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In memoriam Nyakasné Túri Klára 

1926 – 2018 

 

Nyakasné Túri Klára 1926. október 7-én született a Somogy 

megyei Tab községben. Siófokon járt polgári iskolába, majd 

felnőttként érettségizett. Az 1950-es években kezdett 

dolgozni szülőfaluja katonai laktanyájának Tiszti Klubjában, 
ahol könyvtárosként és rendezvényszervezőként 
tevékenykedett. Szakmai végzettsége nem volt, ismereteit 

autodidakta módon szerezte meg. 1961-ben házassága révén 

került Zalaegerszegre. Kezdetben a Zala Megyei 

Könyvtárban dolgozott, majd 1968-tól - az 1963-ban 

megnyílt – József Attila Városi Könyvtárnak lett a vezetője 
A szomszédos József Attila Általános Iskola igazgatójával, 

Babos Tiborral kiváló munkakapcsolatot alakított ki. 

Közösen indították el a József Attila Szavalóversenyt 1969-

ben az 5-8. osztályosok, valamint a Mesemondó Versenyt 

1970-ben a kisiskolások számára – ezeket máig megrendezi a könyvtár jogutóda. A könyvtári 

foglalkozások beépültek az iskola pedagógiai programjába. A foglalkozásokhoz bábkészítés is 

párosult. 1970-ben hozta létre a Kacsa Kázmér bábcsoportot, majd 1980-ban - Bajazzo néven 

- felnőtt bábcsoportot alakított. Ötleteit, tapasztalatait kiadványokban is megjelenítette. A 

népszerű Bagoly füzetek sorozata könyvtárosok, pedagógusok munkáját segítő tematikus 
összeállítások; későbbi gyűjtései Időkerék és Köszönteni jöttem címmel jelentek meg. 1978-

tól foglalkozott a Keresztury Gyűjteménnyel, amikor a jánkahegyi házzal együtt Keresztury 

Dezső könyvtára is a város tulajdonába került. Nyugdíjazása után, 1981-2011 között gondozta 

a gyűjteményt, gyűjtötte a Keresztury Dezsőre vonatkozó dokumentumokat. Városunk neves 
polgárainak vallomásait videofelvételen örökítette meg.  

Munkásságát 1993-ban a város vezetése Zalaegerszegért díjjal ismerte el. 

2007-ben Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült a könyvtárosi 

életút elismeréseképpen. 

2010-ben a Zalaegerszegért Lokálpatrióta Díj kitüntetettje volt. 

2014-ben a Magyar Bábjátékosok Egyesülete Mészáros Vincéné díjjal tüntette ki a Kacsa 

Kázmér, majd a Bajazzók bábcsoporttal való több évtizedes sikeres munkájáért. 

Kezdeményezője volt a Keresztury Irodalmi Kör, a Keresztury Könyvtári Alapítvány és a 

Keresztury Emlékbizottság létrejöttének, aktívan dolgozott a Keresztury hagyaték 

népszerűsítése, gyarapítása és megőrzése érdekében. Összegyűjtötte és kiadásra előkészítette 
Keresztury József egykori polgármester írásait, tanulmányait. 

2017 novemberében a Keresztury Emlékbizottság vezetése elismerő oklevéllel köszönte meg 

több évtizedes munkáját. 

2018 májusában hunyt el, búcsúztatására 2018. május 30-án került sor a Göcseji úti 

temetőben. 
Emlékét megbecsüléssel őrizzük. 

Nitsch Erzsébet 
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A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE  
ZALA MEGYÉBEN1 

 
A KSZR szolgáltatások eredményei (2013 - 2018) 

Már 5 éve működik ugyanabban a formában a kistelepülések könyvtári ellátása, ezért érdemes 
számba venni a legfontosabb sajátosságokat, és az eredményeinket.  

Hatalmas munka volt 2013-ban a szolgáltatás elindítása, majd az évek alatt szép sikereket 

értünk el. A megye 258 települése között könyvtári szolgáltatás szempontjából nincs ellátatlan 

település, mindenhol van lehetőség helyben, utazás nélkül ezt igénybe venni.  

Önállóan nyilvános városi könyvtárat működtetnek Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, 

Nagykanizsa, Zalakaros, Zalaszentgrót, Zalalövő, Zalaegerszeg városok valamint 4 község 
(Balatongyörök, Gyenesdiás, Gelse és Vonyarcvashegy). Közülük Gelse 2019-től már KSZR 
szolgáltatóhely lesz. 

A legjellemzőbb szolgáltatási forma Zala megyében a KSZR, amelynek lényege, hogy az 

5000 fő alatti kistelepülés a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján szolgáltatóhelyet 

működtet, ami folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést, helyszíni 

látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent. 2013-ban 

236 település csatlakozott ehhez az ellátási formához a megyében, 2018-ban már 245 

település számára szolgáltattunk.  

A kistelepülés szolgáltatásként kapja meg azokat a könyvtári feladatokat, amelyeket az 

önállóan működő nyilvános könyvtárak végeznek el: a könyvtári dokumentumok beszerzése, 
feldolgozása, kijuttatása a településekre; helyben lévő állomány gondozása, a könyvtári 

nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések biztosítása; a helyismereti és közhasznú 

információk szolgáltatása;a könyvtári alkalmazottak és a használók képzése; szakmai 

tanácsadás; kulturális és közösségi programok szervezése; bútor és technikai eszközök 

beszerzése. 

A megyei könyvtár a szolgáltatásba bevonja a városi könyvtárakat is. A 2013-ban megkötött, 

határozatlan időre szóló megállapodás alapján Keszthely, Lenti, Letenye és Nagykanizsa 
városi könyvtárai folyamatosan ellátják a közvetlen szolgáltatói feladatokat. Jelenleg a Deák 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 83, a Városi Könyvtár Lenti 50, Halis István Városi 

Könyvtár (Nagykanizsa) 45, a Fejér György Városi Könyvtár (Keszthely) 41, a Fáklya 

Művelődési Ház és Könyvtár (Letenye) 26 települést lát el. 

Zala megyében a KSZR szolgáltatás megvalósítását meghatározó tényező az ellátott 
települések nagysága, illetve a lakosságszáma: 

 a települések 65 % az 500 fő alatti lakosságszámú, 
 a települések 23% 501-1000 fő közötti lakosságszámú, 
 a települések 12% 1001 fő közötti lakosságszámú. 

A települések többségében nincs iskola sem. Mindössze 23 településen van olyan 

szolgáltatóhely, amely ellát iskolai könyvtári feladatokat is.  

A KSZR szolgáltatás jogszabályi hátterét az 1997. évi CXL. Törv. 64. és 66.§-a, és a 39/2013. 

évi EMMI rendelet biztosítja, ezen kívül az éves költségvetési törvény  határozza meg az 

állami támogatás összegét a szolgáltatás finanszírozásához. 

Az 1000 fő lakosságszámú, vagy az alatti települések esetén a fajlagos összeg 668 300 

Ft/település; az 1001 – 1500 fő lakosságszám közötti települések esetén a fajlagos összeg  

                                                           
1
 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 2018. november 14-én, a KSZR szakmai napon elhangzott 

előadás alapján. 
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1 060 760 Ft/település; az 1501 – 5500 fő lakosságszám közötti települések esetén a fajlagos 
összeg 1 002 460 Ft/település.  

Mindezek figyelembe vételével 2018-ban 174 millió Ft állt rendelkezésre a szolgáltatás 

biztosításához a megyében.  

Állami támogatás felhasználása az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:  

 40% -át dokumentum-beszerzésre,  

 20%-át eszközfejlesztésre, 

 20%-át közösségi rendezvényekre, 

 20%-át egyéb szolgáltatásokra fordítottuk. 

 

A dokumentum-beszerzésnél a fő szempont, hogy a települési szolgáltató helyeken korszerű 
és széleskörű választékot biztosítsunk a helyi olvasóközönség számára. A nagyobb 
érdeklődésre számító irodalmat vásároljuk meg, amelyek letétként kerülnek ki a településekre. 

A kistelepülési könyvtárak állománygyarapodása megyei szinten összesen évente 30 ezer db 

körül mozog. Településenkénti átlagosan 120 db dokumentumot juttatunk ki, többségében 

könyveket. A CD-k, DVD-k népszerűsége az utóbbi időben csökkent. A kistelepülések 
számára előfizetett színes lapok száma kicsit emelkedett (8-9 magazin/település).  

Az elmúlt években nagy munkát jelentett a kistelepülési könyvtárak állományának 

elektronikus feldolgozása. Ma már 90%-os a feldolgozottság, 2019-ben teljesen befejeződik.  
Éves tervek alapján folyamatosan végezzük a települési könyvtárak állományellenőrzését, 
selejtezéseket, állományrendezéseket, a raktári jelzetezést és a vonalkódozást.  

Az információszolgáltatás terén kiemelt szerepe van a Deák Ferenc Megyei és Városi 

könyvtár honlapjának ezen belül a Zala Megyei Könyvtári Portálnak (http://kszr.dfmvk.hu). 

Elérhetők az online katalógus (http://katalogus.dfmk.hu/kszr/), valamint a helytörténeti 

adatbázisok (http://adatbazisok.dfmk.hu/adatbazis) is.  

A szolgáltatások minőségi fejlesztésében nagy szerepe van a folyamatos eszközfejlesztésnek. 
Meghatározó fontosságú a könyvtárak belsőépítészeti megjelenése, amelynek legfontosabb 
elemei a világos barátságos terek, az egységes könyvtári bútorzat, színben is összehangolt 

kiegészítőkkel. A berendezésnek az egyéni tanulást és a közösségi programokat kell 

kiszolgálni. Ezen kívül a könyvtári szolgáltató helyeknek rendelkezniük kell a szükséges 

informatikai eszközökkel. A fejlesztések során figyelembe vettük a KSZR ajánlást és a 

települési igényeket. Az elmúlt években 73 könyvtárat sikerült teljesen felújítani. 2013-ban 62 

könyvtár volt felújított, 2018-ban már 135 könyvtár. 

A felújítások forrása elsősorban a KSZR állami támogatás volt. Az NKA pályázaton az elmúlt 
évtizedekben összesen 9 kistelepülési könyvtár nyert támogatást, annak ellenére, hogy  évente 

többen is pályáztak. 2013-ban és 2014-ben 1-1, majd 2015-ben és 2016-ban 3-3 település, 

2017-ben 1 kapott támogatást. NKA pályázatból újult meg Söjtör, Pacsa, Felsőrajk, 
Bödeháza, Rigyác, Bagod, Kisrécse,  Zalaszentlászló, Pat könyvtári információs és közösségi 

helye. 

2017-ben és 2018-ban prioritást kapott, hogy a kiskönyvtárak belső tereit minél több 
településen megújítsuk. 2018-ban közbeszerzési eljárást kellett indítani a bútorzatfejlesztésre,  

mivel az EFOP pályázattal együtt 27 millió Ft volt a tervezett fejlesztések összértéke. Ebből a 
KSZR települések bútorzatfejlesztése: 14,6 millió Ft volt. Összesen 72 településre kerültek új 

bútorok. A legjelentősebb fejlesztések 2018-ban Hahót, Nagykutas, Gutorfölde, 

Murakeresztúr, Zalamerenye, Esztergályhorváti, Zalavár, Zalaszentgyörgy településeken 

voltak. Év végén több helyszínen is ünnepélyes könyvtárátadó ünnepségeket tartottunk. Ezen 

kívül az NKA támogatásból megújult Pat szolgáltatóhelye is 1.794.795 Ft értékben. 

http://kszr.dfmvk.hu/
http://katalogus.dfmk.hu/kszr/
http://adatbazisok.dfmk.hu/adatbazis
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Már a szolgáltatás elindításakor kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy legyen elegendő 
számítógép és internet elérés a kiskönyvtárakban. Ezért minden évben bővítettük az eszközök 
számát. Közbeszerzési eljárást folytattunk le számítógépek beszerzésére 2016-ban, majd IKT 

eszközök beszerzésére 2018-ban. Az 5 év alatt összesen 340 számítógépet szereztünk be a 

kistelepülések számára, a legtöbbet 2016-ban (126 db). Elsősorban asztali gépeket 
vásároltunk, a laptopok aránya kisebb (36%).  

A számítógépek mellett minden évben egyéb informatikai és elektronikai eszközzel is 

fejlesztettük a kistelepülések állományát. A legtöbb helyre multifunkciós nyomtató (107) és 

digitális fényképezőgép (156) került, de több helyre vásároltunk projektort, vetítővásznat, 
hangosító eszközöket is. 2018-ban 91 település számára összesen 187 IKT eszközt szereztünk 

be 11 millió Ft értékben. 

A könyvtárak általában 1 fős személyzettel működnek. Kevés a főfoglalkozású, csökken a 
részmunkaidős foglalkoztatott. A legtöbb könyvtáros megbízási díjas. 
A szolgáltató helyeken a helyi könyvtárosok 83%-ának végzettsége felel meg a 39/2013 

EMMI rendelet 5.§ (1) g) pontja előírásoknak. 41 településen dolgozik olyan munkatárs, 
akinek nincs megfelelő végzettsége. Valamennyien az 1000 fő alatti településeken dolgoznak, 

és az érettségijük hiányzik. A jogszabály 2018 végéig adott erre haladékot. 

 

      

Szakmai napok a megyei könyvtárban 

 

Mindez rávilágít arra, hogy fontos feladat a falvakban foglalkoztatott könyvtárosok 

szakképzése, továbbképzése, a szakképzetlen kistelepülési könyvtárosok folyamatos szakmai 

segítése. 

Zala megyében a kistelepülések szolgáltató helyei átlagosan 3 napot és 9,5 órát tartottak 

nyitva. Az alacsony nyitvatartás összefüggésben van azzal, hogy a könyvtárhasználat a 

működési körülmények javulása, valamint az évenként kikerülő friss dokumentumállomány 
ellenére 2013 óta alig változott. A szolgáltatóhelyek átlagosan 3 napot és 9,5 órát vannak 

nyitva, de legtöbb település csak heti 6 órát. Számításba kell venni még a lakosság 

érdektelenségét, a lakosság elöregedését, a helyi könyvtárosok fluktuációját, vagy, hogy 

nincsenek mindenhol tisztában azzal a lehetőséggel, amit a szolgáltató helyeken biztosítunk.  
A könyvtári programok száma ugyanakkor folyamatosan emelkedett az elmúlt években a 

kistelepüléseken. A programokat részben a szolgáltató könyvtár, részben a kistelepülés 

helyben szervezte. Az utóbbi években a KSZR szervezésben kb. 1000 programra került sor, 

összességében pedig meghaladta a 2 ezer programot is.  
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Író-olvasó találkozó Egerváron és Könyvtármozi foglalkozás Pacsán 

 

Összegzésként elmondható, hogy a szolgáltatás erőssége, hogy jogszabályokkal ajánlásokkal 
szabályozott, tervszerűen működő szolgáltatás valósul meg, amelyhez rendelkezésre állnak a 

szükséges anyagi források. Az ellátás széles körű együttműködéssel valósul meg. Ugyanakkor 
fontos feladatunk a szolgáltatás minőségének fejlesztése, a szolgáltatás folyamatos 
népszerűsítése, a könyvtárhasználatok, az olvasási kedv növelése, a partnerkapcsolatok 

erősítése. A fenntartó önkormányzatokkal való kapcsolat erősítése érdekében a kistelepülési 
megállapodásokat 2018 végén megújítjuk.  

                Sebestyénné Horváth Margit 

 

 

Megújult könyvtár Bagodban 
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GYERMEKFOGLALKOZÁSOK PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL A DFMVK 
APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁRBAN 

Az „Egy könyvtárnyi élmény – Tudástranszfer a XXI. században a tanulás 

eredményességéért” EFOP-3.3.2-16-2016-00202 pályázat keretében valósult meg az Apáczai 

tagkönyvtárban az „Olvass nekem!” foglalkozás sorozat és az „Ismereteink birtokában” című 
kulturális óra. 

Az „Olvass nekem!” foglalkozás sorozat célja – a pályázat alapelveit követve - a gyermekek 

személyiségfejlődésének segítése, képességeik kibontakozása egyéni és csoportos munkában, 
valamint gondolkodásmódjuk fejlesztése különböző eszközök segítségével. Segítjük őket 
abban, hogy problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük fejlődjön, aktivitásuk és 
motiváltságuk erősödjön. Ki tudják fejezni önálló véleményüket, álláspontjukat. A 

foglalkozások témájának feldolgozása csoportmunkában történik, ez a megvalósítási forma 

elősegíti a gyermekek együttműködési készségének fejlődését. A foglalkozás sorozatban, 

2018 februárja és 2018 decembere között, 10 témát dolgoztunk fel általános iskola 3. 

osztályos tanulókkal. A diákok a közeli Eötvös József Általános Iskolából érkeztek tanári 

kísérettel. A megvalósítás időtartama 2x45 perc, melynek első felében egy-egy irodalmi 

művel ismerkednek meg a gyerekek. A foglalkozás második felében a mű mondanivalóját, és 

felvetődő problémákat dolgozzuk fel csoportmunkában. Különböző pedagógiai módszerek és 
eszközök jelennek meg. Nagy sikert arat, ha a gyerekek maguk játszhatják el, improvizálva, 

egy-egy történet fontosabb momentumait. Ennek színvonalát emeli, valamint a beleélést 

segíti, ha a felkészülési időben jelmezt is tudunk készíteni. 

 

 

 

 

 

 

Az Ismereteink birtokában című kulturális óra legfőbb célja, hogy a gyermekek anyanyelvi 
kommunikációja, szövegelemzés és szövegértés képessége, önismerete és a kreatív 

gondolkodás képessége, valamint a társas kompetenciák fejlesztése előtérbe kerüljön. A 
kulturális óra nem csak ismeretek átadásáról szól, hiszen alapjában, megvalósításában, nagyon 

közel áll a foglalkozás sorozat kapcsán ismertetett módszerekhez, de azon túl az új 

ismeretanyaghoz kapcsolódó kifejezések elősegítik a diákok szókincsének bővülését, az 
anyanyelvi kommunikációt. A kulturális órák 2018 februárja és 2018 decembere között 10 

alkalommal, 2x45 percben valósultak meg. A diákok az Eötvös József Általános Iskolából 

érkeztek tanári kísérettel. A témák feldolgozása nem csak csoportmunkában történik, hiszen 

az órák anyaga az egyéni aktivitást is támogatja, nagy hangsúlyt fektetve a megfigyelési, 

értelmezési és bizonyítási képességre, természetesen szem előtt tartva a társak nézeteit, 
véleményét ugyanazon témáról.  

Sámson Bernadett 
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BESZÁMOLÓ A KÖNYVTÁR-NET TÁBORRÓL 
 
A számítástechnikai tábor az ”Egy könyvtárnyi élmény – Tudástranszfer a XXI. században a 
tanulás eredményességéért” pályázat segítségével valósult meg. A Landorhegyi Sportiskolai 

Általános Iskolával együttműködve hirdettük meg ötnapos programunkat hátrányos helyzetű 
családok gyermekei számára. A József Attila Városi Tagkönyvtár olvasótermében 

valósulhatott meg a tábor 2018. július 16-20. között. 20 fő részére tudtuk biztosítani a 

technikai feltételeket: internet,  PC, laptop, projektor, vetítővászon, tábla, hangfal, 
fényképezőgép, amelyek segítségével elindulhatott a munka.   
A rövid ismerkedés után feladatokat kaptak a gyerekek, amely arra irányult, hogy 

„feltérképezzem” a gyerekek informatikai tudásszintjét, ez lett az alapja a csoportok 

kialakulásának, hiszen a diákok eltérő korosztályúak voltak.  Internetes oldalakon böngésztek, 

kerestek, valamint internet alapú szolgáltatásokkal ismerkedhettek. Multimédiás technológiájú 

információk keresését, értékelését, tárolását gyakorolták, hogy a következő napokon ezeket 
beépíthessék munkájukba. Ki kellene emelni a könyvtári weblapokkal való ismerkedést, a 

web-2-es alkalmazásokat (főként a blogokat), az internetes kommunikációt, a fiatalok zenei 
irányultságát egy-egy általuk választott „kedvenc dalom” alapján ismertük meg, illetve az 

általuk kedvelt játékok ismertetésével segítettek egyéniségük megismerésében is. A 

weblapszerkesztés alapjainak megismerése után következett az egyéni munka, a diákok 

elkezdhették megszerkeszteni saját weboldalukat, az általuk kiválasztott témák alapján. 

