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SZÍNES PROGRAMOK A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI 
KÖNYVTÁR APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁRÁBAN 

 

„Tollforgató Tanoncok” a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Apáczai Csere János 
Tagkönyvtárában 

A Kertvárosi Apáczai tagkönyvtár, akkori nevén Zalaegerszegi Városrészek Művelődési 
Központja és Könyvtára adott helyet az irodalmi összejövetelnek havi egy alkalommal. 
Lassan egy éve, hogy elindult a klub, egy irodalomszerető, apró kis írásokat író pedagógus, 
Gyarmatiné Farkas Ildikó vezetésével. A csoporthoz bárki csatlakozhat, korhatár nincs, az a 
fontos, hogy szeresse az irodalmat, a verseket. Az sem baj, ha éppen nem ír az illető. Büszkék 
vagyunk nagyon fiatal tehetséges kis „költőnk”-re, aki helyi lakos és különféle díjazásban is 
részesült már. 
 Célunk, hogy a létrehozott Tollforgató Tanoncokhoz  társuljanak mindazok az irodalmat 
szerető emberek, akik szeretnék megmutatni magukat, írásaikat. Fontosnak tartjuk, hogy 
megismerjük Zalaegerszeg íróit, költőit és szeretnénk, ha minél többen forgatnának 
versesköteteket is. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: Gyarmatiné Farkas Ildikó 06-30/9101725. 

 
 

Könyvtári foglalkozások 

 
Könyvtárunk Együttműködési Megállapodás keretén belül végzi a könyvtári órák tartását a 
kertvárosi általános iskolák, (Eötvös József, Liszt Ferenc) óvodák (Csillagközi Óvoda, 
Kosztolányi Óvoda) és a Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet 
csoportjai részére.  A kertvárosi iskolák tanulóinak közel 90, az óvodásoknak 30, a Nyitott 
Ház csoportjainak 5 alkalommal előzetes tematika alapján tartottuk. Újdonságként 
biblioterápiás foglalkozásokat is ajánlottunk, melyet a pedagógusok örömmel fogadtak és 
szívesen hozták a csoportokat. Minden foglalkozás elején kérdőívet adtunk a 
pedagógusoknak, akik értékelték a látottakat és a foglalkozás végén egy zárt borítékba tették.  
Elemzéskor azt tapasztaltuk, hogy általában a foglalkozások témáival és módszertanával a 
pedagógusok elégedettek voltak az év során.  A kérdőíven szereplő vélemények a 
foglalkozásról címszó alatt nagyon sok pozitív gondolatot, dicséreteket tartalmaznak, melyek 
bizonyítják, hogy a foglalkozásoknak nagy jelentősége van munkánk során, szükség van rá, 
hiszen igénylik is nemcsak a pedagógusok, hanem a gyerekek is.  
Jóleső érzéssel olvashatjuk a véleményeket, ezek közül egy párat kiemelnék, melyek többször 
is előfordulnak: érdekes, hangulatos, gondolkodtató, játékos, jól tervezett, jól felépített. 
Örülünk neki, hiszen egy-egy foglalkozás anyagának összerakása mögött jelentős munka 
zajlik.  
Összességében úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. A következő években is tovább 
kell vinni ezt a vonalat, újabb és újabb témákat, ötleteket kell kitalálnunk és beépítenünk egy-
egy anyagba, és ugyanilyen színvonalon, ugyanilyen kedvvel és lendülettel kell végeznünk ezt 
a munkát. Hiszen amit az ember szívvel-lélekkel végez, annak meg is van a gyümölcse. A 
következő tanévben is kívánjuk folytatni ezt a tevékenységünket, és örömmel fogadjuk a 
csoportokat.  
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„Guglizz Rá!” 4. Online vetélkedő  
 
 
„Amit élvezettel tanulunk, azt nehezen felejtjük el” /Luis Mercier/ Ezzel az idézettel szeretném 
megköszönni Kedves olvasóinknak és ismerőseinknek a játékban való részvételt, és bízom 
benne, hogy a kérdéssor kitöltése során tartalmas információkkal gazdagodtak. 
A játékot immár negyedik alkalommal hirdettük meg a felnőtt lakosság részére 2016 
januárjában. Öt hónapon keresztül havonta egy-egy feladatlapot kellett a játékosoknak 
kitölteni és a könyvtár email címére (az apaczaiamk@gmail.com) a megadott határidőig 
beküldeni. Minden egyes forduló más-más témakör információira, adataira épült, sok érdekes 
feladattal, hasznos kérdésekkel.  
A célunk az internethasználat elsajátítása volt, ezen belül is az egyik legnagyobb 
keresőmotort, a „google”-t szerettük volna a játékosokkal megismertetni, annak 
alkalmazásait, keresőeszközeit. 
  A lelkes kis csapatnak gratulálunk a játékban elért eredményükért. A jelenlévők átvehették 
oklevelüket és ajándékaikat. Köszönjük, hogy együtt játszottak velünk, és minden kedves 
játékost visszavárunk jövőre is a Guglizz Rá! 5. fordulójára.   
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