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ZALA MEGYE TELEPÜLÉSEINEK  
KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA 2018 -BAN 

 
Zala megyében 288 könyvtári gy_jtemény szolgáltatott könyvtári statisztikai adatokat a 

2018. évrQl, eggyel kevesebb, mint tavaly. Funkciója alapján 1 megyei hatókör_ városi 
könyvtár, 1 megyei ellátó központ, 8 városi könyvtár, 13 fiókkönyvtár, 4 községi könyvtár, 245 
könyvtári információs és közösségi hely, továbbá 4 egészségügyi szakkönyvtár, 7 egyéb 
szakkönyvtár, 4 felsQoktatási könyvtár és 1 egyéb könyvtár van a megyében.  

 
ADATSZOLGÁLTATÓ KÖNYVTÁRAK  2018-ban 
Megyei könyvtár 1 
Megyei könyvtár ellátó központ (KSZR) 1 
Városi könyvtár 8 
városi tag és fiókkönyvtár 13 
Községi nyilvános könyvtár 4 
Könyvtári információs és közösségi hely 245 
Települési könyvtár összesen (fiókkönyvtárak és ellátó 
központ nélkül) 

258 

Egészségügyi szakkönyvtár 4 
Egyéb szakkönyvtár 7 
FelsQoktatási könyvtár 4 
Egyéb könyvtár 1 
Összes adatszolgáltató 288 

 
 
Zala megyében 2018-ban is minden településen m_ködött a nyilvános könyvtári 

szolgáltatás. A könyvtárak száma változatlan volt 2017-hez képest. 
A tagkönyvtárak és fiókkönyvtárak 2018-ban is külön jelentették az adatokat, így a 258 

könyvtár mellett a megyei hatókör_ városi könyvtár 2 tagkönyvtára (József Attila Városi 
Tagkönyvtár, Apáczai Csere János Városi Tagkönyvtár) és 11 fiókkönyvtár volt 
adatszolgáltató. A KSZR ellátó központ szintén külön jelentett adatokat. 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár esetében így összesen 9 adatlap kitöltésére 
került sor (megyei könyvtár, ellátó központ, 2 tagkönyvtár és 5 fiókkönyvtár). A Városi 
Könyvtár Lenti 5 jelentést készített (városi könyvtár és 4 fiókkönyvtár), a nagykanizsai Halis 
István Városi Könyvtár 3 jelentést küldött (városi könyvtár és 2 fiókkönyvtár).  

A szakkönyvtárak illetve felsQoktatási és egyéb könyvtárak száma Zala megyében összesen 
16 volt, számuk 2018-ban eggyel csökkent. Az Oktatási Hivatal fenntartásában m_ködQ 
pedagógiai könyvtár megsz_nt. 
 

Zala megye településeinek könyvtári ellátása: 
 

A jellemzQen kistelepüléses Zalában összesen 258 település található, köztük 10 város és 
248 község. A megyében nincs ellátatlan település, 13 településen nyilvános könyvtár (a 
megyei könyvtár mellett 8 városi, 4 községi könyvtár) és 245 könyvtári információs és 
közösségi hely m_ködött 2018-ban. A megye 10 városa közül a legtöbb kisváros, 5 város 5000 
fQ alatti település. Pacsa a megye legkisebb városa, ahol az önkormányzat nem tart fenn 
intézményi formában nyilvános könyvtárat, hanem kistelepülési könyvtári szolgáltatást rendelt 
meg a megyei könyvtártól.  
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A 248 község mindegyike 5000 lakos alatti kistelepülés, közülük csak 4 falu m_ködtetett 
önállóan nyilvános könyvtárat 2018-ban, 245 település könyvtári információs és közösségi 
helyet, így Zala megyében a települések 95 %-a a KSZR szolgáltatást vette igénybe.   

 
Kistelepülési ellátás együttm_ködve a városi könyvtárakkal 
 

Szolgáltató könyvtár 
KSZR 
szolgáltatás Hálózatgondozás 

Ellátott 
települések 
összesen 

Község Város Község Város 
Fejér György Városi Könyvtár, 
Keszthely 41  3 44  
Városi Könyvtár, Lenti 50   50  
Halis István Városi Könyvtár, 
Nagykanizsa 45  1 46  
Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár 82 1  82 1 
Fáklya M_v. Közp. és Könyvtár, 
Letenye 26   26  
Összesen 244 1 4 248 1 

 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben a kistelepülések a Deák Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtárral kötötték meg a megállapodást a könyvtári szolgáltatások biztosítására, de 
4 városi könyvtár (Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa) továbbra is részt vesz a 
szolgáltatásban. Ezt indokolja a szolgáltató helyek nagy száma, valamint a városi könyvtárak 
korábban kialakult szoros kapcsolata a településekkel. E megállapodások alapján biztosítottuk 
a települési kiskönyvtárak számára a kulturális alapellátást. A szolgáltatás keretében valósul 
meg a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint 
lévQ állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári 
felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása, könyvtári 
rendezvények szervezése, közvetítése, a könyvtári alkalmazottak és a használók képzése, és a 
szakmai tanácsadás. 2018-ban is minden település számára szerveztünk kulturális és 
közösségfejlesztQ programokat. Folytattuk a kistelepülések m_ködési körülményeinek 
javítását, a bútorok és technikai (elsQsorban informatikai) eszközök beszerzését. 

A megyei könyvtár közvetlenül 82 község és 1 városi könyvtár (Pacsa) számára biztosított 
ellátást a könyvtárellátási szolgáltatás keretein belül. A keszthelyi Fejér György Városi 
Könyvtár 41, a Városi Könyvtár Lenti 50, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 45, a 
letenyei Fáklya M_velQdési Ház és Könyvtár 26 községi szolgáltató hely ellátó könyvtára volt 
2018-ban.  

 
Zala megye könyvtári ellátása a számok tükrében 
 
Az önkormányzati könyvtárak összes alapterületének nagysága 2018 végén  23 818 m2  volt 

(1300m²-rel több, mint 2017-ben), 2 043 282 db dokumentumállomány, 3319 kurrens folyóirat 
elQfizetés és 784 számítógép állt a használók rendelkezésére.  