Lehetőséget kaptak az önálló ismeretszerzésre, arra, hogy a kapott új információkat 

értelmezzék, feldolgozzák, és felhasználják valami új megalkotására. Másnap a 

weblapszerkesztés csoportokban folytatódott tovább. Tapasztalhatták, hogy a közös munka 

milyen jó hangulatú lehet, egymásnak segítve, újabb ötleteket adva, illetve kritikusan 

szemlélve segítették a gyerekek egymást, saját weboldaluk kialakításában. A 

weblapszerkesztési feladat zárásaként mindenki bemutatta az elkészült weboldalát. Alapos 

munkákat láthattunk, a legszebb a legérdekesebb, a legkreatívabb weblapok készítői  
könyvjutalomban részesültek, hiszen ez egy verseny is volt.  

Mindenki nagyon készült a keszthelyi fotózással egybekötött kirándulásra. Nagyon sok szép, 

érdekes fotó készült, amelyekkel a következő nap on-line képszerkesztő programban 
foglalkoztunk.     

 A táborban a gyerekek a hagyományos információhordozók mellett megismerkedhettek a 

digitális világ legújabb alkalmazásaival, illetve elmélyíthették a mindennap használt 

informatikai programokkal kapcsolatos ismereteiket.  

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváthné Jóna Mária 
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OLVASÓTÁBOR 2018. NYARÁN EFOP PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL2 
 

Az idei Olvasótáborunkba 20 gyermeket, a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola tanulóit 

vártuk. A zömmel 2. évfolyamos csapat tagjai az első napon Óváriné Kalamár Judit 
vezetésével egy bemelegítő drámafoglalkozáson vehettek részt. A gyerekek játékos formában  

ismerkedtek meg egymással, például csúfolókat kellett kitalálniuk. A nyári „óra” végére már a 

nevükön szólították egymást, és sok mindent meg is tudtak társaikról. Ezt követően a 
könyvtárba indultak felfedező útra, hogy a jövőben akár az egyes állományrészeket, akár a 

különböző könyvtípusokat könnyedén megtalálhassák.  
Író-olvasó találkozók is színesítették az egyhetes programot. Az elsőt egy Zalaegerszegen élő 
szerző, Főző Laura tartotta meg, Koboldmesék c. könyve alapján. A találkozón a kisdiákok 

megtudhatták, hogyan született meg a könyv ötlete, s milyen utat járt be az alkotó, mire a 

kéziratból könyv lett. A mese szereplői a szemük láttára elevenedtek meg, hiszen Laura egy 
mini erdőt varázsolt a könyvtárba és elhozta a szereplőket is egy-egy báb formájában. 

A tanulók mozgásigényét figyelembe véve kértük fel Czigányné Bancsik Edit tájfutót arra, 

hogy mutassa meg a sportág szépségét a gyerekeknek. A Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
területén térképekkel felszerelve keresték a diákok a megjelölt pontokat, s külön kihívást 

jelentett számukra, hogy a feladatokat időre kellett teljesíteniük.  
A hét közepén egy négylábú segítő, Andi kutya látogatott el hozzánk. Ez a kutyus volt a 
főszereplője annak a nyári esélyórának, amit a Zala Megyei Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház munkatársai tartottak könyvtárunkban. Az érzékenyítő program során a 
kutyákkal való bánásmód finomságait sajátíthatták el a résztvevők, s megtudhatták, mi 
mindenre kell figyelni, ha hátránnyal élő embertársukkal találkoznak. A délután folyamán a 

Termálfürdőbe látogattunk el, ahol a táborozók a létesítmény medencéiben és csúszdáin 
tölthettek önfeledt perceket.  

A lélekhez szólt a második író-olvasó találkozó, melyen Turbuly Lilla Talált szív című 
történetét a szerző segítségével ismerhették meg a gyerekek. Valószínűleg kevesen tudták 
közülük azt, hogy a könyv ötletét egy a Vizslaparkban talált szív adta, ám a program végére 

bepillanthattak a könyvírás kulisszatitkaiba, illetve a legügyesebb diák még egy dedikált 

Turbuly-kötettel is gazdagabb lett. Az ebéd után növénykukucskára indultunk, s együtt 

fedeztük fel a növények színpompás világát. Ehhez a témához kapcsolódva Bosnyák Viktória 

legújabb könyvét, az És most hogy festek című kötetet is feldolgoztuk, majd a műhöz 
kapcsolódó játszóházba invitáltuk a gyerekeket. Az állatok és a növények a Zalaszabari 

Kalandozoo-ban is jelen voltak, ahová a tábor utolsó napján utaztunk el. Az élménypark igazi 

paradicsomnak bizonyult a gyerekek számára, ahol először a kötélpályát próbálhatták ki. Itt 
aki nem félt, több karabinerrel biztosítva haladhatott végig a fából készült létrákon, s a 

levegőben lógó pallókon. A háromféle hófánk pályán mindenki kilencet csúszhatott, bár ha a 
gyerekeken múlott volna, akár a nap hátralévő részét is itt töltötték volna. A fiúk többsége 

lézerharcot is játszott, de nagy népszerűségnek örvendett a csúszdaház is, ahol mindenki 
annyit csúszott, amennyit akart. A kalandozoo-ban működő 4D-s moziban egy kis manó erdei 

utazásának részesei lettünk, s közben hol egy virágszáron csúsztunk le, hol pedig egy 

méhecske hátán repültünk. A különleges élmény után bejártuk az állatsimogatót, ahol 

nyuszikat, kecskéket, alpakkákat láthattak a gyerekek, s mindegyiküket elbűvölték a bájos 
szurikáták is. A kisdiákok számára az egyhetes tábor számtalan és változatos programot 

kínált, többségük nagyon élvezte, hogy a napok nem pusztán a könyvtárban, illetve olvasással 

teltek, hanem a könyvélmények egy részét a valóságban is átélhették. 

Szakál Eszter 

                                                           
2
 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Tagkönyvtárában 2018. július 23-27. között 

Táborozzunka könyvtárban! címmel 1 hetes nyári táborra került sor. 
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OLVASÓTÁBOR NKA TÁMOGATÁSSAL 
 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szerveztük meg a 2018-as esztendő második 

olvasótábori programját július 30. és augusztus 3. között Ebbe a turnusba a város általános 

iskoláiból összesen 21 diák jelentkezett. Voltak köztük visszatérő táborozók, de olyanok is, 
akik első alkalommal jöttek el hozzánk a könyvtárba. Az ismerkedés és az első nap 
nehézségein a gyerekeket Óváriné Kalamár Judit drámapedagógus segítette át, akivel nyelvi 

játékokat játszhattak, illetve csapatépítő programon vehettek részt. A tájfutás már évek óta 
hagyományos eleme az olvasótábori kínálatnak, így a kisdiákok ezúttal is találkozhattak 

Czigányné Bancsik Edit tájfutóval. A sportoló különböző nehézségű pályákat ajánlott a 
gyerekeknek, majd stafétát is szervezett, amit természetesen időre kellett lefutni.  
A táborban a délelőttöket könyvek feldolgozásával töltöttük. Pásztohy Panka: Mentsük meg a 
kiskutyám című műve mellett Nógrádi Gábor: Segítség, ember, illetve Csapody Kinga: Irány 
a Balaton címmel megjelent alkotásait olvastuk együtt a gyerekekkel. A könyvek 

kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy azok igazodjanak a többféle korcsoport 
igényeihez, érdeklődéséhez, adjanak plusz ismereteket, ugyanakkor élvezetessé is tegyék az 
olvasást a tanulók számára. Minden alkalommal egy-egy feladatlapot is kitöltöttünk, 

melyekkel ellenőrizni lehetett, hogy kiben mi maradt meg a történetekből.  
A gyerekek érzékenyítését szolgálta a Bogáncs Állatmenhelyen tett látogatásunk. A diákok itt 

megnézhették, hogy hol és milyen körülmények között tartják a befogott vagy beadott 

állatokat. A menhely munkatársától a tábor fenntartásáról, a szolgáltatás működtetésének 
nehézségeiről is információkat kaptak, illetve megtudhatták, hogy mivel lehet segíteni a bajba 
jutott ebeken, cicákon. Külön öröm volt számukra, amikor egy-egy kutyust rövid időre 
„kiszabadíthattak” a kennelből, és pórázon meg is sétáltathattak. 
A külső programok egyike a Gébárti-tónál, valamint a zalaegerszegi Termálfürdőben tett 
látogatásunk volt. Az eltérő hőfokú medencék, a dögönyözők és a csúszdák kipróbálása 
mellett a gyerekek gyorsan feltalálták magukat és még egy játékos vízilabda-mérkőzést is 
lejátszottak. 

Kézműves játszóházainkban báránykák és kaméleonok készültek. Ez a tevékenység ideális 
levezető gyakorlatnak bizonyult az intenzív szellemi munka után. 
Összeállítottunk egy irodalmi vetélkedőt is, melynek anyaga a könyvtár állományára, a 
gyerekek tanórai és tanórán kívül megszerzett tudására, ismereteire épült. A diákok négy 

csapatba osztva anagrammákat fejtettek meg, szóvadászatra indultak, továbbá címeket és 

szerzőket párosítottak. A dobogós helyezetteket könyvekkel jutalmaztuk, de - a szoros 

végeredmény miatt - a többiek is kaptak egy-egy apró ajándékot. 

Valószínűleg a tábori program egyik csúcspontját jelentette a diákok számára a zobori 
Kalandozoo felkeresése. A hófánk pályák rabul ejtették a gyerekeket, de legalább ekkora 

élményt adott nekik a csúszdaház is. Az élménypark egyik létesítményében hosszan 

elidőztünk, hiszen itt fizikai jelenségeket lehetett megfigyelni a különböző eszközök 
segítségével. A gyerekeknek igazi kuriózum volt még az állatsimogatóban fellelhető 
nyuszikat, kecskéket, szurikátákat, kengurukat és alpakkákat testközelből látni. 
A könyvtári tábor programjának teljesítését igyekeztünk élményszerűvé tenni a diákok 
számára, akik az öt nap alatt nemcsak hasznos ismeretekkel gazdagodtak, hanem élményeket 

és új barátokat is szereztek. 

 

 

Szakál Eszter 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGYAR VÖRÖSKERESZT CSALÁDOK 
ÁTMENETI OTTHONÁVAL 

 
A könyvtárak által egy önként vállalt feladat, ugyanakkor a társadalom által elvárt szolgáltatás 

is az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása. A Deák Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár is kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű egyénekkel, 
csoportokkal. Együttérzés, segítő szándék, előítéletektől mentesség, elfogadás, családbarát 
szemlélet jellemzi tevékenységünket. Értékrendünk egyik alapvető pontja a szolidaritás.   
Az EFOP-3.7.3-16-2017-00086 azonosítójú, Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 

biztosítása elnevezésű pályázat egyik programsorozata az „Érted is vagyunk” címet viseli, 

tematikájában a szociálisan hátrányos helyzetű családok felkarolására irányul. Együttműködő 
partnerünk a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona (Zalaegerszeg). A felnőtt 
lakóknak ismeretbővítést biztosító szolgáltatásokat, tevékenységeket, oktatási és szabadidős 
lehetőségeket kínálunk.  A gyermekeknek ez idő alatt felügyeletet és érdekes könyvtári 

foglalkozásokat (pl. meseolvasás, diafilmvetítés, rejtvényfejtés), biztosítunk. Az ötletgazda 

Kovácsné Pacsai Edit könyvtáros volt, a megvalósításban Dóráné Mészáros Anikó könyvtáros 

segíti. A program célja: a válsághelyzetbe került családok segítése, önálló életvezetési 

képességeik fejlesztése. A foglalkozások jelentős szerepet játszanak a résztvevők 
képességeinek kibontakoztatásában, kreativitásuk felszínre hozásában, növelik önkifejező, 
problémamegoldó és empatikus képességeiket.  

 

 
 

A résztvevők könyvtárbemutató foglalkozáson vehettek részt, megismerhették könyvtárunkat, 
könyvtárhasználati szabályainkat. Közgazdász szakember segítségével nézhettek szembe a 

háztartási pénzkezelés problémáival, tanácsot kaptak arra vonatkozólag, hogyan tudják 

elkerülni a családi csődhelyzetet. Nagy népszerűségnek örvendett kézműves foglalkozásunk, 
amelyen filcbaglyot varrtunk, illetve karácsonyi díszeket készítettünk. Dietetikus szakember 

hívta fel figyelmüket az egészségtelen táplálkozás veszélyeire. A folytatásban kézimunkázást 

tanulhatnak az anyukák, apukák, a kötést és a horgolást fogják gyakorolni. 

Olvasásnépszerűsítő interaktív bábelőadáson a mesék gyógyító, rendező, cselekvő erejének 
tanúi lehetnek. A mentőszolgálat munkatársai elsősegélynyújtási ismereteket adnak át, majd 
kollégáink a számítógépes tudásukat fejlesztik. 

Reményeink szerint az itt élő családokkal folytatódik az együttműködés a program 
befejeződése után is, bízunk benne, hogy sikerül bevonni őket a könyvtárunk tagjai közé, 
tágabb értelemben a társadalom aktív, önálló tagjai közé. 

 

                               Dóráné Mészáros Anikó 
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ÚJ UTAKON A KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEKÉRT 

 
Új utakon a könyvtári fejlesztésekért címmel 2018. november 14-én KSZR szakmai napra 

került sor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, amelynek célja a zalai 

kistelepüléseken megvalósuló könyvtári szolgáltatások bemutatása, az elmúlt évek 

eredményeinek értékelése, és a jövőbeni feladatok meghatározása volt. 

 

A programon a zalai kistelepülések könyvtárosai, fenntartói valamint a kistelepülési könyvtári 

ellátásban szolgáltató könyvtárak szakemberei vettek részt. A megjelenteket Kiss Gábor 

igazgató, és Horváth Gábor Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármester Hivatal 

közművelődési szakreferense köszöntötte, majd Pálmann Judit, a veszprémi Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár igazgatója mutatta be a Veszprém megyei KSZR működését.  
 

     
 

A zalai kistelepülési könyvtári ellátás sikereiről és továbbfejlesztés lehetőségeiről Sebestyénné 
Horváth Margit, igazgatóhelyettes számolt be. A 2013-tól kiépülő Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerben – melynek felelőse a megyében a Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár – a településekkel kötött megállapodás alapján széleskörű szolgáltatással segíti 244 
falu és Pacsa város könyvtári szolgáltató helyeinek működtetését.  A legtöbb településen 
megújult, technikai eszközökkel felszerelt könyvtárhelyiségekben várják az olvasókat, ahol új 

könyvek, színes magazinok is elérhetők, és számos rendezvényre is sor kerül. 
Dóráné Mészáros Anikó, csoportvezető Minőségfejlesztési törekvések a települési ellátásban 
címmel beszámolt arról, hogy mennyire elégedettek a megyei könyvtár szolgáltatásaival a 

településeken helyben dolgozó könyvtárosok.  

A kávészünet után három település kulturális életét ismerhették meg a résztvevő: Dézsi Ágnes 
Zalabér, Krápicz Lászlóné Alsónemesapáti, Bertókné Kovács Veronika Egervár közösségi 

életét mutatta be. 
3
 

A szakmai napon sor került A mi könyvtárunk című videópályázat eredményhirdetésére, az 1. 

díjat Gyerkó Gábor (Egervár) vehette át. 

Átadásra került az Olvasóinkért díj is, amelyet minden évben egy kiemelkedő munkát végző 
községi könyvtáros kaphat meg. 2018-ban ezt az elismerést Dézsi Ágnes zalabéri könyvtáros 

vehette át Bogár Imrétől, a JAVTK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány elnökétől.  
 

Sebestyénné Horváth Margit 

                                                           
3
 Az elhangzott előadások e lapszámunkban olvashatóak. 
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Az Olvasóinkért díj átadása (Bogár Imre, Nitsch Erzsébet, Dézsi Ágnes és Kiss Gábor) 

 

 

A szakmai nap résztvevői 
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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK PROGRAMJAI ZALA 
MEGYÉBEN 

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – az Informatikai és Könyvtári Szövetség  

támogatásával és együttműködésével – 2018. októberében ismételten megszervezte az 

Országos Könyvtári Napok Zala Megyében  2018. című rendezvénysorozatát. 2018-ban a 
Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés programsorozatunk ezúttal is minden 

korosztályra kiterjedt. A hét tematikájának kialakításánál az egyes korosztályok életkori 

sajátosságai mellett a legaktuálisabb, sokak életére kiható témakörökre koncentráltunk: 

Családbarát könyvtár; Tudásátadás – tudásegyesítés; Könyvtári kreatívok; Olvasó-sokk; 

Örökség és emlékezet.  

Október 1-7 között került sor a " Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés című 
országos, évről évre a könyvtári szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató 
programsorozatára. 2018-ban is arra készültünk, hogy a különböző könyvtártípusok 
összefogásával, rendhagyó, de tartalmas eseményekkel intézményeinkbe hívogassuk a 

rendszeres könyvtárlátogatókat éppen úgy, mint az eddig még távolmaradókat. A 

könyvtáraink most is valamennyi korosztályra gondolva, eddigi együttműködő partnereik 
mellé újakat is bevonva, tervezték a hét mozgalmas és tartalmas napjait. Összehangolt 

tevékenységükkel a megszokott színvonal mellett újdonságokat is kínáltak. A tervezéskor 

mindenütt figyeltünk arra is, hogy népszerűsítsük azokat a törekvéseinket, amelyeket az 
elmúlt években sikerült megalapoznunk. 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak, a társintézményekkel és civil szervezetekkel 

való együttműködésnek, a különböző könyvtártípusok összefogásának köszönhetően az idei 
évben is sikerült színvonalas és tartalmas, a szabadidő hasznos eltöltését célzó 
programsorozatot összeállítania. 

 

Október 7 -én ismét Könyves Vasárnap volt! Bíztunk benne, hogy 2018 októberében ezen a 

különleges vasárnapon ismét sok embernek jelent majd örömet a bőséges kínálat, a babáktól a 
nagyszülőkig sokan kihasználják a tartalmas közösségi együttlét, élményszerzés lehetőségeit. 
Ez a nap rendkívüli nyitvatartással és programokkal várta az olvasókat, és az érdeklődő 
közönséget. A vasárnap könyvtári ünnep is, közös élményünk, hogyha vasárnap a város lakói 

bennünket választanak. Tagintézményeinkkel együtt gondolkodva arra törekedtünk, hogy a 

hét során kerüljenek középpontba azok a mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, 
amelyek a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kulturált közösségi együttléthez nyújtanak 

segítséget.  A könyv- és könyvtárbarátok közreműködésével minél több olyan személyt is 
elérjünk, akik számára még nem rendszeres a könyvtárlátogatás. Ebben segítettek a változatos 

témakörök is: Családbarát könyvtár; Tudásátadás – tudásegyesítés; Könyvtári kreatívok; 

Olvasó-sokk; Örökség és emlékezet.  

