondott Novák Ferenc, Zalakaros város polgármestere. Majd a
civilek ajándékcsomagokat adtak át. A rendezvény vidám beszélgetéssel zárult.
A karácsony előtti héten a könyvtár további programokkal várta a könyvtárhasználókat.
Ajándéktartós karácsonyi angyalkákat készítettünk a gyerekekkel december 14-én és 15-én,
december 16-án pedig Mézes estre invitáltuk a zalakarosiakat. Mézről, mézeskalácsról szóló
verseket, történeteket kerestünk az irodalomban. Mézgyertya, propolisz és virágpor vásárlásra
is sor került. Közben tea-különlegességeket lehetett kóstolni, majd vásárolni. Nem
feledkeztünk meg az ügyes kezekről sem, hiszen tobozból és parafadugóból készítettünk
angyalkákat, melyet mindenki magával vihetett a saját karácsonyfájára.

Horváthné Nagy Elvira
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI HÍREI
Programok 2015. II. félévében

„Pintye Anna festőművész kiállításának megnyitója”
"Szemléletem alapgondolata, hogy az alkotás érték és kapcsolatteremtés egyben.
Festményeimen a színek és formák szerepe, hogy megnyugvást, illetve örömet keltsenek.
Számomra is fontos a festés közbeni pozitív energiával való feltöltődés." Művészi
hitvallásáról, festői munkásságáról fogalmazta meg ezeket a mondatokat Pintye Anna, akinek
kiállítása szeptember 9-én nyílt meg könyvtárunkban. A megnyitóest egy Händel-mű
dallamaival vette kezdetét, melyet Kovács Bence Kálmán és Weinhoffer Péter Tibor mindketten az Arany János Általános Iskola és Művészeti Iskola növendékei - szólaltattak
meg hegedűn. A fiatal debreceni alkotót Takácsné Bodnár Ilona - a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola - pedagógusa mutatta be a közönségnek. A kiállítás anyagában a
pasztellkrétával, olaj- és akvarellfestékkel készült képek, grafikák, ólomüvegek mellett rézből
és ásványokból valamint gyöngyből készült ékszerek is helyet kaptak.
Országos Könyvtári Napok 2015
„Rosszindulatú bőrelváltozások, megelőzésük – dr. Kiss Gyula előadás”
Könyvtárunk idén is csatlakozott –immár tizedik alkalommal- az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozatához. Ennek keretében október 7-én este dr. Kiss Gyula volt a vendégünk.
„Rosszindulatú bőrelváltozások, megelőzésük” című ismeretterjesztő előadásának első
részében a közönség megismerkedhetett a jóindulatú és rosszindulatú bőrdaganatok fajtáival.
Részletesen, képekkel illusztrálva hallhattunk a különféle bőrelváltozásokról, a megelőzés,
felismerés és gyógyítás lehetőségeiről, a rendszeres szakorvosi ellenőrzés fontosságáról. Az
előadás második részében a napsugárzásról, káros hatásairól valamint a külső és belső
védekezés módozatairól kaptunk sok hasznos információt.
„Apostolok nyomában II.– dr. Gürtler Katalin előadása”
Május 14-én került megrendezésre dr. Gürtler Katalin régész „Apostolok nyomában” című
előadásának első része. Ennek folytatását az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat
keretében 2015. október 9-én hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadás első részében – a
középkori legendák szerint Jeruzsálemben, Simon fiaként született – Júdás életéről
hallhattunk. Később ő volt, aki elárulta Jézust 30 ezüstpénzért. Az ő történetét követte Máté
apostol életének bemutatása, kinek testét Salernoban őrzik. Péter apostolról megtudhattuk,
hogy Beit Saida-ban született, halász volt és 67-ben fejjel lefele feszítették keresztre
Rómában. 1990-ben szülőházának helyére templomot építettek. Végül Pál apostolról esett
szó, aki Tarsusban született. A pontos időpont vitatott, i.e. 5-ben, mások szerint i.e. 1-ben. Az
előadás során többek között képeket láthattunk Caravaggio festményekről, Jupiter
templomáról, a damaszkuszi Egyenes utcáról, ahol Pál apostol az Úr szavára megtért, az
epheszoszi 12.000 tekercset őrző ősi Celsius könyvtáráról.
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„20 éves a Pannon Tükör”
A Pannon Tükör című kulturális folyóirat megjelenésének 20. évfordulója alkalmából került
sor a lap 2015. évi 3. számának bemutatójára. A Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja –
Csordás János Kör és a Városi Könyvtár Lenti 2015. október 27-én várta az érdeklődőket a
könyvtár olvasótermébe. Dányi József citerajátéka után Német Józsefné könyvtárigazgató
asszony köszöntötte az összegyűlteket, majd a Nefelejcs Dalkör énekében
gyönyörködhettünk. Ezt követően Soós József költő méltatta a folyóiratot és felidézte a
Pannon Tükör elmúlt húsz évének fontosabb történéseit. Szemes Péter főszerkesztő-helyettes
a lapszám összeállításával, eddigi bemutatásával kapcsolatos gondolatait, élményeit osztotta
meg a közönséggel. Bence Lajos költő, szerkesztőségi főmunkatárs a jövő terveiről és a
muravidéki magyarság hasonló tartalmú folyóiratáról beszélt. Az est folyamán Jánosi Zsuzsa,
Szekeres Frigyesné és Dányi József versmondók Utassy József, Csordás János és a
lapszámban szereplő helyi szerzők műveit adták elő. A hagyományoknak megfelelően a
bemutató zárásaként a jelenlevő költők – Bence Lajos, Geresits Gizella, Kondákor Gyöngyi,
Molnár Gábor, Soós József – saját versüket olvasták fel. Meglepetés-vendégként Kaj Ádám a folyóirat rovatvezetője – és Lukács Iza is csatlakozott az előadókhoz.