A gyarapodás 6%-al több volt mint 2017-ben, az év folyamán összesen 51 573 
dokumentummal növekedett a könyvtárak leltári állománya. A gyarapításra fordított összeg 
szintén nQtt, 4%-kal emelkedett, összesen 109 440 000 Ft-ot fordítottak dokumentum 
beszerzésre. A dokumentumok átlagára 2122 Ft volt. 
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A könyvtárhasználati adatok megyei szinten csak kis mértékben változtak, de csökkenQ 
tendenciát mutatnak: a regisztrált könyvtárhasználók száma 45 913 fQ volt (az elQzQ évhez 
képest a változás 98%, csökkenést mutat.) Az aktív használók száma 38 391 fQ volt, ez 
számottevQen nem változott.  

A személyes látogatások száma csökkenést mutat, 580 916 alkalommal keresték fel a 
beiratkozottak a könyvtárakat. A könyvtárakban helyben internetezQk számának csökkenése is 
tovább folytatódott, a tavalyi évben újabb 10 %-kal.  

A távhasználatok (telefon, fax, OPAC, honlap) száma a megyében összesen 859 544 
alkalom volt, (20%-os csökkenés) ami meglepQ, hiszen általánosságban inkább növekvQ 
tendenciát mutat a távhasználat. Úgy tapasztaljuk, sok múlik a mérési módszereken is. 

A kölcsönzött dokumentumok száma a megye települési könyvtáraiban összesen 682 932 
volt, és 550 724 db dokumentumot vettek kézbe helyben az olvasók. Az elQzQ évi adatokhoz 
képest megyei szinten a kölcsönzések száma 8%-ot csökkent, a helyben használatok száma 1%-
ot nQtt.  

Egy regisztrált olvasó átlagosan 13 alkalommal kereste fel a könyvtárát az év során (több, 
mint havi 1 alkalom), 2 alkalommal internetezett, 15 dokumentumot kölcsönzött és 12 
dokumentumot használt helyben.  

A 14 év alatti beiratkozott olvasók száma az elQzQ évi adat 91%-a, összesen 14 980 
gyermekolvasót regisztráltak a zalai közkönyvtárakban. Az összes regisztrált olvasónak 33%-a 
volt 14 év alatti. A személyes használatok száma a 14 év alattiak körében összesen 227 774  
alkalom volt, ami az összes személyes használat 39%-a.   

A kölcsönzött dokumentumok száma a 14 év alattiak körében 101%-a volt az elmúlt évi 
adatnak, összesen 227 296 db volt. A helyben használt dokumentumok száma 2018-ban a 14 
év alattiak körében 7 %-ot nQtt, 197 724 db volt.  Egy beiratkozott gyermekolvasó az év 
folyamán átlagosan 15 alkalommal kereste fel a könyvtárát, 15 db könyvet kölcsönzött ki, 
valamint 13 db-ot használt helyben. 

A zalai önkormányzati könyvtárakban 2018-ban összesen 4127 rendezvényt tartottak, 
ebbQl 149 kiállítást, 1939 kulturális közösségi rendezvényt, 466 használó képzést, 910 
olvasáskultúra fejlesztQ programot, 192 digitális kompetenciafejlesztQ képzést, 5 konferenciát 
és 456 egyéb rendezvényt.  Ezeken a programokon összesen 192 705 résztvevQt regisztráltak.  

Összesen 7172 beérkezett könyvtárközi kérést regisztráltak a könyvtárak. Ugyanakkor a 
más könyvtárba elküldött kérések száma összesen 6053 db volt. A könyvtárközi szolgáltatást 
biztosító könyvtárak elsQsorban az eredeti dokumentumot küldték el a kérQ könyvtárnak. 

A megye könyvtáraiban 412 fQ alkalmazott volt 2018-ban, ebbQl 188 fQ volt 
közalkalmazott. A könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 370 fQ volt, 
közülük 108 fQ rendelkezett felsQfokú könyvtáros szakképesítéssel. A szakmai munkakörben 
dolgozók közül 134 fQ teljes állásban, 236 fQ részmunkaidQben látta el a feladatot, 26 fQ 
önkéntesként dolgozott.  

A legfontosabb viszonyszámokat (használó arány, dokumentumellátottság, települési 
ellátottság, beszerzési kvóta) tekintve megállapítható, hogy Zala megye lakosságának 17%-a 
könyvtárhasználó (használó arány), átlagosan egy lakosra közel 7 kötet (település ellátottsága), 
a könyvtárakban egy regisztrált használóra 41 kötet (használó ellátottság) állt rendelkezésre. 
Állománygyarapításra a települések lélekszámát figyelembe véve, 1 lakosra vetítve 341 Ft-ot 
(beszerzési kvóta) fordítottak a megye könyvtárai.  

 
 
 
 

            
  Dóráné Mészáros Anikó 
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„ONLINE VAGY?”  
NYÁRI TÁBOR A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár júniusi napközis jelleg_ tábora 20 résztvevQvel 
került megrendezésre 2019. június 17-21. között. A 2018/2019-es tanévben, a PetQfi Sándor és 
Dózsa György Magyar- Angol Két Tanítási Nyelv_ Általános Iskola, PetQfi Sándor 
Tagiskolában ötödik osztályt végzett tanulók számára nyújtott lehetQséget könyvtárunk, hogy 
egyhetes informatikai táborunkban részt vehessenek.  ElsQ nap a regisztráció után ismerkedQs 
játékokkal hangoltuk rá a résztvevQket az elkövetkezQ hétre, majd Penkalo Alex tartott 
mesetabletes foglalkozást. A diákok megismerkedhettek a BOOKR Kids alkalmazással, 
megtanulták kezelni, és különbözQ feladatokat oldottak meg általa. 
Délután Tóth László rendQrségi munkatárs tartott a táborozóknak interaktív elQadást a 
biztonságos internethasználatról, konkrét példákat hozott arra, milyen veszélyekkel jár 
közösségi oldalakon a felelQtlen magatartás, hogyan lehet ezeket megelQzni, kivédeni, illetve 
mit kell tenni, ha tudomásunkra jut, vagy velünk történik netes atrocitás.  
Lazításként Balatoni Huber Vera vezetésével ismerkedhettek a résztvevQk a székjóga 
elemeivel, gyakorolták a különbözQ alakzatokat, az oktató felhívta a figyelmet arra, ha valaki 
sokat ül számítógép elQtt, hogyan tud koncentrálni közben a helyes testtartásra. 