 

A megyei könyvtár mellett, a lebonyolításban, szervezésben részt vett és segített a letenyei, 

keszthelyi, nagykanizsai, zalalövői, lenti, zalakarosi városi könyvtár, a vonyarcvashegyi, 
gyenesdiási, és gelsei települési könyvtár is. Tagintézményeink is aktívan közreműködtek a 
programok színvonalas és széles körben történő népszerűsítéséhez, lebonyolításához. A József 

Attila Városi Tagkönyvtár és az Apáczai Csere János Tagkönyvtár is, valamint a Zala megyei 
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KSZR is támogatta a rendezvények megvalósítását. Ennek a széles körű összefogásnak 
köszönhetően a megye 93 településén   98 helyszínen összesen  241 programot tudtunk 
megvalósítani. A regisztrált résztvevők száma: 6.971 fő volt. A rendezvények 

összeállításakor valamennyi korosztály számára kínáltunk változatos, színes programokat 

(ismeretterjesztő előadások, író-olvasó találkozók mentális és életvezetési előadások, 
környezetvédelmi foglalkozás, kézműves program, bábelőadás,).A könyves hét programjain 
keresztül szerettük volna bemutatni azokat a lehetőségeket, melyek szórakozási, kulturális, 
tájékozódási ismeretszerzési alkalmakat kínálnak a könyvtári látogatásokon. Az „Országos 

Könyvtári Napok” programsorozat jó lehetőséget kínál a KSZR könyvtáraknak is, hogy a 
rendezvényeikkel, programjaikkal felhívják a lakosság figyelmét a könyvtári szolgáltatások 

sokoldalúságára, és a könyvtárakban rejlő információs gazdagságra. 

 

Az óvódásokat bábszínházi előadással, verses-zenés programokkal, meseolvasással 

csábították a könyvtárba, a kisiskolásokat író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozások 
várták, felnőtt olvasóink ismeretterjesztő előadásokat, hagyományőrző kulturális műsorokat 
hallgattak, kiállításokon vettek részt. A központi könyvtárban programjainkon 763 látogató 

vett részt. Legnagyobb részük a 18-55 éves korosztályból került ki, 268 fővel. Összegzésképp 
elmondható, hogy a Zala megyei könyvtárak összefogásával és együttgondolkodásával 

megvalósult rendezvényeket a szervezők és a résztvevők egyöntetűen sikeresnek ítélték, a 
programok eredményesen zárultak. 

Rendezvényeinkről nyomtatott és elektronikus anyag és fotó dokumentáció készült, a 
programokat a helyi médiában is meghirdettük, ennek következtében a sajtó folyamatosan 

tudósított az eseménysorozatról.  

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban Perczel Enikő a műfordításról mesél a 
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium diákjainak. A József Attila Tagkönyvtárban a 

Kiskocsi zenekar vidám játszóházzal várta az érdeklődőket. 

 

 

Tóth Renáta 
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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK PROGRAMJAI A 
KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAKBAN 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ellátási körzetébe tartozó 83 kistelepülési 

könyvtár közül 35-ben zajlottak 2018. október 1-7-ig rendezvények, részben a DFMVK 

támogatásával, részben saját erőből megvalósítva. A résztvevő szolgáltatóhelyek: Alibánfa, 

Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Batyk, Bocfölde, Csatár, Csöde, Egervár, Gellénháza, 

Gősfa, Kávás, Kemendollár, Keménfa, Lakhegy, Nagykapornak, Nagykutas, Nagylengyel, 
Nemesapáti, Nemesrádó, Németfalu, Ozmánbük, Pacsa, Pakod, Pókaszepetk, Salomvár, 

Söjtör, Teskánd, Vasboldogasszony, Vöckönd, Zalabér, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, 
Zalaszentmihály, Zalatárnok.  

 

    

   Zalabér, Matusné Gáll Éva előadása                              Bocfölde, megemlékezés az aradi vértanúkról 

A 35 településen összesen 87 programra került sor, általában egy-három rendezvényt 

szerveztek településenként. Kiemelkedő számú program zajlott Zalabérben (14), Bocföldén 
(9), Nagykutason (6), Alsónemesapátiban (5).  

A rendezvények nagyon változatosak voltak: volt író-olvasó találkozó M. Kácsor Zoltánnal, 

előadás a gyermekkönyv illusztrátorokról Matusné Gáll Évával. Ismeretterjesztő előadások 
(pl. Gaál Zsuzsa, Éder Kata, Matyovszky Márta, Takács Ágnes). A mandalafestés varázsába 

vezetett be Kónya Zsuzsa, bábelőadást adott elő a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület, 
könyvtármozi, diavetítés, vetélkedő, kiállítás, túra, babaprogram, társasjáték, könyvajánló, 
olvasókör megalakulása, számos kézműves foglalkozás, színezés, több könyvtári óra és 
október 6-i megemlékezés, könyvtárbemutató ovisoknak, múltidézés, táncház, a 

Zalaszentmihályi Nótakör és Figura Ede zenés műsora, a Szegedi Látványszínház előadásai, 
jóga, énekkari próba, éremgyűjtők találkozója. A 87 programon összesen 1864 fő vett részt, 
ebből 1188 fő 14 év alatti gyermek volt, 676 fő pedig középiskolás és felnőtt. 

Reméljük, hogy jövőre még több kistelepülési könyvtáros hallja meg hívó szavunkat, s vesz 
részt ebben az országos könyvtárszakmai megmozdulásban. 

                                                

             Czirákyné Tóth Edit 
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FILMKLUB KÖNYVTÁRI KÖRNYEZETBEN A DFMVK-BAN 
 
 
A filmklub egyetemista műfaj - mondják. De persze, ez nem így van. Közösségi műfaj,  
ami nem ér véget a film megtekintésével, ugyanolyan fontos rész követi, a közös beszélgetés. 

Ebben különbözik a filmszínháztól.  

A mi filmklubunk 2018. októberében indult, egy pályázat  - EFOP-3.7.3-16 - elnyerését 

követően. Havonta egy foglalkozást tartunk, összesen tizenkettőt. Az elmúlt évben készült el a 
megyei könyvtárban a rendezvénytermünk, a megvalósítás így ideális helyszínre került. A 

program szervezői Gyenes Imre és Gyapay Vera. 
Célunk nem a szórakoztatás, sokkal inkább az elgondolkodás, vitára késztés.  

Moderátor szakembereinket is e szerint választjuk. Van köztük pszichiáter, színész, rendező, 
könyvtáros. 

Meghatározott tematikánk nincs. A lényeg, hogy értékes legyen a film.  

Minden hónapban egy vetítést tartunk, a közös filmnézést beszélgetés követi. Egy viszonylag 

kis számú, de érdeklődő közönség vesz részt a programunkon. Függ ez a bemutatott filmtől, 
de befolyásolja a meghívott vendég személyisége is. 

A harmadik-negyedik alkalomra már láttuk, törzsközönségünk fog kialakulni.  

 

 
 

Babrik Zsuzsanna vezette az első beszélgetést októberben, a film címe: Mindent anyámról. 
Pedro Almodóvar nem könnyű rendező. Témái provokálnak, állásfoglalásra késztetnek. 
Szereplői volt prostituáltak, transzvesztita személyek, úgymond „normális életvitelű” egy 

sincs köztük. De nyíltak és esendőek, úgy érezzük, lehet őket szeretni.  
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Novemberben Az ügynök halála, Arthur Millertől. A drámát a Hevesi Sándor Színház is 
játszotta az elmúlt évadban Zalaegerszegen. Ez pedig a film-változat. Amerikai szereplők, 
pazar szereposztás (Dustin Hoffmann, John Malkovich).  

A beszélgetést Mihály Péter színész vezette, aki a zalaegerszegi teátrumban az idősebb fiút 
(Biff) játszotta.  

Decemberi vetítésünk a Pillangóhatás című thriller első része volt. Egy filozófiai kísérlet az 

idő kicselezésére, mely mindig is foglalkoztatta az elménket. Mi lenne, ha visszamennénk a 
múltba, és bizonyos pontokon más irányt adnánk a történéseknek? A következmény más 

lenne, az biztos, de vajon jobb-e? Gyapay Vera osztotta meg a gondolatait erről. 
Az idei év első filmje Paolo Genovese: Teljesen idegenek. A film ötletét azóta magyar 
rendező is felhasználta BÚÉK címen. Mi lenne, ha egy baráti összejövetelen, a társaság 
minden tagja nyilvánosan használná a telefonját? Az SMS-t fel kell olvasni, a hívást ki kell 

hangosítani. Vajon jól ismerjük egymást? Barátok vagyunk vagy teljesen idegenek?  

Madák Zsuzsanna vezette a diskurzust, melynek során interaktív játékra is hívott minket.  

 

Úgy tűnik, az embereknek – akár olvasók, akár nézők - szükségük van arra, hogy az 

élményeket közösen éljék meg, s aztán megosszák ezt egymással. Ehhez járulunk mi hozzá a  

filmklubbal. 

 

         

 Gyenes Imre 
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TÁRSASJÁTÉKOS TALÁLKOZÓK A KÖNYVTÁRBAN 
 
A társasjáték újabban nagyon népszerű, és nemcsak a gyermekek körében. A Deák Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtárban már több mint két éve megalakult a társasjátékos klub, aminek 

a népszerűsége máig is töretlen. Az évek során rengeteg ember megfordult ezeken a 
találkozókon, és ahogy a hír terjed, újabb emberek is csatlakoznak. 

Hogy is jött létre a társasjáték klub a könyvtárban? 

Egyszer pakolás közben egy szekrényben nagyon sok gyerekeknek szóló társasjátékot 

találtam. Innen jött az ötlet, hogy lehetne olyan rendezvényt tartani, ahol társasokat kedvelő 
emberek gyűlnek össze közös játékra. Először gyerek és családi programban gondolkodtam, 
de aztán próbáltam más korosztályt is a könyvtárba csalogatni, így a célközönség a fiatal-

felnőtt korosztály lett. Természetesen gyerekek is jöhetnek, számukra is találhatók játékok. 
Ötletemet a könyvtár vezetése is örömmel fogadta. A könyvtári szolgáltatásokat ily módon 

bővítettük és újabb embereket sikerült bevonzani a könyvtárba. A program helyszíne a Deák 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, de épületen belül több helyen is megfordultunk már: 

rendezvényterem, kötészet, gyermekkönyvtár, olvasóterem. 

 

A társasjátékos találkozókat rendszeresen minden hónap utolsó péntekén tartjuk, és ezek a 

rendezvények nyilvánosak és ingyenesek. Nagyon sokféle játék közül lehet választani, 

amelyek közt a hosszabb stratégiai játékok (3-4 óra alatt lejátszható) ugyanúgy megtalálhatók, 

mint a rövidebbek. A csapat elég vegyes, de összeköt bennünket a közös hobbi, a 

társasjátékok kedvelése. Gyakran érkeznek új játékosok, így minden alkalommal 

összegyűlünk annyian, hogy több játékot is kipróbáljunk. Vannak a könyvtár által vásárolt 

játékok, de lehetőség van arra is, hogy bárki elhozza otthoni kedvencét, azt bemutassa és 
kipróbálja a többiekkel. 

 

A szórakozásnak ez a formája olyan sikeres, hogy az európai uniós pályázati projekthez is 

hozzákapcsoltuk, megújítottuk az egyre népszerűbb szolgáltatásunkat. Minden foglalkozáson 
bemutatunk egy-egy új társasjátékot. 

 

Szerintem azért jó társasjátékozni, mert megismerkedhetünk más hasonló érdeklődésű 
emberekkel és a játékok között olyan sok fajta létezik, hogy bárki találhat kedvére valót. 

Remélem ez az elfoglaltság még nagyon sokáig megmarad, színesíti a Deák Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár szolgáltatásait és egyre többen jönnek el. Mindenkit szeretettel várunk a 

társasjátékos találkozókra, amikről a Könyvtár Olvasó Lurkó című magazinjából, a honlapról 
és a faliújságról értesülhetünk.         

 

Penkalo Alex 
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KULTURÁLIS ÉLET AZ EGERVÁRI KÖNYVTÁRBAN4 
 

Egervár egy 1000 fő körüli település Zalaegerszeg szomszédságában. A régi mozi felújított 

épületét Egervári Többfunkciós Szolgáltató Tér néven 2015. szeptember 25-én adták át. 2017. 

júniustól dolgozom én itt könyvtárosként, és a közösségi ház vezetőjeként. Mindig évszakhoz 
és ünnephez illő dekorációt készítek az épületbe, de a helyi borverseny és az idősek napi 
rendezvény dekorációjáért is én felelek. 

Az Egervári Könyvtári Információs Közösségi Helyen számos szolgáltatás áll a lakosság 

rendelkezésére: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, könyvtárhasználati órák, folyamatosan 

bővülő újság, dvd, könyv kínálat, ingyenes kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés, 

KönyvtárMozi, gyereksarok társasjátékokkal. 

A könyvtári éves keretösszegekből számítógéppel, multifunkciós eszközzel, hangfallal, 
székekkel, polcokkal gazdagodtunk. Felajánlásnak köszönhetően kanapé és szőnyeg került a 
mozis terembe, a helyi kézműves csoport pedig ülőpárnákat varrt a helységbe. 

A gyerekek szívesen jönnek a KönyvtárMozira, ahol kézműveskedünk, de szívesen játszanak, 
gépeznek, olvasgatnak a könyvtárban. 

  

Havonta egyszer mindenképpen tartok Könyvtármozit. A mesét és a hozzá kapcsolódó 

kézműves foglalkozást próbálom úgy kiválasztani, hogy kapcsolódjon az adott időszakhoz, 
pl.: suliváró, karácsonyi, farsangi… Évente összesítem a résztvevőket, és kis aprósággal 
jutalmazom a gyerekeket. Az alapanyagot az általunk megrendezett börzék bevételéből 
szerzem be, de próbálunk az újrahasznosítás jegyében is felhasználni anyagokat.  

Az Egervári Közösségi Ház Facebook oldalán mindenről tájékoztatom a lakosságot, a várható 
programokról, és a megtörtént eseményekről számos fotót feltöltve a rendezvényekről. Az 
Egervári TE, vagyis a focicsapatunk facebook oldalát is kezelem. Cikkeket írok az Észak-

Nyugat Zala Kistérségi Újságba.  

Az Országos Könyvtári Napokra több programmal is készülök, osztályokat és ovis 

csoportokat hívok meg. KönyvtárMozit tartok, és kézműves foglalkozást szervezek az Alkotó 
Kezek kézműves csoporttal. Legutóbb népmesei TOTÓ volt, és Matusné Gáll Éva 
illusztrációról szóló előadását hallhattuk. 

                                                           
4
 A 2018. november 14-én a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a KSZR szakmai napon elhangzott 

előadás írásos változata 
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Az éves könyvtári keretet próbálom jól kihasználni, és minél több rendezvényt megvalósítani 

belőle. Tartott már kóstolóval egybekötött gyógynövény előadást Éder Kata, a falufarsangon a 
Kis-Hétrét együttest hallhattuk, mikulás ünnepségen Gábor bohóc/manó is szerepelt, legutóbb 

Ecsedi Erzsébet és Csenge mikulásváró műsorát láthattuk. Az óvodások a Szegedi 
Látványszínház előadásán vettek részt, a nyári táborban a Tündérművek foglalkozásán 
vehettek részt a gyerekek.  

Az Internet Fiesta alkalmával pedig Gedeon Tamás videó- és képszerkesztő tanfolyama állt a 
lakosok rendelkezésére.  

A diákok szívesen jönnek el az író-olvasó találkozókra, eddig Vig Balázs, Lackfi János és 

Holden Rose volt a vendégünk. 

 

A DFMVK jóvoltából a kezdő és a haladó internethasználó tanfolyamok nagyon népszerűek 
voltak az idősebb korosztálynál, így kezdő tanfolyam kétszer is szervezésre került. Az 
oktatóink Sebestyénné Horváth Margit és Kereki Judit voltak.  

A DFMVK szervezésében többen tartottak már nálunk KönyvtárMozit foglalkozást: Gyapay 

Vera, Sebestyénné Horváth Margit, Czirákyné Tóth Edit, Nagyné Tóth-Farkas Julianna, Tóth 

Renáta, Kiss Gábor. 

Próbálunk részt venni a zalaegerszegi könyvtárak pályázatain: Bálint Ágnes vetélkedő, 
könyvjelző készítő verseny, videókészítő pályázat, „Fel a Netre Öregem!” verseny. 

A közösségi házba szervezett programjaim: értéknap, falunapi gyerekversenyek, húsvétváró 

kézműves foglalkozás és vásár, anyák napi kézműves foglalkozás, börze. 
Több program szervezésében is részt vettem: zenés irodalmi est Simon József: Álmok völgye 

című könyvéről, Mészáros T. László filmestje és Nagy Bernadett Mosolyonc Műhely 
kiállítása, Béresné Dormán Ibolya mézeskalácsos pekingi élménybeszámolója, Balázsy Mária 

lélekgyógyász előadása, karácsonyi kézműves vásár. 

A faluház több csoportnak is otthont ad: Együtt Egervárért Egyesület és a néptánccsoportja, 

zenebölcsis foglalkozás, csiri biri torna, modern tánc, pingpongozók, aktív gerinctorna. 

Fontos a folyamatos tanulás számomra is, elvégeztem az alapfokú könyvtáros és a TextLib 

használó tanfolyamokat, részt vettem egy IKER 1 képzésen és a haladó internethasználó 

képzésen, a DJP és a Cselekvő Közösségek tanfolyamain. 

A közösségi ház helyet adott bűnmegelőzési napnak, ultibajnokságnak, közgyűlésnek, óvodai 
ballagásnak, bérléseknek és árusításoknak, illetve eddig a MOFE /Mozgássérültek és 

Fogyatékkal Élők Egyesülete/ és az Alkotó Kezek közösség székhelyéül is szolgált. 

Bertókné Kovács Veronika 
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KULTURÁLIS ÉLET A ZALABÉRI KÖNYVTÁRI ÉS INFORMÁCIÓS 
KÖZÖSSÉGI HELYEN5 

 
 Dézsi Ágnes vagyok, a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára. 
2013 márciusa óta dolgozom a zalabéri könyvtárban.  

 A 60-as–70-es években édesapám volt a vindornyaszőlősi kultúrház és könyvtár 
vezetője. Engem elvarázsolt a könyvtár. Amikor csak tehettem, ott voltam. Rakosgattam a 

könyveket, folyóiratokat, kölcsönöztem, böngésztem a megrendelőlapokat, válogattam a 
kiadványok között és rengeteget olvastam – egyszóval én voltam „a könyvtáros”. Aztán 

évtizedek teltek el úgy, hogy nem volt szoros kapcsolatom a könyvtárral. 2013 januárjában 

szólított meg Zsuppán József, Zalabér polgármestere azzal, hogy lenne-e kedvem elvállalni a 

könyvtár vezetését, mert a kolléganő - több évtizedes tevékenykedés után - befejezi ezt a 

munkát. Úgy éreztem, ez olyan labda a sorstól, amit el kell kapnom. És még mindig úgy 

gondolom, hogy jó döntést hoztam. 

 Mindig úgy tekintettem a könyvtárra, mint egy varázslatos, „szent” helyre, ami 

egyértelműen a kultúra hordozója. Azzal kellett szembesülnöm, hogy - az én kissé 

konzervatív elképzeléseimmel szemben – a könyvtár világa is nagyot változott. Új 

szemléletre, nyitottságra volt szükség ahhoz, hogy megértsem, az információhordozó 

szerepen túl, a könyvtárnak a kulturális élet központjává kell válnia a faluban az iskola és az 

óvoda mellett. Ez az elvárás egyértelműen megfogalmazódott Zalabér Község 
Önkormányzata részéről, ugyanakkor partnerek is voltak minden elképzelés 
megvalósításában, csakúgy, mint a ZalabÉrték Egyesület. 

A kultúra - az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége – 

közvetítésére való vállalkozás nem egyszerű dolog. Hiszen bármi lehet érték a Gutenberg 
galaxis nyomtatott csodáitól az elektronikus média újdonságain át akár a gyümölcsoltás 

művészetéig. Felteszem a kérdést: Lehetséges-e mindezt közvetíteni a könyvtár keretei 

között? 
Úgy vélem, csak egészen apró elemeinek megmutatásával próbálkozhatunk. Erre viszont 

törekszünk is a különböző rendezvények segítségével. 
  