„Az én világom – Hári Zsófia kiállításának megnyitója”
„Az én világom” címmel egy ifjú tehetség, Hári Zsófia kiállításának megnyitójára került sor
2015. november 3-án 18.00 órai kezdettel a városi könyvtárban. A rendezvény Tóthné Piros
Ilona -az Arany János Általános Iskola és Művészeti Iskola tanára és tanítványai- Kovács
Bence Kálmán valamint Paál Ábel Benjámin hegedűjátékával indult. Ezt követően Német
Józsefné, könyvtárunk igazgatója köszöntötte a résztvevőket, nyitotta meg az estet. Tánczos
György festőművész, -az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola tanára- méltatta a kiállítást. Elmondta, hogy tanítványa nagyon tehetséges, hiszen
mindig megtalálta saját egyéni hangvételét, ami a munkáit különlegessé teszi. Konsztantinoszt
idézve üzent tanítványának: „Ha majd elindulsz Ithaka felé, válaszd hozzá a leghosszabb utat,
mely csupa kaland és felfedezés.” Az ifjú művész helyett pedig képei „beszéltek”, mindenki
elismerően szólt a kiállított munkákról.
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„Író-olvasó találkozó Szálinger Balázs költővel”

November 12-én két találkozón is vendégünk volt Szálinger Balázs költő. Délelőtt diákoknak
tartott előadást Petőfi Sándorról, 18.00 órától pedig író-olvasó találkozón vehettek részt az
érdeklődők. Az este Német Józsefné igazgató asszony köszöntő szavaival kezdődött. A József
Attila-díjas alkotó beszélgetőtársa Soós József költő volt. A korai gyermek- és iskolaévek
után a közelmúlt és a jelen történéseiről esett szó. Választ kaphattunk arra, hogy hogyan
került kapcsolatba a fiatal - polgári szolgálatos - Erdéllyel, miért is ott jelent meg az első
kötete. Bár legfontosabbnak és a legkedvesebb alkotó tevékenységnek a költészetet tartja, de
emellett több szállal is kötődik az irodalomhoz, művészethez. Megtudhattuk, hogyan került
kapcsolatba a színház világával, hallhattuk a "Becsvölgye" című krimivígjáték
keletkezéstörténetét. A költészetet nem csak műveli, hanem a "Hévíz" című irodalmi folyóirat
szerkesztőjeként bemutatkozási lehetőséget ad fiatal, tehetséges költők bemutatkozására is. A
jövőt firtató kérdésre válaszolva elmondta, hogy szeretné megírni többek között - a jelen
kutatási eredményeket figyelembe véve - a honfoglalás eposzát.
„Zalai sporthistória – kötetbemutató”
2015. november 17-én került sor Kis János Zalai Sporthistória és Kis János-Csiki András
Kárpát-medencei magyar olimpiai érmesek című kötetek bemutatására. Kis János, az Európai
Sport Hagyományőrző Egyesület elnöke - 17 kötet szerzője - beszélt a könyveiről, melyekben
többek közt olvashatunk Mester Gyula, Wild Eleonóra, Horváth István, Torma Gyula olimpiai
érmesekről is. Az est második felében a két sportoló vendéget hallhattuk. Gódorné Nagy
Marianna olimpiai érmes kézilabdázó csornai származásáról, zalai gyökereiről, majd sportolói
pályafutásáról mesélt. Nagyon fiatalon kezdett kézilabdázni a Vasas csapatában. 18 évesen
került ki az 1976-os montreáli olimpiára, - ahol először volt női kézilabda az olimpiák
történetében - és olimpiai érmet nyertek csapattársaival. Ezt az érmet láthatták, kézbe is
foghatták nézőink. Később férjével Németországban és Ausztriában is éltek, jelenleg
Szentgyörgyvölgyön a GÓ-NA Őrségi Szabadidő Központot működtetik. A sport ma is
szerves része életének, Lenti kézilabdasportjának központi alakja. Ezután id. Vlaszák Gézát tízszeres ifjúsági- és négyszeres utánpótlás-válogatott labdarúgókapust - hallhattuk. Az est
