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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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