Megpróbáltam csoportosítani az eltelt öt év alapján a könyvtári programjainkat a 

kultúra közvetítésének lehetőségei szempontjából. Úgy vélem, vannak: 
- klasszikus, „nagybetűs” ünnepek 

- alkotás – szellemi vagy művészi produktum létrehozása 

- tapasztalati (megélt) tudás átadása 

- Őszi Könyvtári Hét programjai 
- Könyvtármozi 

- A könyvtárban „élünk” 

 

 A következőkben néhány mondattal bemutatom, milyen ötleteink voltak az egyes 
csoportokkal kapcsolatos rendezvényekre, programokra. Természetesen ezek csak kiragadott 

példák, a teljesség igénye nélkül. 

 

- Klasszikus, „nagybetűs” ünnepeink  

 

Ide soroltam a magyar kultúra napját, a költészet napját és a zalabéri örökség napját.  

                                                           
5
 A 2018. november 14-én a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a KSZR szakmai napon elhangzott 

előadás írásos változata 
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A kultúra napján hagyományosan a mindenkori 7. osztály készül egy rövid előadással: 
ismertetik a reformkor törekvéseit, Kölcsey életútját, a Himnusz keletkezési körülményeit és 

elszavalják a költeményt. Egyik éven az óvodásoknak, kisiskolásoknak mesehallgatás, 

dramatizálás volt a program, máskor a KönyvtárMoziban nézték meg A csillagszemű juhász 
című mesét, vagy mesegyűjteményeket lapozgattak, a mesekirakókkal játszottak, 

illusztrációkat készítettek a hallott mesékhez, amiket aztán kiállításon nézhettek meg a szülők 
és a könyvtárlátogatók. Az iskolások filmvetítésen vehettek részt – tavaly például a Mindenki 

című filmet nézték meg -, amit beszélgetés követett, valamint drámajátékokat játszottak. A 

felnőttek pedig a Hungarikumokból kaphattak ízelítőt, illetve egy kötetlen beszélgetés 
keretében megoszthatták egymással gondolataikat arról, hogy kinek mit jelent a magyar 

kultúra a XXI. században. Egy másik alkalommal az Eldorádó című filmet vetítettük le, majd 
a zalabéri mozi történetének dokumentumait tekintettük át, amit a mozival kapcsolatos saját 

élmények felelevenítése követett. 

A költészet napján is arra törekszünk, hogy - a legkisebbektől az idősebb korosztályig – 

mindenkit megszólítsunk. Így szerepelt programjaink között versmondó verseny, vers- és 

meseillusztrációk készítése, majd kiállítás, verses-zenés összeállítás József Attila 

költészetéből a Lépcsős Teátrum tolmácsolásában, dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens 
mindenkit magával ragadó előadása A 12 legszebb magyar vers címmel. S aki addig nem 
fogalmazta volna meg magának, az est után bizonyára megtette: „lehet élni a költészet, az 

irodalom, a vers nélkül, csak nem érdemes”. (Fűzfa Balázs) Az Énekmondó Együttes is 

többször járt nálunk az alkalomhoz kapcsolódó műsoraival örvendeztetve meg kicsiket és 
nagyokat. Emlékezetes marad a résztvevők számára a „Gyermekkorom tükörcserepei” 

címmel Gergely János által vezetett beszélgetős, verselős program is. Különleges alkalom volt 

az is, amikor a résztvevők kedvenc verseik felolvasásával, elmondásával tisztelték meg 
egymást, „vallottak” a versekhez való viszonyukról, s a beszélgetés a gyermekkori mondókák 

felidézésétől a magyar verseket szavaló vagy magyar népdalt éneklő világsztárokig ívelt.  
A zalabéri örökség napja a község első írásos említésének napjához kötődik. A helyi védettség 
alatt álló értékek megtekintése, velük kapcsolatos előadás meghallgatása vagy kiállítás 
megnyitója a szokásos program, helyi és meghívott előadók műsorával színesítve.  
 

 

Október 6-i megemlékezés 

 

- Alkotás 

 

Az elmúlt időszakban két kiadvány megjelentetése köthető a könyvtárunkhoz. A zalabéri 
iskola története 1945-1990-ig, Dávid Józsefné nyugalmazott iskolaigazgató munkája. Másik a 

ZalabÉrték Egyesület által kiadott Zalabér 770 éves című kiadvány, amely a község értékeit 
veszi számba röviden, a jelenre fókuszálva, de nem feledve a múltat. 

A könyvtárral szomszédos helyiségben kialakítottunk egy állandó helytörténeti kiállítást, 

amelynek anyaga Vikár Tibor gyűjteményéből való. Több alkalommal rendeztünk időszakos 



MŰHELY  
 

 

25 
 

kiállításokat is, így például a helyi iskola történetéről, a zalabéri Guttman-kastélyról, Zalabér 

környékének védett természeti értékeiről, helyi fotós képeiből, az óvodások és iskolások vers- 

és meseillusztrációiból, vagy a nyári napközis táborosok alkotásaiból. 

Az ősz kincsei címmel alkotópályázatot hirdettünk, amelynek anyagából szintén készült 
kiállítás. Az alkotókat pedig az önkormányzat támogatásával jutalmazhattuk. 

A DFMVK által meghirdetett alkotói pályázatokon is rendszeresen részt vesznek diákok, akik 

több alkalommal díjazásban is részesültek. Ezek az eredmények mindig örömmel és 

büszkeséggel töltik el a könyvtárba látogatókat is. 

 

 

Helytörténeti kiállítás bemutatása az ovisoknak 

 

- Őszi könyvtári napok 

 

Az első alkalommal kétségbeestem, hogy fogom tartalommal megtölteni az őszi könyvtári hét 
programjait, de legnagyobb örömömre partnerek ebben mindazok, akikre máskor is 

számíthatok a munkám során. Itt vannak az óvodások és az iskolások meseprogramokkal, 

játékokkal, bábozással, drámázással, filmek nézésével, könyv- és könyvtárhasználatot igénylő 
tanórákkal, foglalkozásokkal. A művészeti csoportok nyilvános próbákat tartanak, és mindig 
készülnek olyan meglepetéssel, ami a jelenlevők számára különleges élményt nyújt. Szívesen 
csatlakoznak a programokhoz a Lokálpatrióta és Nyugi Kör tagjai. A megyei könyvtártól 

mindig érkezik olyan ajánlat, ami a hetet még élvezetesebbé teszi. Pedagógus és könyvtáros 

szemmel legértékesebbnek azokat a programokat tartom, amelyek a gyermekek könyv- és 

könyvtárhasználatát célozzák meg, és - legnagyobb örömömre - mindig van több ilyen a 

foglalkozások között. 

 

 

Könyvtári óra a magyar népmesékről 

 

- KönyvtárMozi 

 

Örömmel csatlakoztunk – a megyében az elsők között – a KönyvtárMozi felhíváshoz. Az 

elsődleges szempont az volt, hogy jól érezzük magunkat együtt, jól szórakozzunk, ráadásul 
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egy olyan csoportban, ahol elég széles korosztályú és érdeklődési körű emberek gyűltek 
össze. Ezért eleinte a könnyed, régi magyar filmek, illetve – a gyerekeket is megcélozva – a 

mesék közül válogattunk. A későbbiek folyamán egy válogatást tartottunk a magyar 
filmművészet kiemelkedő alkotásaiból, illetve a nyolcvanas évek filmjeiből. A filmklub 

jellegből adódóan nem csupán a vetítések jelentettek élményt, hanem az azt követő 
beszélgetések is feltöltöttek mindannyiunkat. Gyakran vetítünk meséket illetve a tananyaghoz 

köthető filmeket az óvodások és az iskolások részvételével. 
 

 
 

- Tapasztalati tudás átadása 

 

Ebbe a témakörbe soroltam azokat a rendezvényeinket, ahol az előadók, témavezetők vagy a 
csoporttagok saját, megélt, tapasztalati tudásukat osztották meg a jelenlevőkkel. Számtalan 
ilyen jellegű programot tartottunk ebben a témakörben: tudományos-ismeretterjesztő 
előadásokat, élménybeszámolókat, szerveztünk kézműves tevékenységeket, oltónapokat, 
borkóstolót, számítógép- és internethasználatot segítő tanfolyamokat, illetve a nyári napközis 
tábor programjába is „becsempésztünk” ilyen jellegű tevékenységeket. 

 

- A könyvtárban „élünk”   

 

Mára egyértelműen az a hely a zalabéri könyvtár, ahol nem csupán könyvet lehet kölcsönözni, 
leckét írni, vagy számítógépezni, játszani, hanem ahol jó együtt lenni. Rendszeresen itt tartják 

összejöveteleiket, megbeszéléseiket a különböző csoportok. Így például a ZalabÉrték 
Egyesület, a Lokálpatrióta és Nyugi Kör, Zalabéri Közösségi Szervezők, Értéktár Bizottság. 
Itt zajlanak a művészeti csoportok – Búzavirág Népdalkör, Körtánc, Lépcsős Teátrum – 

próbái is. Az önkormányzat dolgozóinak segítségével folyamatosan próbálunk tenni azért, 

hogy olyan közösségi teret alakítsunk ki a könyvtáron belül, ami kisebb és nagyobb 

csoportok, rendezvények számára is ideális, de eredeti funkcióját nem veszíti el. 

 

 

Búzavirág Népdalkör próbája 

           

Dézsi Ágnes    
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KULTURÁLIS ÉLET AZ ALSÓNEMESAPÁTI KÖNYVTÁRBAN6
 

 

Alsónemesapáti 690 fős község Zalaegerszeg közelében. A következő intézményekkel 
rendelkezik: Csertán Sándor Általános Iskola (103 tanuló), Maci óvoda (16 óvodás), 

Polgármesteri hivatal, Templom, Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat, Posta, Szolgáltató ház 
(fodrász, masszőr), Tanoda, Játszóterek, szabadidőparkok, Bodza –tanya. 

 

 

 

 

 

 

 

A Kultúrház és az önkormányzat közös rendezvényei: 
Magyar kultúra napja, Téli esti előadások felnőtteknek, Kézműves foglalkozások 
gyerekeknek, felnőtteknek, Nemzet ünnepekről való megemlékezések, Gyermeknap, 
Füvésznap, Falunap, Idősek napja, Márton nap, Mikulás ünnepség, Karácsonyi műsor. 

Kultúrházi foglalkozások 

• Gyógytorna hétfőnként (17:15- 18:15 óráig) 

• Jóga szerdánként (18-19 óráig) 

• Újra öltünk örökítünk kézimunka szakkör 

(2 hetente, hétfőn 15-17 óráig) 

• Ügyes kezek alkotószakkör szerdánként 

(szerda: 13:30- 18 óráig) 

• Ping-pongozás (kedd- vasárnap 18-20 

óráig) 

• Ünnepi készülődések 

• Szezonális dekorációk 

• Kosárfonás 2019-ben indult, 10 alkalom 

(péntekenként 15:30- 18 óráig) 

 

 

Könyvtári programok 
 

A 136 beiratkozott olvasónak kéthavi rendszerességgel érkeznek új könyvek, DVD-k, 

hangod könyvek a megyei könyvtárból. Számos folyóirat jár a könyvtárba, emellett 

lehetőség van fénymásolásra, szkennelésre, nyomtatásra. Író-olvasó találkozóra került 

sor Turbuly Lillával és Vig Balázzsal, könyvbemutató Gaál Zsuzsával. Könyvtári 

kézműves foglalkozásainkon sógyurmáztunk, megismerkedtünk a decoupage és a 

papírfonás technikájával. Készítettünk hűtőmágnest, ékszert, de főzőcskéztünk is. 

                                                           
6
 A 2018. november 14-én a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a KSZR szakmai napon elhangzott 

előadás írásos változata 
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Egyéb kultúrházon kívüli programok a könyvtáros szervezésében 

 2018 március Operett színház Budapest (40 fő) 
 Autóbuszos kirándulás Plitvicére 2018 május 5. és május 12. 

 3 napos utazás júniusban Ausztriába, Mixnitz, raftingolás a Salzán, Praebichl,  

 3 napos kirándulás 2018 szeptemberében a Dunakanyarba (38 fő) 
 Gyalog úrák a környéken évente többször (10-30 fő alkalmanként) 

 

 

Felújítások, beszerzések 

KSZR támogatással 

 Hangosítás 

 Vezeték nélküli mikrofon szett 

 Számítógépes asztalok 

 Fényképezőgép és kamera 

 Szőnyegek, függönyök 

 Gyermekkönyvtári bútorzat 

 

 

 

 

 

Önkormányzat finanszírozásával 
(2014-2018) 

 Vizesblokk felújítása 

 Színpad elbontása, járólapozás 

 Mozi helyiség átalakítása raktárrá 

 Festések 

 100 db szék beszerzése 

rendezvényekre 

 Asztalterítők, poharak, tányérok 

 Raktár kialakítása 

 Konyha felújítása 

 Gázkazán cseréje 

 Légkondicionáló a 

nagytermünkbe 

 Mobil színpad vásárlás (20 m2-es) 

 Mosogatógép a konyhába 

 

 

 

Krápicz Lászlóné 
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VETÉLKEDŐK AZ APÁCZAI TAGKÖNYVTÁRBAN 

 

A könyvtárban, hála a különböző pályázatoknak és iskolán kívüli csoportfoglalkozásoknak, 
számos lehetőségünk adódik kreatív programok megvalósítására a fiatalok számára. A lista az 
óvodás korcsoporttól a középiskolásig, a kézműves programtól az interaktív iskolás tananyag 

kiegészítő előadásokig terjed. 2018-ban könyvtárunkban közel 80 ilyen foglalkozás lett 

megtartva.  

Ezek közül több célirányos csoportoknak szól, mint az 5.-

6. osztályos tanulóknak tartott vetélkedők. A múlt évben 
több alkalommal rendszeresen lettek megtartva az Eötvös 

József Általános Iskola és az Izsák Imre Általános Iskola 

diákjaival, ahol a Csácsbozsoki Fiókkönyvtárunk is 

található. Ezen kívül egy alkalommal „kitelepültünk” 

Alsónemesapátiba és egy alkalommal az Országos 

Könyvtári Napok alkalmával 5 iskola 25 diákja mérette 

magát Nálunk. 

Nem titkoltan, ezen foglalkozások során az ismeretterjesztés mellett az egyik fő cél, hogy a 
gyerekek jól érezzék magukat a könyvtári környezetben. A különböző vetélkedő formátumok 
lehetővé teszik a közös munkát és gondolkozást ezért végig leköti a fiatalok figyelmét. 

Továbbá nagyon fontos a csapatmunka. Hogy ne váljon 

monotonná, a vetélkedők gyakran al-játékokkal nehezednek, 

ezért több feladatra is figyelni kell a minél magasabb 

összpontszámhoz. A foglalkozások összeállításánál gyakran 

a legnagyobb nehézség a megfelelő szintű kérdések 
megtalálása. Megesik ugyanis, hogy a legegyértelműbbnek 
hitt kérdést túl nehéznek, míg jóval később tanultak túl 
egyszerűnek bizonyultak.   

A változatosság miatt három teljesen különböző vetélkedő 
formátumot próbáltunk ki. Mindhárom egyaránt ötvözi a régi 

vagy jelenkori tévés vetélkedők hangulatát és 
az újabb, modernebb elemeket.  Az általános 

műveltségi kérdések mellett olyan témákat is 

érintve, mint az internet használat, illemtan, 

környezetvédelem vagy a hagyományápolás. 

Ezek mind különböző formákban, olykor a 
helyszíntől függően is változnak. 

Egy-egy vetélkedő típust több csoport számára 

is megmutattunk, így ezek végén, zárásképp, 

kiváló lehetőség adódik a győztes csapatok 

egymás elleni megmérettetésére! 

 
Kocsis Tamás 
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BETŰSPAGETTI 
 

Mintaprogram bemutatása Az én könyvtáram országos projekt keretében 

  

A mintaprogram alapvetően 3-4. osztályos, (ki lehet próbálni 5. osztályosban is) sajátos 

nevelési igényű gyerekek számára készült, akik tanulási zavarral, nehézséggel küzdenek. 

Számukra ez az értő olvasást, és a szóbeli valamint az írásbeli kifejezőképességüket is 
folyamatosan nehezíti. A program kiegészítő foglalkozás könyvtári környezetben.  Az 
integrált iskolai oktatásban résztvevő tanulók tanítási óráihoz, játékos feladatokat, 
módszertani ötleteket tartalmaz. Megvalósítható tanórán, de vetélkedőn, napközis 

foglalkozáson, valamint tematikus olvasótáborban is jól alkalmazható. 

A program a szövegértés fejlesztésen és olvasásnépszerűsítésen kívül hozzájárulhat a 
gyermekek önismereti, közösségi és táras kompetenciájának javításához, új ismeretek, 

szépirodalmi műfajok, mint mese, műmese, vers fogalmának megtanításához. Kapcsolódhat 
tantárgyakhoz, környezetismeret, rajz és vizuális technika. A modul egy felkészítő, 
módszertani segédlettel indul, ezt kiegészítik a célok, fejlesztési területek, a programban rejlő 
lehetőségek, megvalósítási ötletek. 

 

 

Bonyhád - Városi Könyvtár, a mintaprogram kipróbálás helyszíne, 4. osztályosokkal 
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A mintaprogram kipróbálásakor a gyerekek 

közt volt olvasási nehézséggel küzdő és 
halmozottan hátrányos helyzetű is. Nagyon jó 

volt tapasztalni a segítő, odaforduló 
magatartást a csoportmunkán belül. A 

gyerekek a játékos ráhangoló feladatok után 

az óra első felében megismerkedtek Nyulász 
Péter: A fürdők réme című meseregényének 
egy fejezetével, és erre épültek a feladatok. 

Történetmesélés, activity, képkirakó, 

ismerekedés a szerző életével, vidám 
olvasáskártyák. A foglalkozás végén a 

gyerekek pozitív élményekkel távoztak, 

elmesélték, hogy az író bácsi (Nyulász Péter) 

nemrég járt is a könyvtárban, és nem is 

tudták, hogy ez az új detektív regénye már 

kölcsönözhető. Többen jelezték, hogy szeretik 
a nyomozós humoros könyveket, mert 

azokkal „jókat lehet lazulni”. Nekem is jó 

visszajelzés, hogy így is lehet az olvasást 

népszerűsíteni, csak a jó könyvet kell hozzá 
megtalálni, és kicsit rá kell hangolni a 

gyerekeket.  

A programban szerepel még Varró Dániel: 

Lecsöppenő Kecsöp Benő címú verse is, amit 
megismerve a gyerekek játékos formában 

feldolgozhatnak (versleves főzés, puzzle, 
ketchup recept;). Minden modul végén 

ellenőrzés, és dicséret kártya, valamint 
motivációs ajándék szerepel, illetve közös véleményalkotás a foglalkozásról. A modulban van 

még egy összegző ismeretrendszerező blokk is, ezeket lehet egymásra és külön-külön is 

megoldani.  A program végén kortárs mesekönyv ajánló is van, ami segítség lehet a további 

foglalkozások tervezéséhez.  

 

 

Tóth Renáta 

  
 

 
 



MŰHELY  
 

 

32 
 

DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS TABLETEK SEGÍTSÉGÉVEL 
 

Mintaprogram adaptálása a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 
  
A mintaprogramfejlesztő, Komló Csaba által kidolgozott foglalkozás 2. modulját 2018. 
november 8-án mutattam be a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A program 

alapvetően 3 modulból áll, szabadon választhattam, melyiket szeretném bemutatni. Célja a 
digitális kompetenciák és szövegértés fejlesztése olyan módon, hogy saját rövidfilmet 

készíthettek a résztvevők egy valós, vagy kitalált történet alapján. 
Az 1. modult a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskolában tartottam meg 8 fő 
részvételével. Az általam választott korosztályból próbáltam olyan kompetenciájú 

résztvevőket választani, akik nem részesülnek konkrétan a fejlesztési iránynak megfelelő 
képzésben, ezért az Ady iskolában nem a rajz és informatikai területen jeleskedő osztályt, 
hanem a 6/A, táncművészettel foglalkozó csapatát céloztam meg.  