végén lehetőség nyílt kérdések feltevésére is. Természetesen nem maradhatott ki a sorból a
magyar foci jelenlegi helyzete, és érdekes kérdések és válaszok hangzottak el a sport
pedagógiai hatásával kapcsolatban is. A találkozó végén dedikálásra került sor.
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„A gyermeki agresszió megjelenésének és kezelésének formái - Szabóné Balázs Mónika
pszichológus előadása”
Közös rendezvénysorozat indult útjára a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti
Tagintézménye és könyvtárunk szervezésében „Szülő klub” elnevezéssel. Az első találkozón
Szabóné Balázs Mónika pszichológus volt könyvtárunk vendége. 2015. november 18-án este
„A gyermeki agresszió megjelenésének és kezelésének formái” című előadása hangzott el. Az
est során megtudhattuk többek között azt, hogy miként alakulhat ki az agresszív magatartás a
különböző életszakaszokban, a születéstől a kisgyermekkoron át a kamaszévek végéig.
Továbbá szóba került az, hogy az agresszív viselkedés megelőzésében mennyire fontos
szerepe van a gyermek és az anya közti bensőséges kapcsolat kialakításának már az újszülött
kortól. Ha ez a viselkedési forma mégis kialakul, nem szabad elhanyagolni, elsiklani a
probléma felett, azt mindenképpen orvosolni kell. Ebben segíthet a helyben működő
szakszolgálat. Vendégelőadónk zárásként a jelenlévőket arra biztatta, hogy bátran keressék fel
őket segítségért, tanácsért.
„Magyar Népdal és Népköltészet Hete”
A Magyar Népdal és Népköltészet Hete alkalmából a Lendvai Szociális Foglalkoztató és a
lenti Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ tagjai látogattak el hozzánk.
Vendégeinknek változatos programokkal készültünk a november 19-i délelőttön. Elsőként a
"Szerencsekerék" című játékos vetélkedőre került sor, amely alatt népdalaink, népi játékaink,
népmeséink témáját jártuk körbe. Természetesen maradt idő arra is, hogy a megfejtésnek
szánt népdalokat közösen elénekeljük. A délelőtt további részében kézműveskedtünk -a
közelgő adventi időszak alkalmából hóemberes hűtőmágnes készült- valamint filmvetítésre is
szakítottunk időt: egy vígjáték gondoskodott a jó hangulatról.
„Az élet muzsikája - Balás Endre előadása”

2015. november 26-án kedden 18.00 órai kezdettel Balás Endre előadását hallgathattuk meg
„Az élet muzsikája” címmel. Témája az Operettszínház sikerdarabja, a „Csárdáskirálynő”
67

HÍREK
volt, melyet éppen 100 évvel ezelőtt mutattak be. Az előadás bevezető részében az operett
nagy alakjairól hallhattunk. Jacques Offenbachról, a műfaj megteremtőjéről, a magyar
mesterek – Kálmán Imre, Szirmai Albert, Kacsóh Pongrác, Lehár Ferenc – életéről,
munkásságáról. A folytatásban zenei részletekkel, fotókkal színesítve megelevenedett
előttünk a mű születése, utóélete. Kálmán Imre a háborús állapotok közepette nem érezte
illendőnek egy vidám operett megírását, de barátai unszolására mégis befejezte azt. Így
született meg 1915-ben a Csárdáskirálynő, 1916-ban pedig sor került a magyarországi
bemutatóra is. A hazai előadások sikere a zene mellett a szövegnek és a „pesti kabaré minden
hangon verselni képes napszámosának” is köszönhető. Így nevezték ismerősei Gábor Andort,
a zalai származású szövegírót, aki a magyar nyelvre való átültetést végezte. A száz éves
„Csárdáskirálynő” első bemutatójától kezdve óriási sikert aratott világszerte, több nyelvre
lefordították és a mai napig szerepel a színházak műsorán.
„A szeretet színei - a Muramenti Foltboszorkák kiállításának megnyitója”