 
Második nap a digitális történetmesélésé volt a fQszerep, ugyanis ez a program 5 órás keretben 
valósítható meg, hogy végül minden táborozó egy animációs kisfilmet tudjon elkészíteni. A 
program alapja „Az én könyvtáram” projekt fejlesztésében elérhetQ az interneten, és 
adaptálható a helyi viszonyoknak megfelelQen.  
ElsQ lépésben Gyapay Vera gyermekkönyvtáros segítségével 2- 3 fQs csapatokat alkottak a 
résztvevQk, majd egy képes forgatókönyvet kellett készíteniük saját élményeik alapján, vagy 
választhatták a fantázia film kategóriát. A többségnek a második variáció tetszett jobban, így 
rengeteg érdekesebbnél érdekesebb ötletet vetettek papírra a délelQtt folyamán. A 

6  
 



M ^ H E L Y  
 

forgatókönyveket papírfigura stop motion animációval keltettük életre, melynek lényege, hogy 
az alkotók papírból hozzák létre a hátteret, és a különbözQ figurákat (embereket, állatokat, fákat, 
napot, stb.), majd ezek mozgatásával készítenek pillanatfelvételeket a Stop Motion Studio 
ingyenes alkalmazással. Az alkalmazás a képeket sorba rendezi, így készít kisfilmeket a tanulók 
által elkészített felvételekbQl, amit az alkotók szabadon vághatnak, elláthatnak zenével, 
narrációval. A filmes feladat után ezen a napon is Balatoni Huber Verával jógázhattak a 
táborozók, és kapcsolódhattak ki a nap végén. 
 

Szerdán Penkalo Alex tartott a délelQtt folyamán játék fejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást a 
Scratch alkalmazás segítségével. A gyerekek lelkesen vetették bele magukat a munkába, így 
mire eljött az ebédidQ rengeteg nagyszer_ m_ született meg, volt, aki almák elkapásával 
foglalatoskodó macskát tudott vezérelni, volt, aki kézmozgatás segítségével adott parancsot az 
alkalmazáson belül.  
Délután Joós Attila webfejlesztQ random generátor segítségével választotta ki az aktuális 
résztvevQket, akik logikai játékokkal kapcsolatos készségeiket fejleszthették a 
https://studio.code.org/courses oldalon. Mindenkire sor került, így a tanulók új tudás birtokában 
találkozhattak a Zalai Kutyasuli két blökijével, Andival és Zserbóval, akik segítségével a 
gyerekek kicsit kimozdultak az ülQmunkák rengetegébQl, és játszhattak a terápiás kutyusokkal.  
Csütörtökön GyQrbe kirándultunk, célunk a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ látogatása 
volt, ahol a délelQtt folyamán kísérleti bemutatón vehettünk részt, és kipróbálhattuk az összes 
játékot és digitális eszközt. Ebéd után a Látogatóközpont közrem_ködésével városnézQ 
játékban vehettünk részt GyQr belvárosában, melynek feladatait csoportokra bontva oldhattuk 
meg, így ismerkedve meg a város nevezetességeivel, érdekességeivel. 
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Utolsó nap az eltelt 4 nap tábori élményeibQl létrehozott interaktív online vetélkedQn vehettek 
részt a tanulók Gyapay Vera közrem_ködésével, csoportokat alkotva mutathatták be, mennyire 
emlékeznek az elmúlt napok során tanultakra, és elsajátított készségekre. A vetélkedQ 
szerkesztés folyamatát is kipróbálhatták a résztvevQk, majd tízórai után saját honlap elkészítése 
volt a feladat a tábori élményekbQl, melyet sikeresen, és kreatívan oldottak meg a táborozók.  
Délután Gyenes Imre tartott elQadást Lázár Ervin munkásságáról, és ennek digitális 
megjelenéseirQl az interneten, majd Szili Erika vezetésével barátság karkötQt készítettek a 
résztvevQk, mely emlékeztette Qket a könyvtárban töltött napokra. 
Végül táborzárás keretében visszatekintettünk az elmúlt 5 nap élményeire, megnéztük a tábor 
alatt készült képeket, animációs kisfilmeket, majd mindenki kapott ajándékcsomagot, melyben 
több apróság mellett egy-egy pendrive aratta a legnagyobb sikert. 

 

 
Gyapay Vera 
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KUTYAJÓKALANDOK A KÖNYVTÁRBAN,  
AVAGY, HOGY KERÜL MANCS A KÖLCSÖNZPPULTRA? 

 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár majd másfél éve áll szoros együttm_ködésben a 
Zalai Kutyasuli Terápiás Csoporttal. A KutyaJó kalandok programsorozatban  állatasszisztált 
foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklQdök. A könyvtári kutyás játszóház minden hónap egy 
szombatján 9-12 óráig regisztrált kiscsoportos foglalkozás keretében lehetQséget kínál a 
terápiás kutyákkal való ismerkedésre, a felelQs állattartás szabályainak elsajátítására. A három 
korcsoport számára életkori sajátosságaiknak megfelelQen érzékenyítQ játékok, társas és 
közösségi szabályjátékok, valamint ügyességi feladatok valósulnak meg négylábú segítQkkel 
és gazdáikkal. 

A könyvtárba látogatókat Dr. Nagy Erzsébet habilitációs kutyakiképzQ, terápiás csoportvezetQ 
és Terápiás Andi kutya, valamint Tolnai Tímea szakmai vezetQ, habilitációs kutyakiképzQ és 
Zserbó az uszkár KutyAngyal várja.  A terápiás állatasszisztált élmény program színvonalas 
családi elfoglaltságot kínál. Közösségi együttlét és meghatározó szabadidQs program a szombat 
délelQttökre. Segíthet az állatoktól való félelmek, rossz tapasztalatok legyQzésében, 
magabiztosságot adhat, önismeretet fejleszthet és mindez játékos formában a szülQ támogató 
jelenlétében valósulhat meg. A találkozók kötQdhetnek jeles naphoz pl. farsangi mókás 
beöltözés is várta már a gyerekeket, de tábori foglalkozáson is lehet találkozni a kutyusokkal, 
és gazdáikkal. Nagyon örülünk, hogy ez a nagyszer_ közösségépítQ program könyvtárunkban 
is rendszeresen megvalósulhat.  

 

 

 

Terápiás Andi és Terápiás Zserbó a KutyAngyal a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
foglalkozásán  játszottak a gyerekekkel. 