Az 1. modul során aktualizáltam a történetet, eredetileg „Nyári élmények másképp” lett volna 

a program címe, ami novemberben nem igazán lett volna aktuális, ezért az „Őszi szünetben 
történt” lett a témánk címe. Adtam egy „Fantázia film” storyboard elkészítési lehetőséget is, 
hogy mindenki megtalálja saját érzelemvilágának megfelelő történet leírását, megrajzolását.                                    
Nagyon jónak találtam a mintaprogram fejlesztőjének a storyboardos  megoldását, ennek 

kivitelezéséhez sablont használtunk, hogy könnyebben tudjanak nekiállni a rajzos 

forgatókönyv elkészítésének.          

 

Fontosnak tartottam az első modulnál kitekintést tenni a filmek világára. Tisztáztuk a filmidő, 
forgatókönyv fogalmát, milyen munkálatok szükségesek egy film létrehozásához, meséljenek 

kicsit   kedvenc filmjeikről.                                                                                                   
Gyorsan megszülettek az ötletek, minimális irányítás mellett a tanulók önállóan tudták 

kidolgozni a mintaprogram megadott kritériumai alapján a történeteket, és elkészíteni az 

egyes események mellé a hozzájuk illő rajzokat. 
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A 2. modult a megyei könyvtár rendezvénytermében tartottuk, pedagógus segítségével 

érkeztek meg a résztvevők. A megvalósításhoz elsősorban tabletekre volt szükségem, erre 
telepítettem a foglalkozáshoz szükséges applikációt, ezenkívül színes papírokat, ollókat, 

ragasztókat, sablonokat készítettem elő, és olyan könyveket, melyek különböző figurák 
egyszerű megrajzolását teszik lehetővé.  
 

A tanulókkal megismertettem a papírfigura stop motion animáció technikáját, és az 

előkészített eszközök felhasználási lehetőségeit. Projektor segítségével bemutattam a STOP 

MOTION STUDIO alkalmazást.Egy általam készített animáció segítségével szemléltettem az 

egyes menüpontokat, ismertettem a lehetőségeket, és azt, hogy az elkészült felvételt hogyan 
tudják narrációval ellátni. A tanulók párban dolgoztak, amit a mintaprogram is ajánlott. Ez 

azért volt szerencsés, mert jobban tudtak haladni a feladatokkal (háttér, papírfigurák 

elkészítése), és a felvételnél kifejezetten szerencsés volt, mert amíg az egyik tanuló készítette 

tablet segítségével a felvételeket, és figyelte a beállításokat, a másik a 

papírfigurát/papírfigurákat tudta mozgatni a rajzon, igazgatni, változtatni a hátteret.  

A második modulban elkészültek az animációs kisfilmek. A narrációig egy páros jutott el, a 

többiekkel a harmadik modulban valósítjuk meg ezt a lépést, ahogyan a mintaprogramban is 

adott még 2 óra az utómunkálatok elvégzésére.  

 

A 3. modulban sor került a jogtiszta eszközök kiválasztására. A 2. modulban már említettem a 

résztvevőknek, hogy ha esetleg ötletük támad, milyen aláfestő zenét szeretnének, képet tenni 
az alkotásuk elejére, végére, tisztában legyenek a lehetőségeikkel, és azzal, milyen 
következményekkel járhat, ha nem tartják be a jogtiszta források használatára vonatkozó 

szabályokat. Az animációk exportálását mp4 és gif formátumban is rögzítettük, ugyanis nem 

egyforma minőségben mentette el az alkotásokat az alkalmazás.  
 

Gyapay Vera 
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„NETIKETT”, AVAGY A HÁLÓZAT CSAPDÁJÁBAN 
 

Mintaprogram a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek 

„Az én könyvtáram” EFOP-3.3.3-vekop-16-2016-00001 keretében 

 
A program célja, hogy a tanulók képesek legyenek tudatosan és biztonságosan használni az 

internetet, felmérni a veszélyeket. A párban vagy csoportban végzendő feladatok során 
legyenek képesek együtt dolgozni egymást segítve, kiegészítve. A projekt alkalmazható a 

tanórai ismeretek színesítésére, a tananyag kiegészítésére. 

A program egy felkészítő és kettő tananyag modulból áll. A modulok önállóan és egymást 
követően is alkalmazhatóak. A modulokra bontás alapját az elsajátítandó kompetenciák, 

ismeretek adják. Minden tanulási feladathoz önellenőrzés, önértékelési kérdések, feladatok 
találhatók, melyek segítségével a tanuló, illetve a foglalkozás vezetője ellenőrizheti, milyen 
mértékben sikerül elsajátítani a tanulási feladatban meghatározottakat. A modulok végén, 

azok tananyagára épülő feladatok találhatók, melyek segítségével a foglalkozás vezetője 
ellenőrizni tudja a tanuló előrehaladását a modul célkitűzésére vonatkozóan. A program 
összegző értékeléssel zárul, melynek segítségével a foglalkozás vezetője komplex módon 
ellenőrizni tudja, hogy mennyire felelt meg a programban végzett tevékenység a 
célkitűzéseknek. A program felkészítő modullal indul, amely a kapcsolatfelvételtől, a 
célcsoport kiválasztásán keresztül az anyaggyűjtésig és feladatok kidolgozásáig tartott. Az 

első modul az „Otthonomban az egész világ” címet kapta, ahol az volt a cél, hogy a tanulók 

megismerjék a tudatos internethasználat szabályait, melynek használatával biztonságosan 

szörfözhetnek a megismert portálokon. A második modul címe: „Szörfözz tudatosan a 
világhálón!” A modul kizárólag olyan tanulókkal végeztethető el, akik pl. a házi feladatok 

megoldásához keresnek fel weboldalakat, vagy közösségi oldalakon beszélik meg a kis 

életükkel kapcsolatos dolgokat. Fontos az együtt gondolkodás, a kibeszélés egy adott témáról, 

hiszen így jobban meg fog maradni a gyerekekben. 

A mintaprogram bemutatásra került Salgótarjánban, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

Gyermekkönyvtárában, ahol Holtai Zsuzsanna gyermekkönyvtáros kolléga tartott 

foglalkozást, melyen 4. osztályos tanulók vettek részt. Vidáman oldották meg a feladatokat. 

 

        
 

A bemutató foglalkozáson a modul anyagát kulturális szakemberekből álló bizottság értékelte.  
Számunkra nagy öröm, hogy 2019. januárjában részt vehettünk Egerben “ Az én könyvtáram” 

konferencián, ahol az emléklapot vettünk át, mint a program fejlesztői. Úgy gondolom, hogy 
büszkék lehetünk az elismerésre, mellyel elvittük könyvtárunk jó hírnevét az ország más 

területére is. Az elkészült mintaprogramokról kiadvány fog készülni a tervek szerint, amely 

elérhető lesz minden könyvtár számára.  
Jasztrab Istvánné, Sámson Bernadett 
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KSZR ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁROSOK 
KÖRÉBEN 

 

A minőségirányítási törekvések és a tökéletesebb munkavégzés elengedhetetlen eszközei a 
kérdőíves felmérések. A könyvtárellátási szolgáltató rendszer speciális helyzetben van az 
olvasók ellátása területén, mert közvetetten, a települési könyvtároson keresztül elégíti ki a 

használói igényeket. Könyvtári szolgáltatásaink tehát nem mérhetőek egyértelműen a 
használók elégedettségének mérésével. 2018 novemberében fogalmazódott meg a gondolat, 

hogy a települési könyvtárosok körében is végezzünk elégedettségi felmérést, hiszen ők azok, 
akikkel közvetlenül munkakapcsolatban állunk. Összeállítottunk egy partneri kérdőívet, 
amelynek az eredményeiről az alábbiakban számolok be. 
A kérdőív kitöltésére csak online módon volt lehetőség. 81 településre küldtük ki a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által közvetlenül ellátott 83 közül, mert két könyvtárosunk 

nem használja az internet adta lehetőségeket. 61 válasz érkezett a 92%-ban női, többségében 
46 és 60 év közötti települési könyvtárosoktól.  

Megkérdeztük, hogy a könyvtáros mennyire elégedett a könyvtár épületével, mit fejlesztene 

rajta, ha módjában állna. 50% elégedett a könyvtár állapotával. Aki nem, az leginkább a 

szigetelésen javítana: tetőszigetelést, hőszigetelést, nyílászárók cseréjét sorolták a felújítások 
között. A könyvtárhelyiségek állapotával már kevésbé elégedettek a kollégák. Sokan 

növelnék az alapterületet, világításkorszerűsítést hajtanának végre, kifestetnének. 
Ülőbútorokat, kényelmi és esztétikai kiegészítőket (kanapé, szőnyeg, függöny) vásárolnának, 
amivel otthonosabbá tehetnék a könyvtárat. Természetesen a polccserék is napirenden 

vannak, hiszen mindenhol nem sikerült felújítani a bútorzatot. 

 

 
 

 A tárgyévi bővítések, személyes konzultációk számával 100%-ban elégedettek, 1-2 kivételtől 
eltekintve a kiszállított könyvek mennyiségével és tartalmi összetételével is. Aki nem volt 

elégedett, az még több könyvet szeretett volna. A dokumentumtípus szerinti elosztásnál is 

95% volt az elégedettség, a megjegyzésben ketten kértek több CD-t, DVD-t, illetve egy valaki 

diafilmet. 
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Megkérdeztük azt is, hogy kielégítő-e a könyvtár informatikai eszközparkja. A válaszadók 

fele úgy véli, hogy nincs szükség a könyvtárban további fejlesztésre. Arra a kérdésre, hogy 

mire lenne szükség, a válaszokban legtöbbször a számítógép, laptop, televízió, fényképezőgép 
szerepelt, de szükség lenne még hangosításra, nyomtatóra is. 

 
Szükségesnek tartjuk a Textlib integrált rendszer minél szélesebb körben történő bevezetését. 
Az elmúlt években többször tartottunk csoportos betanítást. A települési könyvtárosok 60%-a 

már megismerkedett a rendszerrel, de csak a harmaduk használja rendszeresen a könyvtári 

munkában. A kifogások között legtöbbször az szerepel, hogy a viszonylag kis forgalom miatt 

nem tartják szükségesnek, hogy leváltsák a tasakos kölcsönzést. 
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Fontosnak gondoltuk tisztában lenni azzal, hogy rólunk, az egyes községek referenseinek 

szakmai felkészültségéről, segítőkészségéről mit gondolnak a helyi kollégák. Örömmel töltött 
el bennünket az eredmény, azaz a maximális elégedettség. 

Ezt követően arra irányult a kérdésünk, hogy milyen gyakorisággal vesznek részt szakmai 
napjainkon, továbbképzéseinken. Közel 80% már járt nálunk szakmai rendezvényen. Az 

időpontok nem mindig megfelelőek, hiszen akinek főállása van, az hétköznap nehezen tud 

elszabadulni a munkahelyéről. Természetesen a jövőben ezt is figyelembe vesszük az 
időpontok kiválasztásánál.  

 
A továbbképzések, a kiszervezett programok színvonalával is maximálisan elégedettek a 

megkérdezettek. 

A visszajelzésekből azt gondolom, hogy a könyvtárosok szívesen fogadták ezt a fajta nyitást 

feléjük. Értékelik, hogy egyenrangú partnerként kezeljük őket és megkérdezzük a 
véleményüket. 

 

Dóráné Mészáros Anikó 
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MEGÚJULÓ ZALA MEGYEI KÖNYVTÁRAK: 
ESZTERGÁLYHORVÁTI - ZALAVÁR 

 

Az elmúlt öt évben több könyvtár is megújult a megyében. A program keretében több mint 

kétmillió forintos állami támogatásból újult meg a zalavári és az esztergályhorváti könyvtár is. 

A beruházás a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek köszönhetően valósult meg, 
amelynek feladatait a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár látja el. A térség 

könyvtárfelújításaiban a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár is közreműködött. A 
megújult könyvtárakat Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatója, valamint az intézmény igazgatóhelyettese Sebestyénné Horváth Margit és a KSZR 

csoport vezetője Dóráné Mészáros Anikó adta át a települések polgármestereinek és az 
olvasóknak. 

Zalavárban megújult környezetben fogadja az olvasókat a könyvtár. Az intézményben 

kicserélték a teljes bútorzatot, új polcokat, asztalokat és székeket vásároltak. A gyerekek 

számára egy játszósarkot is kialakítottak. Az átadón egy általános iskolai osztály is részt vett, 

s meghallgathatta Kiss Gábor településtörténeti előadását. Többek között elhangzott, fontos, 

hogy a településeknek legyen egy hely, ahol jó lenni, és ahová jó bemenni. Az olvasók nagy 

örömmel fogadták a felújítást. Zalaváron már a ’60-as évek óta van könyvtár, a régi bútorzat 

azonban nagyon rossz állapotban volt. A felújítás mellett fontos volt egy közösségi tér 

kialakítása is, amely rendezvényeknek adhat otthont a jövőben. Az elmúlt években is voltak 
már fejlesztések – új számítógépeket, fényképezőgépet, projektort kapott az intézmény, a 
mostani beruházás 1,2 millió forintból valósult meg. A zalavári könyvtárnak 2-300 olvasója 

van, a fiatalok is szívesen látogatják az intézményt. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

minden évben nagy hangsúlyt fektet az állományfejlesztésre is. 

Esztergályhorvátiban egy fiatal olvasó verssel köszöntötte a vendégeket. Itt szintén teljes 

könyvtárfelújítás történt az ellátó szolgálatnak köszönhetően mintegy 800 ezer forint 
értékben.  

 

Pappné Beke Judit 

 

   
 

 



T U D Ó S Í T Á S O K  
 

 

39 

 

SOKSZÍNŰ KÖNYVTÁR 
 

Az MKE Zala Megyei Szervezet szekció programja az 50. vándorgyűlésen 

 

2018. július 3-6 között az  MKE 50. Vándorgyűlésén Keszthelyen gazdag programmal vártuk 
a könyvtáros szakma képviselőit. A jubileumi vándorgyűlésre Értékeink a jövőt formálják – 
Vándorgyűléseink öröksége címmel került sor. A szervezésben és lebonyolításban nagy 

szerepe volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének, a Pannon 

Egyetem és a Fejér György Városi Könyvtár munkatársainak.   

A második napon a szekciók programjában az MKE Zala Megyei 

Szervezetének Sokszínű könyvtár című programja is helyet kapott. Azok 

számára, akik a programon nem tudtak részt venni, összefoglaljuk az 

elhangzottakat. 

A moderátor és egyben az első előadó Sebestyénné Horváth Margit, a  

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese volt. Mert 
kell egy hely címmel mutatta be a zalai kistelepüléseken megvalósuló 

könyvtári szolgáltatásokat. Előadásában értékelte Zala megye könyvtári 

ellátásának helyzetét, eredményeit, a szolgáltatások sokszínűségét. 
Kiemelte, hogy mennyire fontos, hogy a legkisebb településen is 

legyen a helyi igényeknek megfelelő modern, felszerelt könyvtár, 
amely a helyi lakosság számára helybe viszi a kultúrát, az 

ismeretszerzés és a szórakozás lehetőségét.  
„A stratégiáktól a pontokig: hogyan épül fel a Digitális Jólét 
Program?” címmel  Kovácsné Pacsai Edit Zala megyei vezető (DJP 
Hálózat) tartott előadást. Szó esett a Digitális Jólét Hálózat 

felépítéséről, a Zala megyei helyzetképről, valamint olyan 

programokat mutatott be, amelyek a hálózat keretén belül valósulnak 

meg.  

„A KSZR sárgától a Facebookig és a megújult könyvtárak” címmel 

Bognár Csilla és Benke Dániel csoportvezetők mutatták be a Halis István 

Városi Könyvtár kistelepülési szolgáltatásait. A 2013-ban elindult új 

típusú KSZR-szolgáltatás a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

égisze alatt alapvetően egy új helyzetet eredményezett Nagykanizsán. A 
korábbitól eltérő követelményeknek kellett megfelelniük, melyhez új 

gyakorlatot kellett kialakítani. Igyekeztek minél szorosabb kapcsolatot 

kiépíteni a kistelepüléseken élőkkel, olvasókkal, könyvtárossal és a 
vezetőséggel egyaránt. Mindenütt igyekeztek megújítani az állományt és a könyvtári 
környezetet. Az erre irányuló gyakorlatot mutatták be humoros 

formában. 

Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója „A világ 
csudája” címmel a várostörténeti portált mutatta be. A nagykanizsai 

könyvtár helyi folyóiratokat digitalizáló tevékenységének 

eredményeként helytörténeti portál jött létre. A 

www.holmi.nagykar.hu (Hol, mi? Kanizsai házak és lakói) című 
nagyszabású elektronikus munka Nagykanizsáról a város épületeihez 

kapcsolódóan szól. Az épületek utcákba rendezetten találhatók meg a 

honlapon. A figyelmes olvasó nemcsak a város színes életével, 

emlékezetes alakjaival ismerkedhet meg, hanem a történeteket, 

adatokat, személyeket helyhez is tudja kötni. 

http://www.holmi.nagykar.hu/
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A bemutató arra vállalkozott, hogy ezt a tartalmat, annak sokrétű 
hasznosulásával együtt mutassa be. 

Ezt követően Kardos Ferenc, a  Halis István Városi Könyvtár 

igazgatóhelyettese „Könyvkincsek zalai falvak könyvtáraiban” című 
előadásában hangsúlyozta, hogy a kis lélekszámú zalai falvak is 

keresik értékeiket. Néhány faluban megőrződött egy-egy kisebb írott 

gyűjtemény (könyvek kéziratok), melyeket, ha felfedeznek a 
települések, akkor az kérdések sokaságát veti fel: mit kezd ezekkel a 

falu, mennyire tekinti sajátjának, be tudja-e illeszteni az értékei közé, 

kiknek fontos még ez a gyűjtemény, védhető és védendő-e helyben, van-e tenni valója ezekkel 

a könyvtári rendszernek, és legfőképp mire lehet alkalmas a településen? Az előadó 

bemutaottt néhány érdekes és értékes dokumentumot is Zalamerenyéről és Pölöskefőről. 
A zalai kollégák előadását követően „Könyvtári helyzet- és jövőkép „Az én könyvtáram” 
program tükrében” - kerekasztal-beszélgetésre került sor, melynek moderátora Farkas Ferenc 

Az én könyvtáram program, a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-

VEKOP/16-2016-000001” kiemelt projekt szakmai vezetője volt.  A kerekasztal beszélgetés 

további résztvevői dr. Béres Judit, dr. Gombos Péter, dr. Tóth Máté és Márföldi István voltak.  

 

 
 

Az MKE Zala Megyei Szervezet szekciójának  üzenetét a vándorgyűlés résztvevői számárára 
a záró plenáris ülésén ismertettük: 

 

„A települési könyvtárak legfontosabb társadalmi szerepe az olvasóvá 
nevelés, a digitális írástudás, az információs műveltség, a közösségi 
érzés fejlesztése, amelyhez fontos a megfelelő könyvtári környezet 
kialakítása, az értékmegőrzés és azok közkinccsé tétele egyaránt. A 
kutatási eredmények és tények megismerése, a hálózati együttműködés 
és a partnerség erősítése segíti a változó használói igényelnek 
megfelelő sokszínű könyvtári szolgáltatások folyamatos fejlesztését.” 