Szatmári botoló dallama csendült fel, népviseletbe öltözött párok járták a táncot, különböző
művészeti ágak alkotói és alkotásai találkoztak ezen az estén „A szeretet színei” című kiállítás
megnyitóján. December első napján a Muramenti Foltboszorkák ügyes kezű asszonyai hozták
el hozzánk foltvarrással készített munkáikat. Német Józsefné igazgató köszöntő szavai után a
csoport egyik tagja, Cseresnyésné Cser Andrea nyitotta meg a kiállítást. Mondatain keresztül
röviden megismerhettük a foltvarrás történetét, a különböző technikákat. A 2010-ben alakult
csoport kéthetente tart találkozót, ahol mintákat tanítanak és tanulnak egymástól. Az ország
számos pontján volt már kiállításuk, alkotásaikkal több díjat is nyertek. Ünnepekkor, vagy ha
felkérés érkezik hozzájuk, szívesen tartanak kézműves foglalkozást gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt. A változatos mintájú, színes takarókat, terítőket, táskákat, a lakást
szebbé és kényelmesebbé tevő kiegészítőket nagy szeretettel, lelkesedéssel és szorgalommal
készítik maguk és mások örömére.
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„Soós József: Göcseji Bódi Ferkó – kötetbemutató”

Soós József barátai, tisztelői zsúfolásig töltötték könyvtárunk olvasótermét december 8-án
este. Ekkor került sor új kötetének, a „Göcseji Bódi Ferkó” címet viselő munkájának
bemutatójára. A rendezvényt Német Józsefné, intézményünk igazgatónője nyitotta meg.
Ezután Horváth László, városunk polgármestere mondott köszöntőt, majd méltatta a
kötetet. A tréfás történeteket tartalmazó könyvet Szemes Péter kritikus, a Pannon Tükör
kulturális folyóirat főszerkesztő-helyettese mutatta be, aki szerint ez a kötet is illeszkedik
Soós József lírájához, azt is hozzátéve, hogy a könyv a zalai nyelvjárás irodalmi értékű
prezentálása. Megállapítása szerint az író munkája olyan, mint az egyiptomi balzsamozóké,
hiszen az örökkévalónak készítik műveiket. Az előadás során Vogl Mária – aki a kötet
szerkesztője is egyben – faggatta az írót új könyvéről. Megtudhattuk többek között azt is,
hogy a címszereplő szilvágyi születésű és a történetek a békeidőhöz, a dualizmus korához
kapcsolódnak. Az előadáson közreműködött még Dányi József, citeraművész, illetve a
Nefelejcs Dalkör, akik zenei betétekkel emelték az est fényét. Hóbor Alexandra és Horváth
Nikolett pedig a kötetből vett részletekkel szórakoztatta a hálás közönséget. A kötetbemutató
végén lehetőség nyílt a könyv megvásárlására és dedikáltatására is.
Baksa Melinda
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A VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGÉNEK PROGRAMJAI 2015.
II. FÉLÉVÉBEN