Tóth Renáta 
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KREATÍV KSZR WORKSHOP  

Májusban került megrendezésre a tavaszi KSZR Szakmai nap a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtárban. A szakmai találkozó szervezQi a gyakorlatias tudásátadásra helyezték a 
hangsúlyt, ezért workshop jelleggel zajlott a program.  

Kovácsné Pacsai Edit könyvtáros a Kahoot! elnevezés_ alkalmazást mutatta be, a résztvevQk 
pedig tabletek segítségével interaktív módon ismerhették meg a játékos, tanulást segítQ 
programot. Scheiber Veronika a kép- és plakátszerkesztés alapjait mutatta be. Többek között 
elhangzott, hogy mire érdemes figyelni, milyen információkat tartalmazzon mindenképpen egy 
rendezvény szórólapja. Emellett hasznos internetes oldalak kerültek bemutatásra, a 
kistelepüléseket képviselQ könyvtárosok pedig szintén jó ötleteket adtak át egymásnak. A 
program legmozgalmasabb része ezután következett, hiszen Gyapay Vera gyermekkönyvtáros 
és Tóth Renáta olvasószolgálati csoportvezetQ izgalmas foglalkozásokkal készült. Vera a 
hologram rövid történetének ismertetése után – tabletek, hologram kivetítQ applikáció és 
néhány m_anyag lapocska segítségével – bemutatta a technológia varázsát. Renáta nem kevésbé 
érdekes, játékos ötletet hozott a szakmai napra: világító képeslapokat állíthatott össze a csapat. 
Egyszer_ papír, rézszalag, LED dióda, gombelem és természetesen rengeteg dekorációs kellék 
felhasználásával különleges, változatos alkotások születtek. 

A szakmai programot szervezQ KSZR csoport célja az volt, hogy az összeállított foglalkozások 
a könyvtárosok ismereteinek bQvítése mellett, jó alapot adjanak a különféle kreatív könyvtári 
foglalkozások megtartásához is. 

 

   

Interaktív elQadások és játékos tanulási formák jellemezték a szakmai nap programját: 
hologram és világító képeslap. 

 

Scheiber Veronika 
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MINDEN OKOS, MINDENKI ELÉRHETP: JÓ EZ NEKÜNK?! - 
INTERNET FIESTA 2019 

 
 2019. március 21-28. között zajlott az idei Internet Fiesta programsorozata, amely az 
alábbi témakörök köré szervezQdött: közösségi kommunikáció, eszköz-ember kommunikáció, 
dolgok Internete, tudásmegosztó kommunikáció, könyvtárak felfedezése okoseszközökkel. 
Zalaegerszeg környékén sok kistelepülési könyvtár használta ki a lehetQséget egy-egy program 
megtartására. A helyi könyvtáros kollégák a KSZR szolgáltatás keretében szerveztek hasznos 
és érdekes ismeretterjesztQ programokat a falvakban. Tóth László rendQr Qrnagy a virtuális 
térben való biztonságos tájékozódásról beszélt, elsQsorban gyermekeknek szóló elQadásaiban. 
Hasonló témában adott tippeket a szülQknek Kocsisné Sipos Rozália, a megyei könyvtár 
olvasószolgálati munkatársa. Az elQadók hangsúlyozták, hogy az okos eszközök bár 
megkönnyítik életünket, mégis fontos szem elQtt tartani a fokozott használat veszélyeit, 
amelyekre nem csak a gyerekek, hanem a felnQttek körében is érdemes odafigyelni. A 
folyamatos online létezés ugyanis nem csupán a társas kapcsolatok minQségére, hanem az 
egészségügyi állapotunkra is kedvezQtlen hatással lehet. Dr. Hajdu Zsanett életében is voltak 
kockázatos momentumok, bár ezekhez nem volt köze a modern eszközöknek, sQt… A dél-
amerikai QserdQ közepében ugyanis egészen más miatt kell figyelni magunkra és a világra. 
Zsanett változatos, az ismeretterjesztést elQsegítQ témákban adott elQ diákoknak és felnQtteknek 
egyaránt. A fiatal biológus és gyógynövénykutató orvosok között tanult, dolgozott és számos 
természetvédelmi projektmunkában vett részt, így szélesítve látókörét a különbözQ 
szakterületeken. ElQadásában számos személyes történettel f_szerezve mutatta be a biológiához 
kapcsolódó szakmák szépségeit és árnyoldalait, valamint a gyerekek kérdései alapján kitért az 
Qket érdeklQ témákra is. Az ismeretterjesztQ elQadások mellett, a megyei könyvtárban dolgozó 
kollégák jóvoltából, több Könyvtári Információs és Közösségi Helyen zajlottak a 
Könyvtármozihoz, illetve a Papírszínházhoz kapcsolódó foglalkozások is, ezzel színesítve a 
programkínálatot.  
 
 

 
 

Dr. Hajdu Zsanett több településen is beszélt élményeirQl a gyerekeknek 
(a kép az egervári elQadáson készült), valamint a kutatómunkája során szerzett tapasztalatait osztotta 

meg a felnQttekkel.  
 

Scheiber Veronika 
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TAVASZI TALÁLKOZÁSOK  
 