 

 

 

Sebestyénné Horváth Margit 
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A KÖNYVTÁROSOK SZEREPE A TANULÁST TÁMOGATÓ 
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 

- ingyenes képzés közkönyvtári dolgozóknak 

 

 
Az én könyvtáram projekt keretében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Oktatási Központjában 
2018. szeptemberétől 2019. év végéig folyamatosan zajlanak A könyvtárosok szerepe a 

tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában elnevezésű képzések könyvtáros 

végzettségű kollégák számára. A képzés feltételeiről, és a képzések időpontjairól a 
www.azenkonyvtaram.hu oldalon lehet információkat fellelni. Személyes tapasztalataimat az 

alábbi rövid beszámolómban foglaltam össze: 

A képzésről először Dóráné Mészáros Anikótól, kollégámtól és Az én könyvtáram projekt 

Zala megyei szaktanácsadójától hallottam. Emailben keresett meg a lehetőséggel, mellékelte a 
linket is, ahol jelentkezni lehetett. Rövid időn belül megkaptam a választ a szervezőktől, hogy 
részt vehetek az általam választott időpontban a tanfolyamon, részletes leírást, órarendet, 
utazással, és szállással kapcsolatos információkat küldtek el részemre. A 60 órás képzésre 

októberben három egymást követő héten kellett Budapestre utaznom, ugyanis háromszor heti 
két nap volt szükséges a jelenléti órák megtartásához, emellett még 17 óra távoktatással 

kellett számolnom, mely a MOODLE keretrendszerén keresztül bonyolódott le.  

Érdemes tudni a képzésről, hogy teljesen ingyenes, a szállást a projekt munkatársai foglalják a 
jelentkezők részére. A 3. csoport, melyben szerencsém volt részt venni, mindhárom 

alkalommal a Budapest Hotel City Inn-ben volt elszállásolva, közel a képzés helyszínéhez, 

igényes szobákban, amikhez reggeli is tartozott. Az útiköltség térítés számla alapján történt, a 

szervezők mindenben segítettek, és a tanfolyam során bármilyen helyzetben számíthattunk 

rájuk. Az előadásokat tartó oktatók segítőkészek, felkészültek, szakmailag kiválóak voltak, az 

elméleti anyagok leadása mellett jó gyakorlatokkal ismertettek meg bennünket. Fel kell 

készülni a tanfolyam kezdete előtt, hogy távoktatási kereteken belül hetente néhány feladatot 
kell teljesíteni, és hogy a képzés végén portfólió leadása a feltétel a tanúsítvány 

megszerzéséhez. 

Amellett, hogy hasznos és új információkhoz jutottam a tanfolyam alatt, kiemelném, hogy a 

képzésen résztvevő kollégáktól milyen sokat tanultam, általuk, történeteikből rengeteg jó 
gyakorlathoz jutottam. Kóny könyvtárosa minden hónapban felkér a településükön egy- egy 

ismert embert, polgármestert, zenészt, stb., hogy írjon ajánlót a kedvenc könyvéről, melyet 
feltesznek a honlapjukra, és megosztják közösségi oldalaikon. A szegedi hölgyektől 
módszertani kiadványokat lehetett vételezni, a kanizsaiak közösségépítő szerepe, városukkal 
való „együttélése” példaértékű, a gólyalábazást is sikerült a könyvtáruk népszerűsítésének 
szolgálatába állítani, s nem utolsósorban Washingtonban szerveztek kiállítást, melyen 

néhányan személyesen is részt tudtak venni. 

Összességében azoknak ajánlanám a tanfolyamot, akik nyitottak az új ötletekre, szeretnék 

digitális kompetenciáikat fejleszteni, kollégákkal megismerkedni az ország különböző 
településeiről. 

 

  Gyapay Vera 

 
 
 

http://www.azenkonyvtaram.hu/
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TÉR SZAKMAI NAP 
 

2018. november 13-án Pécsen szerveztek a teljesítmény értékeléssel, a teljesítmény méréssel 

kapcsolatban szakmai napot. Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója nyitó 
beszédében üdvözölte a könyvtárak minőségfejlesztésben elért eredményeit, folyamatos 
munkájukat, kitartásukat. 

A szakmai napra azokat a könyvtárakat hívták meg, ahol jelenleg is folyik a 

minőségirányítással kapcsolatos fejlesztés, akik pályázni szeretnének a Minősített Könyvtár 
címre, vagy ezzel kapcsolatban már olyan jelentős tapasztalataik vannak, amelyeket 
átadhatnak az újaknak. Jelen voltak a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, a Debreceni 

Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a József Attila 

Városi Könyvtár, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, a  

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg 

Könyvtár, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár és a Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár munkatársai. 

 

Kiss Bernadett a Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály 
Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztály főosztályvezető-helyettese a közszolgálati 

egyéni teljesítményértékelés gyakorlati és módszertani tapasztalatait ismertette a 

hallgatósággal. A közszolgálatban bevezetett egyéni teljesítményértékelés célja, hogy a 

teljesítmény növekedjen. Az elektronikus értékelő rendszer bevezetése nem igényel 

informatikai beruházást. Közszolgálatban dolgozókra fejlesztették ki, így a könyvtárak nem 

vehetik át egy az egyben a módszert. Bővebben a ter.gov.hu oldalon olvashatnak a TÉR 
működéséről. 
A teljesítményértékelés folyamata: 

KITŰZÉS: szakszerű munkaköri leírás készítése, meghatározott, lehetőség szerint mérhető 
elvárások megjelenítésével. 

ÉRTÉKELÉS: célkitűzés, kompetenciák értékelése féléves vagy negyedéves távlatban. A 
negyedévenkénti értékelés az ideális. Az értékelésből nem lehet 100%-osan kiszorítani a 

szubjektivitást. Az értékelési skála 5 fokozatú.  

1. Kiváló teljesítmény 

2. Jó teljesítmény 

3. Megfelelő teljesítmény 

4. Átlag alatti teljesítmény 

5. Elfogadhatatlan teljesítmény 

A 3. fokozat jelenti azt, amikor egy kollégának megfelelő szintű a munkája: betartja a 
munkaidőt, a határidőket, jól végzi a feladatát, stb, tehát jól teljesíti a munkaköri leírásban 
szerepelteket. Csak ennél több, jobb munkával kaphat 1., 2. fokozatot.  

MINŐSÍTÉS: az értékelés az alapja. Munkáltatói intézkedés követheti. 
Az értékelő beszélgetésben mindkét fél aktív közreműködése szükséges, felkészülést igényel. 
Tudni kell érvelni, igények fogalmazódhatnak meg, cél, hogy legyen motiváló a beszélgetés. 

Tényeken, valós példákon alapuljon. Néha el kell fogadni az ellenérveket. 

 

Csobán László, a Csorba Győző Könyvtár MIT Humánmenedzsment csoportjának vezetője a 
Csorba Győző Könyvtár teljesítményértékelési rendszerét ismertette. Az értékelésben 4 
fokozatú skálát alkalmaznak. Több típusú értékelőlapot használnak attól függően, hogy ki 
hányféle feladatot, munkakört lát el. A munkaköri leírásból 5 prioritást kiragadnak, azt 

értékelik. 

- munkamagatartás értékelő lap 
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- teljesítményértékelő lap 

- projektértékelő lap 

- egyéni összesítő értékelő lap 

A társosztályok is értékelik egymást, ha van munkakapcsolat közöttük. A vezetőket is 
értékelik beosztottjaik, ez anonim módon történik. 

A kompetenciák meghatározásánál figyelembe veszik a munkaköröket, azaz más-más 

munkakörben dolgozóknak más-más kompetenciáik vannak. A MIT kiértékelő munkacsoport 
végzi el az értékelést, ami azután a személyi anyagba kerül. 

 

Korpásné Szűcs Melinda, a DEENK MIT Működésfejlesztő csoport vezetője a Debreceni 

Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár teljesítményértékelési rendszerének kialakításáról 

beszélt. Náluk is értékelik a vezetőket beosztottjaik, de nem anonim módon.  
A MIT tagjai nem lehetnek vezetők. Az értékelési skála 6 fokozatú, a 4-es jelenti azt, amikor 

valaki megfelelő. Nagyon részletesen definiálva vannak az egyes fokozatok, szintén 

munkakörönként eltérőek a kompetenciák. Fontos az objektivitás miatt, hogy a munkaköri 
leírásban szereplő feladatokat értékelje a dolgozó és a felettese is. Ezért lényeges a jó 
munkaköri leírás, folyamatosan kell azt aktualizálni. Új feladatot csak úgy kaphat valaki, ha 

az jelentkezik a munkaköri leírásban is. Szerepel benne, hogy hány munkakörben dolgozik a 

kolléga, munkaidejének hány százalékát tölti az egyes munkakörökben. A munkaköri leírás 

legyen összhangban az éves munkatervvel. 

A MIT tevékenységének kommunikálása kiemelt jelentőségű. Belső újságban kommunikálják 
az intézkedéseket; pl. hogy az egyes felvetést, panaszt milyen intézkedés követett, vagy azt, 

hogy ki, milyen képzésen vett részt, ezáltal mely kompetenciái fejlődtek. 
Létrehoztak egy ún. ÖTLETLÁDÁT, amelybe a dolgozók megírhatják az észrevételeiket, 

véleményeiket (sajnos az a tapasztalat, hogy idővel panaszládává válik ez a láda). Az 
ötleteket, panaszokat kivizsgálják, majd a belső újságban megírják, hogyan próbálták 

orvosolni ezt vagy azt.  

A szakmai nap kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol a résztvevők gyakorlati tapasztalataikat 
osztották meg egymással. 

 

 

Dóráné Mészáros Anikó 
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KÖZÖSSÉG…TUDÁS…ÉLMÉNY…KREATIVITÁS: AZ ÉLŐ 
KÖNYVTÁR 

 

Korábbi szakmai továbbképzési programunk volt a 2017-ben sikeresen megvalósított Okos 

könyvtár a digitális kultúra világában - szakmai továbbképzés Zala megye könyvtárosai 
számára. Ennek folytatására építettük fel mostani pályázatunkat, 
Közösség…Tudás…Élmény…Kreativitás: Az ÉLŐ Könyvtár címmel. A pályázati program 

megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Szerettük volna felhívni a figyelmet a 

könyvtárnak, mint a hozzáférhető tudás, ismeret, információ kulturális gyűjtőpontjának 
közösségben betöltött szerepére, fejlődési lehetőségeire. Az olvasói – használói szokások 

megváltozása nyomán a könyvtárnak is feladatnak ennek a lekövetése. Az intézményi 

szerepkörök újragondolása, szolgáltatásfejlesztés-bővítés, az információs technológiai 
kihívások kiaknázása. Az olvasó közönség mellett a kevésbé aktív könyvtárhasználók, fiatal 

generáció (Y, Z, és az alfák) bevonzása a könyvtárba, a közösségteremtés lehetőségei 
(találkozók, programok szervezése), újfajta szerveződések támogatása. A könyvtáros 
személyének, szerepének újragondolása, kompetenciafejlesztés, önképzés, coach szemlélet 

népszerűsítése. Közösségi munkaállomások létrehozása. A kreativitás – önmegvalósítás 

könyvtári környezetbe ágyazása, makerspace műhelypont kialakítása. Az online tér, közösségi 
média használata, hatékonyságának növelése, honlap, facebook, instagram oldal 

dinamizálása. Az oktatás támogatása online térben, applikációk és okos oldalak segítségével. 

Online közösségépítés, (http://deakkert.dfmvk.hu/szépirodalmi portál) olvasásnépszerűsítő 
programokhoz, ("Nincs időm olvasni" kihívás!12 hónap 12 könyv) facebook felhíváshoz való 

csatlakozás helyi megvalósulása, közösségteremtő ereje. 

A szakmai továbbképzést a megye két városában valósítottuk meg: 2018.november 5. 

Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár; 2018. november 12.  Nagykanizsa, 

Halis István Városi Könyvtár. Az előadásokban, korreferátumokban tanulmányokra, külföldi 
és hazai jó gyakorlatokra hivatkozva ismerkedhettek meg az érdeklődök az oktatástámogató 
online tartalmak eléréséhez szükséges technikai eszközök (e-book, tablet, okostelefon,) illetve 

az ezekre telepíthető hasznos alkalmazások szélesebb körben való használati lehetőségeivel. 
Fontosnak tartottuk az egyedi közösségteremtő kezdeményezések bemutatását is: 
http://deakkert.dfmvk.hu/ online irodalmi portál. A programsorozatban kiemelt fontosságú 

volt, hogy ne csak a technológiai tendenciákat, de a hozzá kapcsolódó személyes 

kompetenciákat, könyvtári-szakmai érzékenyítő látásmódot is erősítsük. A bibliocoaching 
előadások hatása a szakmai megújulásra, kapcsolati kommunikációra rávilágított a szakmai 

megújulás, továbbképzési lehetőségek kiszélesítésére.   

Az eredményességet igazolja, hogy a pályázat megvalósítása során széles szakmai réteget, 

mintegy 120 főt tudtunk megszólítani, és a rendezvényeink tematikája hiánypótló előadásokat 
hívott életre.  A résztvevők képet kaphattak azokról a szakmai tendenciákról, melyek a 
digitális technológia térnyerésével olyan újszerű eszközöket és alkalmazásokat jelentenek, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az olvasó célcsoportokat hatékonyabban és korszerűbb online 
módon érjük el, és szolgáltassunk számukra releváns információt. Kiemelten fontosnak 

tartottuk, hogy szakmai programunk képzési és tájékozódási lehetőséget biztosítson a 
könyvtári szakterületen dolgozók számára. Programjainkkal bemutattuk azokat a könyvtári 

trendeket és szakmai szolgáltatási kihívásokat, melyek meghatározzák a könyvtárszakmai 

világot. Lehetőséget és továbbgondolást biztosítottunk a résztvevőknek, hogy ötletekkel 
korszerűsítsék a meglévő szolgáltatásokat, újfajta látásmóddal gazdagítsák szakmai 

tevékenységünket. 

https://www.facebook.com/groups/nincsidomolvasnikihivas/
http://deakkert.dfmvk.hu/
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Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszeg, 2018.november 5. Márföldi István előadása az 
oktatástámogató felületekről 

 

Scheiber Veronika: Közösségépítés a könyvtárban-lehetőségek, megvalósulások, innovatív ötletek 

 

 

Tóth Renáta 
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„NÉGYMEGYÉS” TALÁLKOZÓ A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI 
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉÉRT 

 
 Szeptember 26-27-én került sor a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 

regionális találkozójának Zala megyei programjára. A szakmai műhelynapra negyedévente 
kerül sor, ahol a zalaiak mellett Baranya, Somogy és Tolna megye megyei könyvtárainak 

vezetői és könyvtárosai képviseltetik magukat. Az első napi tanácskozásnak a nagylengyeli 
Faluház, illetve Nagylengyel Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, mint a KSZR-be 

tartozó intézmény adott helyet.  Scheiber Ildikó polgármester és Kocsisné Egyed Zsuzsanna 

könyvtáros mutatta be a települést és a könyvtárat, illetve a csoport rövid sétát tett a falu 

szabadidős parkjában és gyógynövény kertjében. A szakmai program keretében a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a résztvevő megyék ellátási körzetébe tartozó 

szolgáltatóhelyek megállapodási szerződéseinek felülvizsgálatára került sor. Az elmúlt 5 év 

tapasztalatait felhasználva számtalan pontban bővítettük a megállapodás szövegét, pontosítva 
a szerződő felek kötelességeit vagy a helyi könyvtáros feladatait, kompetenciáit. Ezt követően 
az egyre meghatározóbbá váló minőségbiztosítási téma következett, szintén a kistelepülési 
könyvtári ellátás tekintetében. Összevetettük az eddig alkalmazott elégedettségi felméréseket, 

igényfelméréseket, amelyeket a településeken végeztünk. Felmerült a kistelepülési 

könyvtárakban alkalmazható auditálás lehetősége, amelyeket a pécsi Csorba Győző Könyvtár 
már kipróbált a tavalyi év során. 

A második nap Alsónemesapátiban zajlott,  ahol Pereszteginé Cziráki Katalin, a község 

vezetője és Krápicz Lászlóné könyvtáros köszöntötte a résztvevőket. A vendégek 

megtekintették a Bodza tanyát, ami egy turisztikai célokat szolgáló faházikót, kiskertet és 

játszóteret takar – amelyek kellemes természeti környezetben helyezkednek el. A szakmai 

program magját a KSZR elmúlt 5 évben nyújtott szolgáltatásainak értékelése és a további 

fejlesztési lehetőségek adták. A zalai könyvtári ellátás 5 évét Sebestyénné Horváth Margit 
igazgatóhelyettes előadásban ismertette. Továbbá lezajlott az adatvédelmi irányelvek közös 

áttekintése is. Utóbbi azért is lényeges, mert májustól szükségszerűvé vált a GDPR (az 
Európia Unió Általános Adatvédelmi Rendelete) gyakorlatba való átültetése a 

kistelepüléseken is. A kétnapos zalai tanácskozás nem az utolsó volt 2018-ban, november 

végén Kaposváron találkoztak a bibliotékák szakemberei. 
 

   

A bal oldali képen: a csoport egy része a nagylengyeli könyvtárban. Középen Kiss Gábor a DFMVK igazgatója, 

jobbján Scheiber Ildikó polgármester, a kép jobb szélén Kocsisné Egyed Zsuzsanna könyvtáros.  

A jobb oldai fotón: „Csak az olvasó gyerek válik gondolkodó felnőtté.” A kaposvári Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár munkatársai az alsónemesapáti könyvtár megújult gyermeksarkában. 

 

Scheiber Veronika 
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ZÖLD KÖNYVTÁR KONFERENCIA 
 
„Zöld könyvtár” konferencián vettünk részt az Illyés Gyula Megyei és Városi 

Könyvtárban Szekszárdon, 2018. szeptember 11-én. A konferencián érdekes előadásokat 
hallhattunk arról, hogy milyen is egy zöld könyvtár, mit jelent maga a fogalom, mikor 

beszélünk zöld könyvtárról.  

A tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2018-ban elsőként nyerte el a Zöld 

könyvtári díjat. A feladatokról, a bevezetés lépéseiről, a marketingtevékenységekről a 
munkacsoport vezetője számolt be részletesen.  
Napjainkban egyre erősebb társadalmi igény jelentkezik a környezettudatos gondolkodás 
kialakítására, és a „zöld szemlélet” terjesztésére. Az előadások során a környezettudatos 
gondolkodás, a környezettudatos szemlélet kialakításának gyakorlatáról kaptunk képet, és 

ötleteket pl.: 

 a takarékos papírhasználat előnyeiről, vagyis a nyomtatással szemben a digitális 

megoldásokat használjunk, és csak akkor nyomtassunk ki valamit, ha az 

mindenképpen szükséges. Ilyenkor is érdemes kétoldalas nyomtatást alkalmazni, és 

piszkozatpapírt használni a kevésbé fontos anyagokhoz.  

 a könyvtár felhasználói és irodahelyiségeiben elhelyezett zöld növények 
fontosságáról, amelyek légtisztítóként is párásítják a belső tér sokszor száraz 
levegőjét. Ezáltal élénkebb lesz az emberi szervezet, jobban tud figyelni, tanulni és 
jobban érzi magát.  

 belső zöld falakat is ki lehet alakítani, pl. gyógynövényekből is, esztétikailag is jól 
néz ki, azon kívül a zöld növények kiszűrik a levegőből a fénymásolás és nyomtatás 
által keltett káros anyagokat is.  

 ne feledkezzünk meg a napkollektorok létesítéséről sem, amelynek alkalmazásával 

jelentősen visszatérül az áramköltség! 
Természetesen vannak még egyéb folyamatok, amiket érdemes átgondolni és lehetőség 
szerint bevezetni pl.: energia- és víztakarékos üzemmód kialakítása, a digitális megoldások 

alkalmazása, a megújuló energiaforrások és a zöld információs technológia felhasználása, a 

szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, valamint az újrahasznosított és környezetbarát termékek 
beszerzése.  

Nekünk, könyvtárosoknak fontos szerepe lehet a környezettudatosság terjesztésében, melynek 

célja, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet megóvására, elősegítve ezzel az 
élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

Összességében úgy gondolom, hogy ebben a változó világban a könyvtárak fontos 

feladata a fenntarthatóságra való törekvés során a környezeti, környezettudatosságra 

nevelésben való részvétel, ami lehetőséget adhat arra, hogy a könyvtárak valóban felvegyék a 
versenyt a modern kor kihívásaival. 