Flashmob 2015. június 10.
Mostanában egyre felkapottabb jelenség a fiatalság körében a flashmob (villámcsődület).
Ebből kiindulva szerveztünk látványos megmozdulást fiatalok részvételével. Az esemény
célja az volt, hogy a fiatalok körében fiatalokkal népszerűsítsük az olvasást. A legfontosabb
az lenne, hogy ráérezzenek az olvasás ízére, élményére. Ha ez megvalósul, már nagyon sokat
nyertünk mindannyian.
Nyári Kézművesház 2015. június 24.- augusztus 5. minden szerda délután
A kínálatból:
• „Tekergőző fonalak”- apró tárgyak pompomból
• „Lufivarázs” – variációk díszítésre
• „Cipősdoboz újratöltve”- dioráma készítése
• „Dobjuk fel a régi CD-t”- bagoly készül belőle
• „PETető”- madáretető PET-palackból
• „Tojástartó újratöltve”- szélharang készítése
• „Az elefánt fogkrémje és társai” – kísérletek
Országos Könyvtári Napok 2015
Csillaghúr Együttes előadása 2015. október 8.
Interaktív, zenés író-olvasó találkozó keretében ismerkedhettek meg helyi nagycsoportos
ovisok a Csillaghúr Együttessel. A gyerekek nagy örömmel fogadták Sás Károly és lánya,
Sás Ildikó műsorát, akik sokat meséltek és vidám dallamokkal szórakoztatták a kicsiket. Az
együttes bemutatta zenés mesekönyvsorozatát is, melynek jelenleg 2 kötete van. A könyvek
címszereplője Csillaghúr, a szépséges virágpalánta, aki a csillagok közül érkezett és barátokra
lelt Dönci, Oldamur, Ugron és sok más kedves kisállat személyében. Természetesen az
óvodások is szerepelhettek, hiszen kis bábokkal adtak elő történeteket a könyvből. A zenés
délelőtt sikeresen végződött, hiszen a kicsik rengeteg élménnyel gazdagodtak.
Könyves Vasárnap 2015. október 11.
A Könyves Vasárnap alkalmából ezúttal is a Napvirág Bábcsoport volt könyvtárunk vendége.
Rengeteg gyerkőc élvezhette „A három kismalac” és a „A nagyhatalmú sündisznócska”
mesék bábos változatait. Az utóbbi történetnél nagyobb hangsúlyt kapott a narráció, még
teljesebbé téve a mese hatását. A bábozó óvónénik vastapsot kaptak a lelkes közönségtől. Az
előadás után a kicsik örömmel jöttek be a gyermekrészlegbe a nekik szóló olvasmányokért.
Természetesen sokan igénybe vették az ingyenes beiratkozási lehetőséget, emellett többen is
kölcsönöztek és használták a számítógépparkunkat. Reméljük mindenki élményekkel
gazdagon tért haza és majd legközelebb is ellátogat hozzánk.
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„Kukoricafosztóban - népi hagyományaink” 2015. november 18.
Nagycsoportos óvodásokat vártunk a régi, népi világot idéző foglalkozásunkra. A kicsiket
„kukoricafosztóban” fogadtuk, ami mosolyt csalt mindenki arcára. Miután mindenki helyet
foglalt a fosztóban, közösen megbeszéltük, hogy ma már gépek segítségével takarítják be a
kukoricát, a kombájn learatja, a traktorok pedig szállítják a szárítóba, majd a tárolóba. Ám
nagyszüleink idejében még a férfiak sarlóval vágták a kukoricaszárat, az asszonyok leszedték
róla a kukoricát, a szárat kévébe kötötték s hazaszállították.
Ezután következett a gyerekek számára az igazi munka, hiszen a kukoricafosztóban senki sem
tétlenkedett: ügyesen megszabadították a kukoricát a csuhétól, majd pedig lemorzsolták a
kukoricaszemeket. A fosztás közben – ahogy régen is – a szórakozásra is jutott idő, hiszen
magyar népdalokat énekeltünk és táncra is perdültünk.
Végül kézműveskedéssel zártuk a délelőttöt: a gyerekek saját kukoricát készíthettek csuhé,
kartonpapír és akrilfesték segítségével.

„Komámasszony, hol az olló? – népi gyermekjátékaink” 2015. november 19.
Alsó tagozatos kisdiákokkal elevenítettük fel a régmúlt idők játékait, hiszen fontos, hogy a
kicsik a tisztában legyenek a múlttal, hagyományainkkal akár játékos formában is. Mindez
végigkíséri a gondolkodó ember életét, s a szabadidő hasznos eltöltése sem képzelhető el
nélküle. Elsőként egy vidám mozgásos játékkal hangoltuk rá a gyerekeket a további
„feladatokra”, majd azt is felelevenítettük, hogy mit is jelent játszani, illetve, hogy
nagyszüleink mit és milyen eszközökkel játszottak. Ezután egy értelemfejlesztő játék
következett, ahol a legnagyobb szerepet a jó megfigyelőképesség és memória játszotta.
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Levezetésképpen pedig egy népdalt tanultunk meg a gyerekekkel, amit aztán egy körjáték
folyamán „élesben” is kipróbáltunk.