 Mozgalmas volt tavasszal a kistelepülési könyvtárak élete, hiszen márciustól májusig 
bQven akadtak programok. Rakonczay Gábor Söjtörön és Tófejen tartott úti beszámolót. A 
többszörös világrekorder, óceánátszelQ magyar evezQs és kenus elképesztQ élményeirQl beszélt 
az iskolákban, illetve a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, a Zalaegerszegi NQi 
Szalonnal közösen szervezett estén. A jó humorú és közvetlen extrémsportoló kalandos útjai 
mellett a legutóbbi, Déli-sark expedíción szerzett tapasztalatait osztotta meg a közönséggel. 
A magyar költészet napjához csatlakozott a zalaegerszegi ellátási körzetbe tartozó több 
Könyvtári Információs és Közösségi Hely is. Áprilisban Tóth Péter Lóránt „versvándor” 
rendhagyó irodalomórát tartott három helyszínen is. A Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó 
önálló József Attila-estjét átalakítva mutatta be Bagodban, Egerváron és Teskándon az iskolás 
gyerekeknek, akik nagyon élvezték az interaktív elQadást. Nyulász Péter a BerGer Szimat 
Szolgálat – azaz kilenc magyar kutyafajta – detektív kalandjaival szórakoztatta az iskolás és 
óvodás korosztályt Bakon, Boncodföldén, Gellénházán, Nagylengyelben és Nemesapátiban. 
Vidám játékra adott lehetQséget „A játékot te nyered, ha nagyobb a tenyered” címet viselQ 
interaktív verses foglalkozás is, amit elsQsorban a Miazami, a Miazmég és a Kiazaki cím_ 
kötetei alapján állított össze a szerzQ a kisebbek számára. Az idQsebb gyerekeknek a Helka 
trilógia köteteirQl beszélt, ami nyárra is kiváló olvasmány lehet. Már csak azért is, mert a 
vakáció idején a tóhoz utazva akár családilag is felfedezhetQek a történetekhez kapcsolódó 
helyszínek. Ugyancsak áprilisban Sás Károly, a Csillaghúr együttes tagja, pedagógus, író, 
zeneszerzQ, dalszövegíró is megyénkbe látogatott. A gyerekek nagy örömére verses-zenés 
m_sorát rengeteg textilbáb és fából készült figura színesítette. Az elQadó által használt 
hangszereket az iskolások is megszólaltathatták, az óvodások pedig a bábok segítségével 
kapcsolódtak be, így senki nem maradt ki a mókából. Tavasszal 6 településre sikerült eljutni a 
programmal, és reméljük, hogy hamarosan még többen ismerhetik meg a Csillaghúr együttes 
színvonalas, vidám m_sorát. Író-olvasó találkozót tartott megyénkben Finy Petra, aki 
versesköteteit mutatta be a gyerekeknek, Dániel András pedig a saját maga által illusztrált 
mesekönyveit hozta el a kisebbeknek.  
 

 
 

Rakonczay Gábor Söjtörön, a  könyvtári  
szolgáltatóhelyen rajongói körében 

 
Scheiber Veronika 
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„A MESE ÖRÖK, HISZEN A KÖZÖNSÉGE IS ÖRÖK”  
– VETÉLKEDP CSUKÁS ISTVÁN ÍRÓ TISZTELETÉRE A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS 

VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 
 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kistelepülési könyvtárellátási csoportja által kiírt 
irodalmi vetélkedQ második fordulója zajlott május 25-én, szombaton, a Deák könyvtárban. Itt 
mérhette össze tudását az a nyolc csapat, akik az online, írásbeli fordulón a legjobban 
teljesítettek.  

A vetélkedQ mindazokra a könyvekre kitért, melyek meghatározták az író pályáját, többek 
között Mirr-Murr kalandjai, Keménykalap és krumpliorr, Pom Pom meséi, valamint Süsü, a 
sárkány. Természetesen Csukás István életének és munkásságának a pontos, részletes ismerete 
is nélkülözhetetlen volt a gyQzelemhez.  

A vetélkedQ játékmestere Kereki Judit, a József Attila Városi Tagkönyvtár olvasószolgálati 
csoportvezetQje volt, aki már negyedik éve szervezQje a játéknak. Változatos, minden 
korosztály számára kiterjedQ feladatok adták a nehézségét a megmérettetésnek. A 
legeredményesebb csapatnak a Pom-Sü-Murr bizonyult, melyet a ZalabérbQl érkezQ Csizmazia 
család tagjai alkottak. A második helyet a Kávási Buszforduló nevet viselQ, Kávásról érkezett 
csapat tagjai nyerték el. Harmadik helyezett a zalakomári Komári Könyvkukacok lettek. 
Különdíjban részesült az Egervári Mazsolák csapata. 

A csapatok teljesítményét egy háromtagú zs_ri értékelte, melynek tagjai Mándli Péter, a 
Teskándi Csukás István Általános Iskola intézményvezetQje, Kiss Gábor, a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, valamint Dóráné Mészáros Anikó, a Megyei 
könyvtárellátási csoport vezetQje voltak. 

        Sámson Bernadett 
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BEMUTATKOZIK AZ OLVASÓ LURKÓ,  
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK 

IFJÚSÁGI MAGAZINJA 

 

Az Olvasó Lurkó, a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának -
elsQsorban az általános iskolás korosztálynak 
ajánlott - tanévkezdéstQl az évzáróig havonta 
megjelenQ ingyenes ifjúsági magazinja. Számos 
rovatában, a könyvtár és a tagkönyvtárak friss 
hírei és a megrendezésre kerülQ aktuális ifjúsági 
programjai mellett, verseket, meséket, könyv– és 
filmajánlókat, barkácsötleteket, fejtörQket, 
vicceket, recepteket, színezQket és még sok más 
érdekességet találnak a gyerekek.  

Színes rovatainkkal igyekszünk minél nagyobb 
körben lefedni a mai generáció igényeit, miközben az informálódás mellett hangsúlyt fektetünk 
az olvasás- ügyesség- kreativitás és egyéb kulcskompetenciák fejlesztésére. 

A kiadvány a 2019 március-áprilisi összevont különszámával ünnepelte 100. kiadását. Az 
Olvasó Lurkó külsQ megjelenése, tartalma és szerkesztQsége sokat változott a hosszú évek 
során. Megelégedésünkre a belefektetett munka „kifizetQdni” látszik, mivel ismertsége egyre 
szélesebb körben megfigyelhetQ, valamint Zalaegerszegen és már a városon kívül, a 
kistelepüléseken is egyre keresettebb. Ez külön sikerként értékelhetQ, mivel az elektronikus 
megjelenéstQl eltekintve (A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár honlapja, illetve blogja), 
egy alacsony, mindösszesen 49 nyomtatott példányszámban terjesztésre kerülQ periodikáról 
beszélünk. 

A 100. kiadás alkalmából a könyvtár újságíró pályázatot 
hirdetett. A gyerekek bármilyen számukra kedvelt témáról, 
programról, játékról, helyrQl írt cikkel, fotográfiával, 
mesével, verssel, és rajzzal jelentkezhettek. Az értékes 
ajándékcsomagokkal jutalmazott nyertes kis újságírók a 
megye legkülönbözQbb részeirQl küldték be munkáikat. 
Érkeztek rajzok, versek, mesék, fotók… Zalaegerszegen 
kívül többek között Ormándlakról, Egervárról, 
Zalaszentgrótról, sQt még KeszthelyrQl is. A legfiatalabb 
pályázó 7, míg a legidQsebb 13 éves volt. A gyQztesek az 
Olvasó Lurkó 2019 júniusi számában kiemelt szerkesztQségi 
tagjainkként mutathatták be alkotásaikat. 