 

                       Jasztrab Istvánné 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 

PROGRAMOK 2018. II. FÉLÉV 

 

Molnár István tervező grafikus „Lenti és vidéke - tájképek és csendéletek” című 
festménykiállításának megnyitójával vette kezdetét könyvtárunk őszi-téli programsorozata. 

 Gyulavári Adrien a lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
zenetanára fagott-szólójával indult az est, a megjelenteket Baksa Melinda könyvtáros 

köszöntötte. A rendhagyó megnyitón a kiállító ”mutatta be” önmagát, alkotói tevékenységét 

és tervező grafikusi munkáját, melynek során Szentpétervártól Dél-Afrikáig bejárta a világot, 

de szülőfaluja és a zalai táj a legszebb számára. Az itt található épített és természeti értékek a 

mai napig büszkeséggel töltik el, sokszor megörökítette ezeket rajzain, festményein. 

Vízfestékkel, olajjal, pasztellkrétával alkot, amit a kép kíván, úgy változtatva az alkalmazott 

technikát. Befejező gondolatként alkotói hitvallásának megfogalmazásához Sárközi György 

költő szavait - kissé átalakított formában - így fogalmazta meg: „Eljön az a nap, mikor már 

nem leszek, a szobák falán egy kis kép leszek.” Az est végén Varga Lászlóné dr. Geresits 

Gizella mondta el „Szárnyszonett” című költeményét, melyet Molnár István hazatérése 
alkalmából írt. A kiállítást 2018. szeptember 4-29. között tekinthették meg az érdeklődők. 
 

Országos Könyvtári Napok 2018 
A programsorozat keretében a 100 éve véget ért első világháború eseményeinek emléket 

állítva nyílt kiállítás könyvtárunkban. Az „Üzenetek az I. világháborúból” című esten 
Gyulavári Adrien fagott-szólója után Drávecz Gyula és Kovács Zoltán nyitotta meg a 

kiállítást. Megnyitójukban történelmi eseményeket idéztek fel, és a háborúban részt vett 

nagyapáktól, nagybácsiktól hallott történeteket meséltek. A kiállítás anyagának legnagyobb 

része családi hagyaték, köszönet érte Csondor Lajosné Livi néninek, Drávecz Gyulának és 

Kovács Zoltánnak. A több mint száz évvel ezelőtt történteket korabeli fényképek, az itthon 

maradt családtagokhoz íródott képeslapok, naplóbejegyzések, emlékérmek dokumentálják a 

történéseket. Városunkban a Templom téren és Lentiszombathelyen két emlékmű őrzi a hősök 
emlékét, Bárszentmihályfán pedig a búcsúi szentmise alkalmával emlékeznek meg 

mindazokról, akik az életüket vesztették a háborúban. 
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Az idősebb korosztály tagjait külön programmal is vártuk a könyvtárba. Október 4-én 

Tormási Attila volt a vendégünk, aki "Emlékszel még?" címmel memóriajátékra várta a 

zenét kedvelő aktív nyugdíjasokat. Népszerű sanzonok, nóták, ismert és kedvelt operettek 
kezdő taktusai hangzottak el, ezeket kellett felismerni és elmondani a pontos címeket, később 
visszaemlékezni a már korábban felismertekre és elhangzásuk sorrendjére. A délután 

résztvevői kivétel nélkül minden feladatot pontosan megoldottak és nagy lelkesedéssel 
csatlakoztak az előadóhoz, hiszen nem maradhatott el a felismert dal eléneklése sem. 
 

Bence Lajos „Írott szóval” című kötetének bemutatójára 2018. október 24-én került sor 

könyvtárunkban. Német-Baksa Judit megnyitója után Horváth László, Lenti város 

polgármestere emelkedett szólásra, köszöntve a helyi és muravidéki vendégeket. 

Köszöntőjében külön kiemelte, hogy közös feladat a magyar nyelv ápolása és a magyarság 

kultúrájának megőrzése tekintet nélkül az országhatárokra. Simon Márta, a Honismereti 
Egyesület Lenti elnöke köszöntőjében a szerző azon tevékenységét emelte ki, melynek során a 
közös magyar sors egyengetésén fáradozik. Ezután Tóth Sándorné a ZSZC Lámfalussy 

Sándor Szakképző Iskola tanára méltatta a kötetet, melynek kapcsán elhangzott a 
sajtószabadság fontossága, felelevenítette a szlovéniai magyar irodalom történetének 

jelentősebb állomásait. Az est folyamán Szekeres Frigyesné és Dányi József a Csordás János 

Versmondó Kör tagjai olvastak fel részleteket a kötetből. Zárásként a szerző beszélt a 
szülőföld szeretetéről, megidézve a nagy elődöket is. Szó esett többek között Szunyogh 
Sándorról, Utassy Józsefről valamint Király Ferencről. Hangsúlyozta, hogy több szállal 
kötődik Lentihez és nagyon otthon érzi magát városunkban és a könyvtárban is. Az est végén 
lehetőség nyílt a bemutatott kötet megvásárlására, dedikáltatására és a kötetlen beszélgetésre. 
November 6-án este Perlaki Stéber Ferenc kiállításának megnyitójára vártuk az érdeklődőket. 
Születésnapi ajándék volt ez az este, a kiállító ezen a napon ünnepelte 60. születésnapját. 

Rokonai, barátai, tisztelői köszöntötték őt zenével, énekkel, szép szóval, de egyben a 
megjelentek is ajándékozottak lettek. Hatvan képet válogatott ki a művész, minden életév 
tiszteletére egyet-egyet. A kiállított művek a szeretett szülőváros, Lenti jellegzetes épületeit, 
utcarészleteit, környező települések régmúlt hangulatát idéző, omladozó házait, a minket 

körülölelő természetet mutatják be. A „60 év – 60 kép” című kiállítás 2018. december 1-ig 

volt látható a könyvtárban.  
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Ismerős dallamok és nagyon informatív előadás várta azokat, akik 2018. november 13-án 

ellátogattak Balás Endre: „A csárdástól a trepakig” című előadására könyvtárunkba. Az 
estet Baksa Melinda könyvtáros nyitotta meg, majd vendégünk színes bemutatója következett 

Pjotr Iljics Csajkovszkij életéről és munkásságáról a Diótörő, valamint a Hattyúk tava 
részletei segítségével. A rendezvényen hallhattunk a zene és a tánc kialakulásáról, 

összefüggéseiről valamint megismerkedhettünk az orosz zeneszerző életével, munkásságával. 
Megtudhattuk többek között azt, hogy Csajkovszkij a daltól az operáig több műfajban is 
alkotott, műveinél orosz népdalokat is felhasznált és más népek táncaiból is merített. Több 

mesebalettet is írt, ahol a díszlet és a zenekari hangzás segítségével még színesebbé, 

látványosabbá tehető az előadás. 
Rendhagyó irodalom órákon találkozhattak a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium 

tanulói Varró Dániellel. A Gönczi-hét programjainak keretében látogattak el könyvtárunkba a 

10-12. évfolyamos diákok. A találkozókon megtudhatták, hogyan és miért lesz költő 
valakiből, milyen praktikák segítették és segíthetik napjainkban "felébreszteni a Múzsát", 

mivel lehet elhallgattatni a síró csecsemőket. Tippet kaptak arra is -elsősorban a fiúk-, hogy 

mivel lehet sikeresen meghódítani a szívük választottját és választ kaptak arra is, hogy milyen 

érzés élő irodalom érettségi tételnek lenni. Az előadásokon több vers is elhangzott a szerző 
tolmácsolásában, az irodalom órák sikerét pedig a jóízű nevetés és a hangos taps mutatta. 
 

 
 

Sok-sok művészetkedvelő gyűlt össze könyvtárunkban december 4-én, hogy részt vegyen „Az 
én városom, Lenti” című kiállítás megnyitóján. A Lentiből származó, hosszú évekig 
Salgótarjánban élő és akkor még óvónőként dolgozó Tóth Erzsébet a 90-es évek elejétől fest, 
tagja a zalaegerszegi Tánczos-körnek. Négy éve költözött vissza Lentibe, nyugdíjasként még 

több időt tud a festésre, a művészi önképzésre, továbbképzésre fordítani. Zala megyében ez az 
első önálló kiállítása. A kiállításmegnyitón Gyulavári Adrien fagott szólója után Baksa 
Melinda mutatta be az est résztvevőit. Horváth László polgármester köszöntőjében kiemelte a 

művészet emberi életben betöltött jelentőségét, felhívta a résztvevők figyelmét a Lentiben 
található természeti, épített és szellemi értékekre, melyek megelevenednek az alkotásokon is. 

A kiállítást Tánczos György festőművész nyitotta meg, felelevenítette a kiállítóval való 

megismerkedését, bemutatta tanítványa művészi pályafutását, az alkalmazott technikákat. A 
megnyitó zárásként Horváth Adél és Varga Levente a Lenti Mesevár Óvoda növendékei 

verscsokorral kedveskedtek az egybegyűlteknek. 
Baksa Melinda, Czigány Judit 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEG 

PROGRAMOK 2018. II. FÉLÉV 

 
Magyar Népmese Napja 
„Horgászd ki a szerencsédet!” 
Egy kis mese, csipetnyi kíváncsiság, csapatnyi gyerkőc és rengeteg kifogásra váró halacska-

így került sor könyvtárunkban játékos horgászásra a magyar népmese napja alkalmából. Az 

egész héten elérhető játékban nemcsak a gyerekek mese-ismereteire, hanem az ügyességükre 

is szükség volt. Ha sikeresen vették az akadályokat, vagyis a tóban úszkáló halakon rejtőző 
kérdést helyesen megfejtették, akkor egy hűtőmágnes „ütötte a markukat”. 

 

Országos Könyvtári Napok 2018 
„Kerekítő Ovimóka” 
„Kerekítő Ovimóka” címmel zenés-bábos foglalkozás várta könyvtárunkban a legkisebbeket. 

A jó hangulatú előadáson Vajda Margit zenepedagógus kalauzolta a gyerekeket, akikkel 

nagyon hamar megtalálta a közös hangot. A nap egyik főszereplője Kerekítő Manó volt, aki-
miután előcsalogatták a kicsik- bábfiguraként mókás helyzetek előadásával szórakoztatta 
közönségét. 

Az ovisok több hangszerrel is megismerkedhettek a délelőtt során, mint például a furulya, 
sámándob, tangóharmonika, rumbatök. A foglalkozáson a vidámság és a sok-sok mozgásos 

játék mellett nagy szerepet kapott a ritmusérzék fejlesztése, valamint népi 

hagyománykincsünk felelevenítése: mondókákat és dalokat tanultak, majd körtáncot jártak. 

Természetesen az óvónénik sem maradhattak ki, hiszen a gyerekekkel együtt ők is lelkesen 
vettek részt a különböző játékokban. 
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Ribizlis  bohóckodás 
Interaktív zenés műsorral készült Ribizli bohóc a könyvtárunkba érkező kisdiákoknak 2018. 
október 4-én. Vendégünk közvetlen stílusával hamar elnyerte a gyerekek tetszését. A vidám 

hangulatú előadáson a játékon volt a fő hangsúly, a nebulók élvezettel vetették bele magukat a 
hangszerek kipróbálásába, a humoros mondóka-tanulásba valamint a gőzmozdonyos 
képzeletbeli utazásba is. A közös játékok, éneklés, zenélés mellett a gyerekek 

szakácstudományukat is megmutathatták. A pörgős nap után minden gyerkőc sok-sok új 

élménnyel feltöltődve térhetett haza. 
 

Gál Mária: A Holdtündér fátyla 
Az Országos Könyvtári Napok keretében Gál Mária írónővel találkozhattak alsós kisdiákok 
könyvtárunkban. Az interaktív kötetbemutatón „A Holdtündér fátyla” című 
mesegyűjteménnyel ismerkedhettek meg a gyerekek, melyben a címadó történet mellett helyet 
kapott többek között az Aranybirodalom-Feketeország vagy épp az Ábrándka elnevezésű 
történet. A kötet egyik érdekessége, hogy az írónő tanítványának, a 9 éves Szalai Szonjának 
rajzai díszítik, így téve még színesebbé a gyűjteményt. 
A gyerekek érdeklődve hallgatták vendégünk történeteit, hozzászólásaikkal, kérdéseikkel 

gazdagították az előadást. A délután folyamán szó esett a mesék fontosságáról is, arról, hogy 
milyen szerepet játszik a gyerekek életében. 

 

Könyves Vasárnap 
„Irány a könyvtár”-e felhívás szerint több programot kínáltunk látogatóinknak a Könyves 

Vasárnap alkalmából: az ingyenes beiratkozás mellett lehetőség nyílt kölcsönzésre, 
számítógép-használatra, valamint selejtezett könyvek vásárlására is. 

Az idei évben is nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a felnőttek körében a Pro Arte 
Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportjának műsora. A Ludas Matyi című bábelőadás sok 
derültséget okozott, az óvónők lelkes és humorral teli előadásmódja sokak arcára csalt 
mosolyt. Ezt követően pedig mindenki kedvére böngészhetett könyvtárunk állományából. 

 

Zalai Gyermekkönyvhetek 
Őr Ildikó mézeskalács készítő előadása  
A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából Őr Ildikó mézeskalács készítő volt könyvtárunk 
vendége. Az alsós diákok bepillantást nyerhettek a szakma rejtelmeibe. Hallhattak a készítés 

mikéntjéről, a motívációról, ötletekről. Ezt követően megtekintették a mézeskalácsból készült 
kiállítást is. Egy igazi kis falu elevenedett meg a különleges édességből: templom, díszes 
házak és fenyőfák sorakoztak az asztalon mindenki nagy örömére.  

 

Író-olvasó találkozó Holden Rose-zal 
Egy nem rendhagyó író-olvasó találkozón vehettek részt 4-5. osztályos diákok Kovács 

Attilával, akit íróként Holden Rose néven ismerhetünk. A bemutatkozás után vendégünk a 

gyerekeket közös beszélgetésre invitálta, melynek központi témája az olvasás volt. Ezt 

követően ismerkedhettek meg a Howard Matheu különös esetei című detektívsorozat 
szereplőivel. A három regényhős, Howard, Anita és Gilbert ismét egy izgalmas nyomozásba 
bonyolódik a Hófehér kelepce című kötetben. A szórakoztató foglalkozáson a játék sem 
maradhatott el: a bemutatott könyvből részletek, majd kérdések hangzottak el, a figyelmes 
hallgatóság jutalma egy-egy könyvjelző volt. Az előadás egyik legfontosabb üzenete pedig 
nem más: „azt olvasol, amit akarsz”. 
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A Szegedi Látványszínház előadása  
Óriási meglepetéssel készült a Szegedi Látványszínház a helyi elsősöknek: egy kedves 
történet, vidám jelmezek, színes díszlet és sok-sok móka. A zenés bemutatón Frici manó 

kalauzolásával játszva ismerkedhettek meg a gyerekek a helyes viselkedési formákkal, 

miközben egy téli történet közepébe csöppentek. Az interaktív műsor folyamán szerepet 
játszott a testmozgás valamint az egészséges életmód. A kicsik figyelmesen hallgatták a mesét 

és örömmel bekapcsolódtak a különböző játékos feladatokba is.  
 

 
 
Mikulás- és advent-váró szombat a könyvtárban 
December legelső napja a mikulás-várás, a közelgő ünnepek jegyében telt könyvtárunkban.  A 
Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportja két aranyos történettel lepte meg a 

kicsiket: egy magyar népmesével és egy télapós mesével.  A hálás közönség pedig a vastaps 

mellett téli versekkel és dalokkal köszönte meg az óvó nénik előadását. A kíváncsi gyerkőcök 
pedig még a paraván mögé is bepillantást nyerhettek, örömmel vették kezükbe a 

mesefigurákat. A délután az ügyes kezűeké volt: karácsonyi mézeskalács-bábokat díszíthettek 

Őr Ildikó mézeskalács készítővel. 

„Csillaghúrral és barátaival” 
2018. december 6-án délután alsós diákok ismerkedhettek meg Csillaghúrral és barátaival egy 

zenés író-olvasó találkozó keretében. Vendégünket, Sás Károly író-zeneszerzőt hamar a 
szívükbe zárták a diákok, hiszen nagyon közvetlen, vidám és játékos előadással készült nekik. 
Az interaktív foglalkozáson a mesék szereplői is életre keltek: a fából valamint textilből 
megformált bábokkal ügyesen játszottak a gyerekek. A meséskönyvek megismerése mellett 

sok hasznos információ elhangzott a természetről, valamint a történetekhez készült dalokhoz 
koreográfiát is tanulhattak. 

 

Bagladi Mónika  
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI - 2018. 

 
Január 17. 
Magyar Kultúra Napja - Írók a Sétatéren 

Vendégeink: Király Zoltán – költő, a Sétatér kiadó vezetője, Kolozsvár 
 Fekete Vince – költő, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, Kézdivásárhely 

 Lövétei Lázár László – költő, a Székelyföld főszerkesztője, Csíkszereda 

 Szálinger Balázs – József Attila-díjas költő 

 

 

Január 19.  
A Kőrösi Csoma Sándor Klub és a városi könyvtár közös rendezvénye: Keszthely nagyjai 
A 150 éve elhunyt Asbóth Sándor tábornokra emlékezett Tar Ferenc történész 

 

 

Január 23. 
A jéghegy csúcsa: A hajléktalanságról egymást közt 

Előadó: Komoróczi Lajos – szociális munkás 
 

 

Január 26. 
Hermann Zsófia festőművész kiállítása 

Megnyitotta: Modor Bálint – esztéta 

Zenei közreműködők: Babos Judit 
 Kendeh Gusztáv 

 Tamás Luca 

 

 

Február 13. 
Tamáska Péter Egy világváros 3 börtöne című kötetének bemutatója 

Vendégeink: Kemény András – az Unikus Műhely vezetője 

 Tamáska Péter – író 

Közreműködött: Kalapos István – felolvasás 

 

 

Február 19. 
Vetési Tamás Csaba Isten nekünk háttal. Napló a Román háborúról 1914-1918 című 
kötetének bemutatója 

Az íróval beszélgetett: Balatoni Roland 

 

 

Február 22. 
A jövő iskolája: személyre szabott, örömteli, életközeli, digitális 

Előadó: Schlakker Eszter – pedagógus (Gém program, Keszthely) 
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Február 26. 
Kovács László (Nájn) festménykiállítása 

A kiállítást megnyitotta: Takács Ferdinánd – festőművész 

Közreműködött: a Festetics György Zeneiskola növendékei 

 

 

Március 21. 
A Kiskeszthelyért Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye 

Hofstedter Kristóf, Keszthely építésze című vetített képes előadás 

Előadó: dr. Gelencsér József – egyenes ági leszármazott 

 
 

Március 22. 
A hálózatra kötött generáció. Z-generáció: miért és miben mások, mint az előttük járók? című 
előadás 

Előadó: Szűcs Sándor – szervezetfejlesztő és játéktervező 

 

 

Március 23. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub, a Nők a Balatonért 
Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye 

„Védd természetesen” – A Víz világnapja alkalmából Sárosi István képeslapgyűjtő 
kiállításának megnyitója 

A kiállítást megnyitotta: Vetőné Zeke Erzsébet – a NABE keszthelyi csoportjának vezetője 

Közreműködött: Bajzik Lajosné – vers és a Helikon Versmondókör 

 

 

Április 9.  
József Attila Szavalóverseny területi fordulója 

 

 

Április 13. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye a Költészet napja alkalmából 

Közreműködött: a 40 éves Musica Antiqua Együttes 

 

 

Április 19–21. 