Zalai Gyermekkönyvhetek 2015
Ribizli bohóc
2015. november 17-én nagycsoportos óvodások érkeztek könyvtárunkba Ribizli bohóc vidám
műsorára. A Dili-Dili-Dó címmel jelzett előadáson sok-sok zenében, táncban, énekben és
játékban volt részük a kicsiknek. A nap folyamán Ribizli versei közül több is elhangzott és a
jól ismert mondókák megzenésített változatát már a közönséggel együtt énekelte a bohóc. A
gyerekek nagyon élvezték az előadást, hiszen előadónk, Tormási Attila hozzájuk szólt, nekik,
illetve velük együtt játszott.
BIHEKA meséi
Bischofné Hesinger Katalin volt könyvtárunk vendége az idei Zalai Gyermekkönyvhetek
alkalmából 2015. november 17-én. A rendezvényen résztvevő alsós gyerekek nagyon élvezték
az interaktív előadást, hiszen az írónő közvetlen stílusával, vidámságával már a foglalkozás
elején „elrabolta” a szívüket. Katalin „néni” érdekesen mesélt saját életéről, megtudhattuk
többek között azt is, hogy a szerzőnek ez az első ifjúsági regénye, de már több verset is
jegyez. Természetesen a kötetről is szó esett: a mese főszereplője Jonatán, a bohóc, aki
elhagyva a cirkuszt egy szigetre csöppen, ahol új életet kezd és innen kezdődnek
jótéteményei. A nap folyamán egy kis játékra is jutott idő, hiszen a vállalkozó kedvű
gyerkőcök megjeleníthették a történet jeleneteit is. Zárásként pedig a jelenlévők
dedikáltathatták saját példányukat.
Mikulásváró bábelőadás 2015. december 5.
Immár hagyománnyá vált könyvtárunkban a Napvirág Bábcsoport mikulás-előadása, amelyre
mindig sok-sok óvodás érkezik. Ezúttal sem volt másképp, hiszen a termet lelkes kicsik,
szüleik és nagyszüleik csapata töltötte meg, akik kíváncsian várták a bábozást. Az óvónők két
előadással készültek: A bátor sün és a Mikulás sapkája című meséket adták elő. A két történet
között lehetőség nyílt arra is, hogy a megjelent gyerkőcök is szerepeljenek, hiszen a
bábosokkal együtt télapós dalokat énekeltek, illetve volt olyan ovis, aki elmondta kedvenc
versét is. A sok kisgyerek mosollyal és tapssal köszönte meg a bábozó óvó nénik műsorát.
Bagladi Mónika, Czigány Judit



72

HÍREK
A LETENYEI VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. II. FÉLÉVI PROGRAMJAI
Nyári programok a könyvtárban

XV: DRÁMATÁBOR – színésztalálkozó, drámapedagógiai foglalkozás, kirándulás és sok
meglepetés 11-14 éves diákok számára
X. JÁTSZÓTÁRS GYERMEKTÁBOR – népismeret, drámafoglalkozások, kézművesség, játékok,
vetélkedők – sokszínű szabadidős elfoglaltságot nyújtó tábor alsó tagozatosok számára
„BABAPARÁDÉ” – porcelánbaba kiállítás

minden szerdán SZÍNES ÖTLETEK címmel kézműves délután kicsiknek-nagyoknak
régi és új technikák – hagyományos és modern anyagok

Júliusban kedd délelőttönként „NYÁR
város óvodásainak

VAN, NYÁR…”
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KEREKÍTŐ
Kéthetente péntek délelőttönként a legkisebbek vették birtokukba a könyvtárt.
Vajda Margit vezetésével mondókás móka ölbeli játékokkal, népdalokkal, hangszerjátékkal.
Bábos torna Kerekítő manóval.
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Augusztus 13-20.
XXXII. MURA MENTI NAPOK – HÁRMASHATÁR FESZTIVÁL
Kiállítások a könyvtárban
Varga Ernő zalaháshágyi fafaragó hintómakett kiállítása
A 65 darabos kollekció a hintók, batárok, fiákerek formavilágába kalauzolta el az
érdeklődőket.

A hintómakett-kiállítás mellett a LETENYEI FESTŐK KÖRE tagjainak munkáiból nyílt
festménykiállítás
Szeptember 30.
„25 év képekben... Zalai Nemzetközi Művésztelepek 1990-2015” – képzőművészeti
kiállítás
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Október 5 – 11.
Országos Könyvtári Napok
„SOKSZÍNŰ GYÖNGYVILÁG”
kiállítás HORVÁTH TIBORNÉ – alkotó olvasónk – gyöngyékszereiből
„TRENDHAGYÓ IRODALOMÓRA” – az Andrássy Gyula Általános Iskola felső tagozatosai
számára
Vendégünk a KÁVÉSZÜNET EGYÜTTES

„SZIA PICUR!”
Mesés kézműves délelőtt - könyvajánlóval – óvodásoknak
„HÉTKÖZNAPI ÉLET A KÖZÉPKORBAN”- AMIRŐL AZ OKLEVELEK MESÉLNEK
vendégünk ŐRINÉ DR. BILKEI IRÉN, a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosa, címzetes igazgató
„KÖNYVES VASÁRNAP”
„JÁTSZUNK BÁBSZÍNHÁZAT!”
a madárijesztő, a máktündér, a mákboszi és társaik...
bábkészítő játszóház
„JÖTT ŐSZANYÓ HIDEG SZÉLLEL, ARANYSÁRGA
VÍZFESTÉKKEL…”

kreatív őszi dekorációs ötletek a természet kincsestárából –
kiállítás, könyvajánló
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November 13.
A Magyar Tudomány Ünnepe
A GYÓGYÍTÁS TÖRTÉNETE – vendégünk volt DR. FERENCZY SÁNDOR, a TIT Öveges József
Ismeretterjesztő Egyesület alelnöke
November 27.
„Földrajzi utazások”
NOÉ BÁRKÁJÁTÓL A MAGAS-KAUKÁZUSON ÁT AZ ÚJ DUBAJIG (ÖRMÉNYORSZÁG, GRÚZIA,
AZERBAJDZSÁN)
Vendégünk DR. GYURICZA LÁSZLÓ, a Pécsi Tudományegyetem TTK egyetemi docense, a
Magyar Földrajzi Társaság Zalai osztályának elnöke