 

 

 

Penkalo - Seres Katalin Beáta 
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LEÍRHATATLAN(OK) 

 A Leírhatatlan(ok) m_vészeti csoport hivatalosan 2018 szeptemberében, a tanév 
kezdetével szervezQdött az irodalom, a költészet, és a zene szeretete jegyében, bár a valódi 
együttm_ködés már múlt év áprilisában, a költészet napjára való felkészüléssel elkezdQdött.  

A formációt négy végzQs középiskolás lány, Berek Fatima Krisztina, Bogár Veronika, Bogdán 
Eszter és Végh Liza, valamint három könyvtári munkatárs, Gyapay Vera, Gyenes Imre és 
Kocsis Tamás alkotja. Az alkotó foglalkozásokra az Apáczai Csere János Tagkönyvtárban 
került sor, havi egy, olykor havi két alkalommal. A könyvtárnak korábban is volt író csoportja, 
ám ezúttal a közös munkának konkrét apropója volt, mégpedig olyan saját versek írása, amit a 
diákok felolvashatnak a szalagavatójukon. A találkozások során erre készült a csoport, majd 
minden alkalom végén egy „házi feladatot” kaptak, amiben általában találomra kiválasztott 
szavakból kellett verset vagy prózát írni, majd következQ alkalommal átbeszéltük és értékeltük 
a m_veket. 

Több mint 30 darab ilyen m_ született, a legjobbakból pedig összeállt a m_sor, amit két 
alkalommal adtunk elQ. Az egyik ilyen alkalom maga a szalagavató volt, ami a Városi 
Hangverseny- és Kiállító teremben került megrendezésre, a másik alkalom pedig a könyvtár 
saját rendezvénye keretén belül valósult meg. Mindkét alkalommal a könyvtári munkatársakból 
álló, Az Alkotó Pihent nev_ zenei formációval együtt adták elQ, hol megzenésített, hol narratív 
formában. 

A foglalkozás jövQre újra folytatódik, új és régi tagokkal, továbbra is a könyvtár keretein belül.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kocsis Tamás 
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GAMER EXPON A  KÖNYVTÁR  
 
2019. március 23-án, szombaton immár harmadik alkalommal került megrendezésre 
Zalaegerszegen, az évrQl évre több ezer látogatót vonzó Gamer Expo. FQ célközönsége a 
számítógépes játékok világának rabjai, azaz a gamerek. Ez a regionális rendezvény továbbá 
alapoz a versenyeken keresztül az e-sport profijaira, illetve a hobbi szinten játszó érdeklQdQkre. 
Idén, egy úgynevezett társasjáték zónával is bQvítette kínálatát, ahol a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár Game of Boards elnevezés_ társasjátékos klubja is képviseltette magát. Az 
érdeklQdQk – a legkisebbektQl, a legnagyobbakig – több mint 50 féle játékot ismerhettek meg, 
és próbálhattak ki a helyszínen. A mára már klasszikussá vált Ki nevet a végén, Monopoly, 
Twister… mellett, a napjainkban legkedveltebb játékok is megtalálhatóak voltak, úgy mint a 
trónok harca, Szamuráj szellem, vagy épp a Star Wars. 
Újdonság volt még idén a Magyar Honvédség jelenléte, akik repülQgép szimulátorral, lézeres 
céllövészettel és fegyverbemutatóval készültek. 
E-sport versenyen League of Legends játékban mérkQzhettek meg a profik, de minden 
érdeklQdQ kipróbálhatta a Fortnite, PUBG, Hearthstone, FIFA19 programokat is. 
Ebben az évben 9 youtuber érkezett és vett részt a programon, akik olyan sikeresek voltak, hogy 
az ifjabb generáció akár több mint fél órát is képes volt sorban állni az autogramért. 
Nagyon népszer_ek voltak még a VR eszközök, ahol mindig hosszú sor állt.  
 
      

 
 
  

       Penkalo Alex 
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HETVENEN ÜTÖTTEK TÁBORT A KÖNYVTÁRBAN  

Idén is megrendezésre került a könyvtári olvasótábor a Halis István Városi Könyvtárban. Június 
utolsó két hetében, két turnusban közel 70 általános iskolás gyermek vett részt a programon. A 
tábor fQ témái a fák és a virágok voltak. 

 A gyerekek megismerkedtek a könyvtári renddel. NövényekrQl szóló könyveket kerestek a 
kiskönyvtáros foglalkozásokon. Papírból virágokat készítettek. Kicsit elkalandoztak az Qskorba 
és megismerkedtek az Qsemberek világával is. Ennek keretében pattintott kQkéssel szeleteltek 
gyümölcsöket.  

     

 A hét folyamán rövid jeleneteket, meséket tanultak, és adtak elQ szüleiknek a hétzáró 
programon. De megismerkedtek az AZOLOval, és az elmaradhatatlan gólyalábazást is 
gyakorolhatták. 

 A négy csapat (cser, tölgy, bükk, hárs) mindegyike sok-sok érdekességet tanult csapata fájáról. 
A szerdai nap a kirándulásé volt. ElsQ héten a zselici csillagvizsgálóba, a második héten pedig 
a bakonybéli csillagvizsgálóba látogattak el a táborozók. Mindkét helyen volt planetáriumi 
vetítés, és sok más érdekesség, de természetesen a fagyizás sem maradhatott el. 
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A tábor jó hangulatát emelte egyik héten Farkas Tibor énekes-zenés elQadása, a másikon 
Németh János zenével kísért könyvbemutatója. De vendégünk volt egy kertész és egy vadász 
is, akik a természet védelmére és szeretetére buzdították a gyerekeket. Idén ismét eljött hozzánk 
Henrik, a látássérült fiatalember, akinek érzékenyítQ foglalkozásain nagy örömmel vettek részt 
a táborozók. Munkánkat az elmúlt évekhez hasonlóan közösségi szolgálatos diákok segítették. 

