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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 

 