December 4.
MILJENKO KRANJČEC horvát fafaragó művész kiállításának megnyitója

December 15.
„Harang csendül”- ünnepváró kézműves foglalkozás óvodásoknak
December 19.
„Suttog a fenyves zöld erdő, rászitál a hófelhő…” ünnepváró kézműves foglalkozás
kicsiknek-nagyoknak
December 29.
VIDÁM, ZENÉS ÓÉV-BÚCSÚZTATÓ IRODALMI EST
közreműködők:LETENYEI VERSMONDÓK KÖRE, MÁKVIRÁG CITERAZENEKAR, LETENYEI
MŰVÉSZETI ISKOLA TÁNCOSAI
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI
2015. 2. FÉLÉVBEN

Szeptember 14.
„ A fény, szeretet zarándokút”
Csikné Nádudvari Éva Ilona amatőr fotós kiállítása és előadása
A rendezvényhez ajánlást adott: Tál Zoltán – plébános
Közreműködött: Kövesdiné Panyi Antónia – ének, Szabóné Panyi Éva – ének
Szeptember 30.
Tamáska Péter: Kis magyar börtöntörténelem: az országos börtönök története a kiegyezéstől
napjainkig című kötetének bemutatása
A kötetet értékelte: Káli Csaba – történész, főlevéltáros
Vendég: Kemény András – az Unicus Kiadó vezetője
Október 7.
A szabadságharc mártírjai című előadás
Előadó: Tar Ferenc – történész
Október 8.
Hitelesség és protokoll az életünkben
Előadó: Görög Ibolya – protokollszakértő és tanácsadó

Október 9.
„Éjszakai Könyvtártúra lámpással”
Október 10.
„40 év a pásztorművészetben”
Jankovics Tamás népi iparművész, fafaragó kiállítása
A kiállítást megnyitotta: Bereczky Csaba a Népművészet Mestere
Zenei közreműködő: Töttő Vilmos – népzenész
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Október 11.
Könyves Vasárnap – ingyenes szolgáltatások
November 20.
Szép Magyar Beszédért Alapítvány által rendezett szavalóverseny általános és középiskolás
tanulók részére
November 20.
Író–olvasó találkozó Szálinger Balázs József Attila-díjas költővel és Dobai Bálint Méhes
György-díjas költővel
Beszélgetőtárs: Hinger Tamás – tanár
Közreműködtek: A Vajda János Gimnázium diákjai
November 24.
„ A nő ezer arca Tolsztoj regénypoétikájában”: emlékezés Tolsztoj halálának 105.
évfordulójára
Előadó: Horváthné Bugovits Valéria – irodalomtörténész, tanár
November 27.
Iván Csaba: Jazztérkép című kötetének bemutatója
Zenei közreműködők: Felföldi Gábor – klarinét, Hegedüs Gábor – zongora
November 30.
A Fejér György Városi Könyvtár és az Aranykorúak Társasága közös rendezvénye
„Menjünk mi is Betlehembe” címmel Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes műsora
Közreműködött: Hegedűs Valér – zongoraművész
December 3.
A könyvtár, a Balatoni Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára közös
rendezvénye: Zalai honvédek Erdélyben c. könyv bemutatója
Köszöntőt mondott: Kiss Gábor – igazgató (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
A kötetet ismertette: Dr. Szabó Péter DSc. – hadtörténész, tudományos főmunkatárs (HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum) és Illésfalvi Péter – hadtörténész, főtanácsos (HM
Társadalmi Kapcsolatok és Kegyeleti Főosztály)
A „Bevonulás Erdélybe 1940” c. virtuális kiállítást bemutatta: Molnár András – igazgató
(MNL Zala Megyei Levéltára)
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December 7.
Keszthely város karácsonyi képeslap rajzpályázatának eredményhirdetése és kiállítása
December 9.
Nyugat-balatoni kalendárium 2016. c. kötet bemutatója
A kötetet az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Papp Péter és Pelcz István tanár
December 10.
Adventi hangverseny a Festetics György Zeneiskola tanárainak előadásában
Koncertmester: Csikár Lívia
Szólót játszott: Farkis Béla hegedűművész
December 14.
A könyvtár és a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület közös rendezvénye
Kiss Szilárd olimpikon lepkegyűjtő kiállítása
A kiállítást megnyitotta: Dr. Iglódi Endre
Kalmárné Amberg Xénia



A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI
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Szeptember 19.
Szeptember 22-től
Szeptember
23.,24.,25.
Szeptember 29.
Október 06.-31.
Október 06.