„Veszíts el egy könyvet” akció a városban 

„Neked mennyit ér?” – könyvbörze a Várkertben felállított könyvsátorban 

 

 

Április 19–21. 
A Helikoni Filmkategória eredményhirdetése 

Nevezett filmek folyamatos vetítése a nap folyamán 

 

 

Április 19. 
A Helikon 200 c. kötet bemutatása 

A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész, a kötet főszerkesztője 
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Április 23. 
TOJÁSOK – KOSARAK – CSIPKÉK c. kiállítás megnyitója 

A kiállítást megnyitotta: Gyanó Szilvia – néprajzkutató (Balatoni Múzeum) 

Zenei élményt adott: a Gyenesdiási Négyes 

Alkotók:  Csizy Istvánné – tojásdíszítő népi iparművész 

 Bognárné Gumhert Piroska – kosárfonó 

 Bognár Edit – csipkekészítő népi iparművész 

 

 

Április 26. 
Gemifikáció – a játékosítás tudománya és művészete az iskolában 

GémProgram: Egy keszthelyi tanulócsoport játékos mindennapjai 

Előadók:  Szűcs Sándor – szervezetfejlesztő és játéktervező 

 Schlakker Eszter és Tóth Piroska – pedagógusok (GémProgram, Keszthely) 

 

 

Május 7. 
A Zöld Zala vetélkedő döntője 

 

Május 14. 
Horváth J. Ferenc: Erővonalak című kötetének bemutatója 

A kötetet bemutatta: Pelcz István – tanár 

Közreműködött: Kulcsárné Fullár Melinda – a Helikon Versmondókör tagja 

 

Május 24. 
A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület rendezvénye 

A „Zöld suliudvarok és csemetekertek Keszthelyen” című pályázatának eredményhirdetése és 
díjkiosztása, kiállítás megnyitója 

 

 

Május 25. 
Ünnepi Könyvhét  

Muszatics Péter: Orosz történetek című kötetének bemutatója 

A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész 

 

Június 1. 
Az „Oroszlán-titok” 

A címerkutatás dokumentum-gyűjteményeinek ünnepélyes átadása a Fejér György Városi 
Könyvtár helyismereti gyűjteménye részére 

A gyűjteményt átadta: Hintalan László János az Örökség Alapítvány elnöke 

 

Június 4. 
Vad Világunk 

A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete kiállításának megnyitója 

A kiállítást megnyitotta: Laki Zoltán – az egyesület elnökhelyettese 

 
Július 03-06. 
MKE 50. Vándorgyűlés 
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Szeptember 28. 
Vértes Judit: A tanító öröksége című családregény-trilógiájának bemutatója 

Közreműködött: Varga Ferencné – vers 

 

Október 2. 
A Nők a Balatonért Egyesület és a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár közös 

rendezvénye 

Bemutatásra került: Lóczy Lajos A Balaton földrajzi és társadalmi állapotainak leírása című 
kötete 

A könyvet bemutatta: Lóczy István – az Imedias Kiadó vezetője 

 

Október 4. 
Kucsera János: Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban című kötetének bemutatója 

A szerzőt bemutatta: Tolnay- Knefely Rita – az Andrassy Künstler Agentur München 

vezetője 

 

Október 5. 
A Kőrösi Csoma Sándor Klub és a városi könyvtár közös rendezvénye a Zenei Világnap 

alkalmából „Évfordulós zeneszerzők nyomában” címmel 

Zenei élményt adtak: Bodnár Sándor és tanítványai 

Zongorán közreműködött: Lovász Gábor 

 

Október 7. 
Könyves Vasárnap 

 

Október 15. 
„Az én könyvtáram” program Zala megyei szakmai napja 

 

Október 16. 
Szabó Zoltán festőművész kiállítása 

A kiállítást megnyitotta: Pelcz István – tanár 

Zenei élményt adott: Felföldi Gábor – klarinét 

 

Október 26. 
A Kőrösi Csoma Sándor Klub és a városi könyvtár közös rendezvénye 

Csány László és kortársai című kötet bemutatása 

A könyvet az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Kiss Gábor – igazgató, Deák Ferenc Megyei 

és Városi Könyvtár 

 

Október 27. 
„In memoriam Szabó Ilona” 

Közreműködők: Villányi Eszter – vers 

Zenei közreműködők: Bánhidai Tamás 

 Pekár Zsuzsanna  

 Dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna 

 Farkas Berta 

 Kendeh Gusztáv 

 Helikon Kórus 
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November 7. 
Mátyás király Emlékév alkalmából vándorkiállítás 

Köszöntőt mondott: Dr.Császár Zoltán – KDNP, Zala megye 

A kiállítást megnyitotta: Nagy Bálint – alpolgármester 

Zenei közreműködő: Musica Antiqua Együttes 

Művészeti vezető: Varga Endre 

 

November 8. 
Csomós Ferenc: Tejtestvérek című kötetének vetített képes bemutatója 

A szerzővel beszélgetett: Tar Ferenc – történész 

Zenei közreműködők: Csomós Katinka – zongora 

 Gyuk Róna – hegedű 
 

November 12. 
Szép Magyar Beszédért Szavalóverseny 

 

November 15. 
Mihály Tamás: „Basszus! Omega! – ez egy életre szól” című könyv bemutatója 

Vendég: Mihály Tamás 

A vendéggel beszélgetett: Sáringer-Kenyeres Marcell 

 

November 19. 
A Zala megyei mozgássérültek és látásfogyatékosok részére szervezett „Csik Ferenc 
öröksége: Az atlétika Keszthely sportéletében” címmel sporttörténeti vetélkedő 

 

November 23. 
Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak 

Az órát vezette: dr. Cséby Géza és Muszatics Péter 

 

November 23. 
Muszatics Péter: Orosz történetek és a Bécs, Budapest, Hollywood című köteteinek 
bemutatója 

A szerzővel beszélgetett: dr. Cséby Géza – irodalomtörténész 

 
November 26. 
Szép magyar mese 

Mesedélután általános és középiskolások részvételével 

 

December 4. 
Nyugat-balatoni kalendárium 2019 című kötet bemutatója 

A kötetet az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Papp Péter és Pelcz István 

 

 

December 10.  
Adventi hangverseny 

Közreműködtek: Bodnár Sándor és művészbarátai 
 

 

      Kalmárné Amberg Xénia 
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ÍZELÍTŐ A FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
2018. II. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL 

 

 
JÚLIUS 
„Nyár van, nyár…”     „Színes ötletek…” 
Nyári szünetben hetente két nap a kézműves foglalkozásoké a főszerep. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„15 ÉV UTAZÁSAI FOTÓKON” 
Böröcz Zsolt nagykanizsai pedagógus, világjáró,  26 országot bemutató fotógyűjteményének 
bemutatója. 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AUGUSZTUS 
Attractour - horvát-magyar projekt keretében élménynap gyerekeknek 

- Letenye története, legendái 

- vetélkedő 

- kézműves foglalkozás 

 

 
Mura Menti Napok 
Mura-Art nemzetközi festőszimpózium és a 
Szentmártoni Művésztelep kiállítása 
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„Szent István pénzei” – Szent István érmeken, pénzeken, bélyegeken 
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai csoportjának kiállítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 éves a „MAKONA” Városi Könyvtár - jubileumi kiállítás 

 

Letenyei Települési Értéktár - tabló kiállítás 

 

 

OKTÓBER 
Országos Könyvtári napok 
Népmese Napja - mese-könyvjelző készítés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszerünk erősítése természetesen és egyszerűen gyógynövényekkel  
Kóstolóval színesített bemutató előadás 

Vendégünk volt: Wágenhoferné Pohl Magdolna – természetgyógyász-fitoterapeuta, Bach-

virágterapeuta 
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Könyves Vasárnap 
Cifra Kézműves Ékszer – kézműves foglalkozása 

Lencsemedál készítés süthető gyurmából 
Foglalkozást vezette: Rápliné Varga Edit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sárgul már a kukoricaszár…” – játékos kézműves foglalkozás kicsiknek-nagyoknak 
 

Platán Őszi Napok – Öko hét 
Zalaiak kalákában – A Kaláka Antológia 2018. bemutatója 

Az antológia zalai szerzői: 
- Kamarás Klára (Letenye) 

- Rada Gyula (Letenye) 

- Nagy Antal Róbert (Keszthely) 

- Soós József (Lenti) 

- Bokros Márta (Muraszemenye) 

- †Ódor György (Zalaegerszeg) 
 

Közreműködtek a Letenyei Versmondó Kör tagjai 

 

Léránt János letenyei természetfotós kiállítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Őszi randevú a platánnál” - szabadtéri kézműves délután 

 

„Vizek élővilága” - Lelkes András, a Mura Menti Tájvédelmi Körzet vezetőjének előadása 
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„A fenntartható erdő” - filmvetítés és interaktív előadás – vendégünk: Benedek Miklós, a 

Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zöld város – megújuló kastélypark „ - Lancsák Lajos kertészmérnök előadása 

 

„Magyar Festészet Napja „ - Szabó László József festőművész kiállítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ügyeskedjünk természetesen - „Mi hullik itt?” – kéregkép készítés gyerekekkel 
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„Az örök élet hite A zenében” – Horváth Imre (Szombathely) karnagy, főiskolai docens 
előadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 
Magyar Tudomány Ünnepe  - "Európa nagy templomai I." - dr. Ferenczy Sándor, a TIT 

Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület alelnöke előadása 

 

DECEMBER 
"Adventre hangoló" - Muramenti Foltboszorkák patchwork kiállítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepváró kreatív napok – december 17. és 22. között egész nap ünnepre hangoló 

kézműveskedés a könyvtárban 

 

"Csillagfényben aranyág…" ünnepváró kézműves foglalkozás óvodásoknak 

 

Óév búcsúztató – vidám, zenés-táncos irodalmi est közreműködtek a Letenyei Versmondó 
Kör tagjai, valamint az Old Fashioned Revü Show énekes-táncos trió 

 

 

Molnárné Pfeiffer Edit 
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A GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN TÖRTÉNT 
 

2018-ban volt 150 éves a Teddy mackó, ebből az alkalomból szeptemberben kiállítást 
rendeztünk Saffer Szilvia gyűjteményéből a gyermekek legnagyobb örömére. A bemutatott 

kedves, bájos mackók mindenkit elvarázsoltak. Szilvia a zalakomári általános iskolában tanít, 

hobbija a mackók gyűjtése, a teddyk jó része az ottani iskolában van kiállítva. A mackók 
gondozásába, rendezésébe tanítványai is besegítenek. A kiállítás időtartama alatt a gyermekek 
maci totót tölthettek ki, és a helyesen kitöltött szelvények között plüssmackókat sorsoltunk ki, 

valamint mackós könyvekből rendezett tárlat, vetítés a mackók történetéről, és macis színezők 

is várták az érdeklődőket. 
 

 
 

A Magyar Népmese Napja alkalmából ismét ellátogattak az intézménybe az alsó tagozatos 

diákok, akik betekinthettek Bibircsók boszi birodalmába is. A boszi kunyhója szabaduló 

szobaként is funkcionált, melyet nagyon élveztek a gyerekek. A történet szerint Bibircsók 

bájtea partira hívta a barátnőit, amihez szüksége van néhány gyógynövényre, elment 
összegyűjteni ezeket, amíg nincs itthon, betekinthetünk a lakosztályába; igen ám, de aki oda 

belép, az ajtó bezárul mögötte, a bűbáj feloldásához különböző feladatokat kell megoldani 
időre. 
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Megkezdte működését a DJP Pont a könyvtárban, korszerű eszközökkel és ingyenes WIFI 
szolgáltatással. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében idén is számos programmal vártuk az érdeklődőket. 
Október 1-én Domján Zsuzsanna népi iparművész előadást és bemutatót tartott a zalai 
darázslépes hímzésről. Ez egy különleges bújtatásos hímzésfajta, mely Hetésből származik.  
Október 2-án a legkisebbeket Kerekítő foglalkozásra vártuk.  
Október 5-én "Kerttől az asztalig - a család konyhakertje" címmel Meiszner Katalin 

biokertész, táplálkozási tanácsadó tartalmas előadását hallgatták meg az érdeklődők. 
 

     
 

Október 7-én a Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tartással vártuk a könyvtárlátogatókat. 

Október 30-án Halloween napi fabrikálóba hívtuk és vártuk az érdeklődő gyermekeket, ahol 
különböző dekorációk készültek például: papírgurigából denevér, fonalból pókháló, valamint 
különböző papírdíszek.  
Novembertől ismét elindult a hímző szakkör Kerekes Endréné vezetésével.  

November 12-23-ig a Dráva menti horvát viseletet bemutató kiállítás várta a látogatókat. A 

tárlatot Kiskovács Jánosné (Halász Magdolna) hagyatékából állítottuk össze, aki egy Baranya 

megyei községben, Drávasztárán élt. A Dráva mentén fekvő 7 magyar falu - Potony, 

Tótújfalu, Lakócsa, Felsőszentmárton, Keresztúr, Révfalu és Sztára -, hajdani népviselete 

eltért minden közeli népcsoportétól. Az érdeklődők nagyon gazdag, színes kiállítást 
tekinthettek meg családi fotókkal kiegészítve. 
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November 6-án és december 11-én Dr. Rosta László háziorvos tartott előadást a diabéteszről. 
A háziorvos köznyelven, egyszerűen, érthetően beszélt a betegségek tüneteiről és a jelenleg 
elérhető szűrési lehetőségekről, valamint azok hatékonyságáról. Ismét felhívta a hallgatóság 

figyelmét az egészséges életmódra: fogyasszunk minél több zöldséget, mozogjunk 

rendszeresen. Válaszolt a közönség által feltett kérdésekre is. Az előadássorozat tavasszal 
folytatódik. 

November 24-én Drótos Gyöngyi, a zalaszántói Mézeskalács Múzeum tulajdonosa tartott 

előadást és bemutatót. 
2018. december 5-én délelőtt Mikulás ünnepségre hívtuk a védőnői körzetben élő, még nem 
óvodás kisgyermekeket és szüleiket. Nagy örömünkre sokan elfogadták meghívásunkat. Vigh 

Györgyné önkormányzati képviselő köszöntötte a gyermekeket és kísérőiket, majd a helyi 
iskola 3 osztályos tanulóinak ünnepi műsora következett. A kicsik örömmel hallgatták a 
verses, zenés előadást. A délelőtt zárásaként, Tóth Tamás önkormányzati képviselő kiosztotta 
a mikuláscsomagokat a kisgyermekeknek.  

December 15-én Szabó Erika költő volt a vendégünk. 
 

 
 

December hónapban ismét megszerveztük a jótékonysági gyűjtést és osztást.  
Karácsony előtt kézműves foglalkozásra vártuk a gyermekeket.  
 

 
 

Nagy örömünkre sokan részt vettek a programjainkon. 

Jakabfiné Bársony Judit 
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„A FÜRDŐZÉSEK KÖZÖTT OLVASÁSRA VÁGYNA? .... 
LÁTOGASSON EL HOZZÁNK A STRANDKÖNYVTÁRBA!” 

 

 

  

A címben olvasható mottóval indult 2018-ban a strandkönyvtári felhívásunk. 2014-ben a 

strandkönyvtárunk első éveiről, az indulásról írtam a Zalai Könyvtári Levelezőbe. Az 
alábbiakban az elmúlt 5 évről írnék. 

 

Elmondható, hogy ez egy népszerű szolgáltatás lett nemcsak az olvasók, hanem szakmai 
körben is, hiszen az országban egyre többen próbálják ki és indítják el. Jó volna azonban 

ezekről információkhoz is jutni. Érdemes, szükséges, jó-e, kinél milyen módon vált be, mivel 

lehet újítani? Sok-sok kérdés merül fel bennem. Mi lehet a titok a sikerhez?  

 

Nincs két egyforma település, mások a szokások, a lehetőségek. Nálunk, Keszthelyen azt 

tapasztaltuk, hogy a helyi lakosok körében még mindig találkozunk olyanokkal, akik nem 

hallottak erről a szolgáltatásról. A strandon pedig észrevettük, hogy a strand hátsó bejáratánál 
mindig eltűnik a nagy plakátunk, pedig a helyi lakosok többsége ezt a bejáratot használja. 

Törzsolvasóink között vannak olyanok, akik a friss reggeli újság miatt jönnek le hozzánk a 

strandra, és olyanok is, akik heti rendszerességgel kölcsönöznek könyveket, hisz a könyvtár 

nyári 3 hetes bezárása miatt nem marad más lehetőségük. A nyaralók többsége magyar, és 
miden évben vannak visszatérő olvasóink.  
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Mielőtt leköltöznénk a strandra, gondos előkészítő munkával az olvasószolgálat munkatársai 
kikölcsönzik a könyveket, összepakolják a szükséges holmikat, kellékeket. Minden évben új 

plakátot készítünk, hirdetjük a helyi médián keresztül is.  

 

A könyvtár folyóirat állománya mellett olyan magazinokat is vásárolunk, amelyekre nincsen 

előfizetésünk, így kb. 80 féle magazinnal várjuk a strandolókat. A felnőtteknek szóló könyvek 
mellett a gyermekkönyvtárunk munkatársai összekészítik a fiatalabb korosztály számára a 

köteteteket és magazinokat is. Nagyon örülnek a strandolók a rejtvénymellékleteknek is, 

viszünk színezőket a legkisebbeknek. Foglalkozásokat, rendezvényeket nem szervezünk a 
strandkönyvtárba, mert külön animátorok dolgoznak a strandon és minden nap több lehetőség 
közül választhatnak a kisgyermekes családok. 2016-ban elégedettségi kérdőívet is 
készítettünk, melyben babáknak való kis kiadványokat kértek tőlünk, és szinte kivétel nélkül 
pozitív véleményeket írtak.  

2018 nyarán az első napon éppen „berendezkedtünk” a mi kis területünkön, amikor 

lehetőséget kaptunk egy üresen álló büfét „elfoglalni”. Kb. 50 méterre volt a kis kabinunktól, 

de jobban elfértek a polcaink, a bútoraink, és mivel előtetővel rendelkezett ez az épület, esőtől 
védett, de mégis a szabadban vártuk olvasóinkat. Fontosak a fiatalok, ezért is klassz dolog, 

hogy a nyári strandkönyvtári munkában középiskolás diákokkal dolgozhatunk együtt, akik az 

Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül érkeznek hozzánk. Ez is egy lehetőség 
szolgáltatásink jobb megismertetésére.  

A legfontosabb erő a sok-sok ötlet, munka mellett azonban maga a KÖNYVTÁROS 

személye. A strandon nemcsak kevesebb a ruha az embereken, de nincs köztünk nagy pult, 

nyitott a tér, más a hangulat, közvetlenebbek az emberek, s ha látják rajtunk a lelkesedést, 

akkor sokkal nagyobb a siker is. Nem baj, ha nincsenek minden nap kétszázan, hiszen 

alapvető meghatározó tényező az időjárás, de lehet, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevők, 
megismerők, legközelebb új olvasókat hoznak magukkal. 

 A strandot üzemeltető kft munkatársaival is együtt dolgozunk egy közös cél érdekében, és 
soha nem lehet tudni, minek milyen pozitív következménye lesz, milyen újabb 

partnerkapcsolatok alakulhatnak ki.  

Mit tartogat az idei nyár, még nem tudjuk, de mi készülünk és mindenkit szeretettel várunk a 

strandkönyvtárba 2019. július 15-től Keszthelyen, a Városi Strandon! 

 

      Verebélyi Judit 
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ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS ZALA MEGYÉBEN  
2018-BAN 

 

 

 

 

 

 Balatongyörök Község Önkormányzata 241 611 Ft 

Gelse Község Önkormányzata 99 836 Ft 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 203 797 Ft 

Hévíz Város Önkormányzata 219 171 Ft 

Keszthely Város Önkormányzata 848 253 Ft 

Lenti Város Önkormányzata 868 311 Ft 

Letenye Város Önkormányzata 852 807 Ft 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 1 829 543 Ft 

Vonyarcvashegy Nagyközség 

Önkormányzata 411 269 Ft 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 414 164 Ft 

Zalalövő Város Önkormányzata 276 745 Ft 

  6 265 507 Ft 
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