 
 
 

B. Szabó Eszter 
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KAPITÁNYOM, KAPITÁNYOM  
 KÖTELEZP IRODALMAK A KÖNYVTÁROS SZEMÉVEL    

 
2015-ben komoly vitát és felháborodást váltott ki, amikor egy magyartanár Móricz Zsigmond 
helyett Janne Teller Semmi cím_ regényét adta fel kötelezQ olvasmányként.1 Újból fellángolt a 
vita azzal kapcsolatban, hogy szabad-e a régi klasszikusokhoz hozzányúlni, és ha igen, akkor 
milyen mértékben. Személy szerint örültem a hírnek, hiszen mind a magyar, mind az egyetemes 
kortárs irodalomban nagyszer_ regények születnek, amit a gyerekeink szívesen vennének a 
kezükbe - olyan témákkal és megközelítésekkel, melyek hozzájuk közelebb állnak. Azonban 
nagyon fontos szempont, ha új irodalomhoz nyúlunk, nagyon alaposnak és körültekintQnek kell 
lenni, hiszen könnyen egy életre elvehetjük egy fiatal kedvét az élményszer_ olvasástól. 
További fontos szempont, hogy hogyan tudnak ehhez alkalmazkodni a könyvtárak? Hatékony 
a kommunikáció az iskolák és a könyvtárak között ebben a témában? 

                   

A botrány óta eltelt négy év alatt mindenképpen megfigyelhetQ az a tendencia, hogy a tanárok 
bátrabban nyúlnak a kötelezQ olvasmányokhoz. Többek között Sir Arthur Conan Doyle: A 
Sátán kutyája; Stephen King: ÁllattemetQje, Ken Follett: A katedrális, Leiner Laura: Szent 
Johanna Gimije is megjelent a kötelezQ olvasmányok között. Az alsóbb évfolyamokon pedig J. 
K. Rowling Harry Potterje vált egyeduralkodóvá. Örömteli, hogy a tanárok felismerték, hogy 
érdemes új irodalmak felé is nyitni és a diákokat egy újfajta szemlélettel megfogni. Viszont a 
könyvtárak sokszor utólag és késve értesülnek ezekrQl a fontos változásokról. Legtöbbször egy 
könyvtár akkor szembesül egy új kötelezQ irodalommal, amikor a gyerekek megjelennek a 
könyvtárban és szeretnék kikölcsönözni az adott könyvet. A régi klasszikus kötelezQ 
olvasmányokkal nincsen probléma, hiszen hosszú évtizedek óta változatlan volt a kötelezQ 
olvasmányok listája, a könyvtárak az idQ folyamán akár 20-30 darabos állományt is beszereztek 
ezekbQl a m_vekbQl. Emellett a kiadók is törekedtek arra, hogy a klasszikus kötelezQ irodalmak 
megjelenjenek a piacon elfogadható és jó áron. Azok a regények, m_vek, amiket a tanárok most 

1 http://valasz.hu/itthon/iskolabotrany-moricz-helyett-ez-lett-a-kotelezo-olvasmany-116538 [2019.08.11] 
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adnak fel a diákoknak, megvannak ugyan a könyvtárakban, de általában „csak” 2-3 darab 
példányszámban. Gondoljunk csak bele, hogy milyen érzés annak a diáknak, aki teljesíteni 
szeretné a feladatot, de nem tudja, mert a könyvet nem tudja kikölcsönözni a városi 
könyvtárból. Az iskolai könyvtárakról pedig ne is beszéljünk, ahol szinte nincs is lehetQség új 
könyvek beszerzésére, nemhogy több példányról beszélhessünk. SQt, sokszor olyan kötelezQket 
kérnek a diákoktól, amiket már megvásárolni sem lehet, a jelenlegi könyvpiaci árak mellet nem 
igazán várható el a családoktól, hogy egy-egy kötelezQ olvasmányért 5-6000 forintokat 
kifizessenek. Összegezve, vannak olyan feladott kötelezQk, amik már csak könyvtárakban 
érhetQek el 2-3 példányban, amit mondjuk legjobb esetben is 30 gyereknek kellene határidQre 
elolvasnia. 

Vajon, hogy reagál erre egy pedagógus? Ha a diák nem tudja teljesíteni a feladatot, akkor egyest 
kap? A helyzet mindenképpen igazságtalan, hiszen rajta kívülálló okok miatt nem tudja 
elolvasni a feladott könyvet. SQt a könyvtáraknak is komoly károkat tud okozni, hogy nem tudja 
kielégíteni a diákokat. Gondoljuk csak végig, sok gyerek csak a kötelezQ olvasmányokért és 
legtöbbször elsQ alkalommal lép be egy könyvtárba. Micsoda csalódás éri, hogy egy könyvre 
lenne szüksége, de még ezt a kérését sem tudjuk teljesíteni, tovább erQsítve benne egy negatív 
könyvtárképet. 

                                

Az irány helyes, véleményem szerint is ideje új könyvekhez nyúlni a kötelezQ olvasmányok 
terén, de ezt megfelelQ körültekintéssel kell végrehajtani, hogy a diák feladata mindenképpen 
elvégezhetQ legyen. A tanároknak fel kell ismerniük, hogy van egy erQs szövetségesük, aki csak 
arra vár, hogy az Q munkájukat meg tudja könnyíteni. Mindenképpen fontos lenne, hogy 
elkezdQdjön egy közös kommunikáció a tanárok és az iskolák között, hogy a diákok pozitív 
olvasási és könyvtári élményekkel gazdagodjanak. A tanároknak fel kell mérniük, hogy a 
feladni kívánt könyv mekkora példányszámban érhetQ el az iskolai és a városi könyvtárban. 
Kommunikálni kell a helyi könyvtárosokkal, hogy mik azok a könyvek, amik nagyobb 
példányszámban is beszerezhetQek, miket javasolnak Qk elolvasásra. Ne felejtsük el, hogy a 
könyvtárosok testközelbQl látják azokat a könyveket, amik a mostani fiatalok számára trendiek. 
Érdemes meghallgatnia véleményüket a témával kapcsolatban.  

Ez mindenkinek egy közös cél kell, hogy legyen. Különben megint külön-külön egy zsákutca 
felé haladunk. 

  

Benke Dániel 
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PARTNERSÉGBEN A DIGITÁLIS VILÁGGAL  
 
2019. június 5-én a FQvárosi Szabó Ervin Könyvtár által rendezett Informálni, Integrálni, 
Inspirálni – Közkönyvtárak a XXI. században elnevezés_ programsorozatban vettünk részt, 
amely a Partnerségben a digitális világgal címet kapta.  
A konferenciát Dr. Fodor Péter, a FSZEK fQigazgatója nyitotta meg, aki köszöntQjében 
hangsúlyozta, hogy a könyvtárak kulturális közszolgálatot látnak el, a települések 
hagyományos és virtuális könyvtári szolgáltatásainak ellátása a feladatuk. Nem lehet 
hátradQlni, a folyton változó körülményekre válaszokat kell adni. 
 