KÖNYVTÁR

GYERMEK-

Könyvmoly Klub
Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár őszi díszbe öltöztetése
Varázslatos gyermekkönyvtár- témanapok 1. Mit mesél az aranyhídA magyar tenger/ Ismerkedés a Balatonnal
Varázslatos gyermekkönyvtár- témanapok 2. Mit mesél az aranyhídBékalencse, kárász meg a többiek/ A Balaton élővilága
Goldmark-emlékév: Vetélkedő Goldmark Károly zeneszerző életéről
Goldmark-emlékév:
Foglalkozás és vetélkedő Goldmark Károly zeneszerző életéről

Országos Könyvtári Napok: (okt. 06 – okt. 11.)
Október 06.
Október 07.
Október 08.

Várak nyomában Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány, X. forduló
Gyermekcsoportok rendőrségi látogatása
„Könyvek doktora”- Csonka Ferenc könyvkötő előadással egybekötött
könyvkötészeti bemutatója
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Október 09.
Október 10.
Október 10.
Október 11.

Megemlékezés Goldmark Károly zeneszerzőről az Emlékév jegyében
Könyvmoly Klub - Könyvvel könnyebb: Ajánlj egy könyvet!
Az én baglyom: Üvegfestő kézműves foglalkozás
Könyves Vasárnap
Játsszon együtt a család! - társasjátékozás

Október 13.,14.,16.

Goldmark-emlékév:
Foglalkozás és vetélkedő Goldmark Károly zeneszerző életéről
Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 2. Mit mesél az aranyhíd Békalencse, kárász meg a többiek/ A Balaton élővilága
Könyvmoly Klub
Varázslatos karosszék: Halloween napi pörgő-forgó készítés
Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 2. Mit mesél az aranyhíd Békalencse, kárász meg a többiek/ A Balaton élővilága
Várak nyomában Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány, X. forduló

Október 15.
Október 17., 31
Október 31.
November 03.
November 04., 06.

Zalai Gyermekkönyvhetek: (nov. 17 – nov.24.)
November 17-től
November 17.,25.
November 19.
November 21.
November 24.

Kiállítás az Ajánlom Neked is! pályázat alkotásaiból
Várak nyomában Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány, X. forduló
Óvodások városi versmondó délelőttje
Ajánlom Neked is! pályázat kiállítás-megnyitója és jutalmazása
Író-olvasó találkozó Turbuly Lillával
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November 26.
December 01-től

Adventre hangoló: Karácsonyi üvegmatrica festés
Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár téli díszbe öltöztetése

November 25.,27.

Varázslatos Gyermekkönyvtár - témanapok 3. Mit mesél az aranyhíd Hej, halászok, halászok/ A Balaton és az ember
Adventi kézműves foglalkozás szalvétatechnikával
Varázslatos karosszék: A könyvtár karácsonyfájának közös díszítése
Dekorgumi díszek készítése karácsonyra
Adventi Könyvmoly Klub - Könyvvel könnyebb

December 02.
December 08.
December 09.
December 19.

Magyar Szilvia


82

TARTALOMJEGYZÉK
ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK
MŰHELY

TUDÓSÍTÁSOK

Temleitner Krisztina: 50 éve könyvtáros Viola Lajosné,
„Julika néni”
Czirákiné Tóth Edit: Olvasásnépszerűsítő pályázatok a
kistelepüléseken élő gyerekeknek
Dóráné Mészáros Anikó: Könyvtármozi

3

Pál Éva: Szakmai nap a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban – 2015. október 12.

7

4
6

Lapath Gabriella: Országos Könyvtári Napok a lenti városi
könyvtárhoz tartozó kistelepülésein

10

Dóráné Mészáros Anikó: Megszépülnek a könyvtáraink

12

Sebestyénné Horváth Margit: A Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer hatékony működése és a szolgáltatás népszerűsítése.
KSZR Műhelynapok – Zalaegerszeg 2015. november 11-12.

14

Bognár Csilla: KSZR szakmai napon köszöntöttük a községi
könyvtárosokat Nagykanizsán. - 2015. december 15.

18

Penkalo Alex: „A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlése. –
Szolnok, 2015. július 16-18.
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