A kapcsolatok átalakulása a digitális világban címmel prof. Pléh Csaba pszichológus, 
nyelvész tartott elQadást. Szóba került a Társas én - annyi éned van, ahányan ismernek, a 
Személyiség -  centripetális felfogás (belsQ énbQl indul ki, a testkép a meghatározó) és a 
centrifugális felfogás (a külsQ énbQl indul ki, mások hogyan látnak minket). Változnak 
kapcsoltaink (személyes, szociális, virtuális). Három nagy átalakulás zajlik a mai világban: 

• ingyenessé váló virtuális információk 
• elterelhetQség, vizualitás, belsQ változások 
• többszörös feladatvégzés, felszínes olvasás 

Dunbar (brit, Kenyában felnQtt antropológus) kapcsolati elmélete: az agymérettel nQ a 
csoportméret. Nagyobb csoportnál nagyobb az igény a kapcsolatok ápolására, több idQt 
fordítunk rá. A nyelv a kapcsolattartás eszköze. 
Az emberek kapcsolati hálója max. 120-140 fQ. 
Alcsoportok: intim 4-5 fQ; közepes 10 fQ; tágabb 120 fQ 
Az érzelmi közelség és a kapcsolats_r_ség összefüggnek. Az IT változtat ezen – tágítja a lazább 
kapcsolatokat. A belsQ, intim támogató csoport a beleérzQ embereknél nagyobb. A tágabb kör 
memóriafüggQ. Az agykéregben az amygdala (érzelmekért, félelemért felelQs agyterület) 
mérete a társas csoportnál nagyobb. Tyúk-tojás dilemma: hogyan járult hozzá a társas csoport 
az agy fejlQdéséhez. 
Kognitív hatások: 

• A Google külsQ memóriaként m_ködik, nincs szükség a belsQ memóriára 
• A figyelem megosztása sok dolog között alapkövetelmény 
• Máshogyan olvasunk, a tartalom helyett a folyamat a fontos 
• FüggQvé válunk a technikától 

A 21. századi digitális kompetencia 21 területe címmel dr. FQzQ Attila László, digitális 
pedagógiai szakértQ fejtette ki gondolatait.  
Gyerekeknek is kell tanítani a digitális kompetenciákat pl. szelektálás az információk között – 
mert a digitális írástudás szintje is alacsony ennél a korosztálynál. 
A digitális kompetencia értelmezése Calvani szerint: kognitív, etikai, technológiai dimenziókat 
különböztetünk meg.  Felhívta a figyelmet  a DIGCOMP - Európai digitális kompetencia 
keretrendszer polgárok számára cím_ munkájára. A tanulmány öt kompetenciaterületet jelöl 
meg, amelyekben az állampolgároknak jártasságot kell szerezniük: információgy_jtés és –
feldolgozás, kommunikáció, tartalmak létrehozása, biztonság és problémamegoldás. Ezek a 
területek aztán további kompetenciákra bomlanak, részletesen bemutatva, melyek a ma már 
elengedhetetlen készségek a társadalomban és a gazdasági életben való aktív részvételhez.  
Könyvtárak is csatlakozhatnak a CodeWeek-hez – az Európai Bizottság kezdeményezése 
alapján a programozás alapkompetenciájának kialakítását t_zte ki célul. Önkéntesek szervezik, 
1 millió ember vett részt eddig benne. 7 éve zajlik. A könyvtárak kódolással kapcsolatos 
elQadásokat szervezzenek minden korosztálynak. 
https://dpmk.hu/codeweek/ 

2 1 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://dpmk.hu/codeweek/


T U D ÓSÍ T ÁS OK  

Érdekes adat, hogy a következQ 20 évben milyen eséllyel veszi el a munkádat a robot: 
• könyvtárosok 65 % 
• tanár 0,4 % 

A digitális könyvtár Frankfurt am Main- ban - utak a jövQbe 
Elfriede Ludwig, a Frankfurti Városi Könyvtár Digitalizálási szolgáltatások vezetQje ismertette 
a frankfurti városi könyvtár tevékenységét. 
http://www.fszek.hu/?tPath=/view/&documentview_type=save&documentview_site=1&docu
mentview_id=26481 
Hessen tartomány legnagyobb könyvtára. Hamarosan új kollégát kapnak egy humanoid robot 
személyében. Feladata lesz: üdvözlés, felolvasás, kérdésekre válaszadás, elkíséri a megfelelQ 
polchoz a felhasználót, viccet tud mesélni – most tanítják be. Azt fogja csinálni, amire igény 
van. Egy gyermekrobot is lesz, aki a gyermekek programozásra tanításában vesz részt. Általuk 
megvalósulhat a robotika szemléltetése a használók számára, megfoghatóvá lesz a közeljövQ. 
A gyermekkönyvtáruk elnevezése: gyermek- és ifjúsági könyvtár. Központja az iskolai 
könyvtárak hálózatának. Látogatottsága: 1900 fQ/nap. 190 munkatársuk van, 780 ezer 
dokumentum. LegfQbb tevékenységük címszavakban: 
onleihe – közös könyvtári e-book adatbázis 
DigiBib – Die digitale Bibliothek 
Pressreader – 120 országban 60 nyelven megjelenQ folyóiratok online adatbázisa 
(Csak Frankfurtban minden 3. ember nem német) 
Digitálisan elérhetQk a szótárak, lexikonok is. 
Digitális fogadóórák – betanítás eszközök és adatbázisok használatára, közösségi média 
használatára. 
Popup Bibliothek – Skyline Plaza: felhívni a figyelmet a digitális szolgáltatásra 3 napig 
 
Elengedhetetlen egy új könyvtári stratégia kidolgozása: a jövQ könyvtárának jövQképe, az út és 
állomásai kidolgozása. KülsQ tanácsadó cég segítségével átalakították a szervezeti kultúrát 
ehhez. Lassú változásokat idéz elQ: az emberek új munkakört találnak, ahol hasznosak lehetnek. 
Open Office napok – munkatársak ötletelése, tervek ismertetése, más cégek, intézmények 
meglátogatása. 
BIBcubater – kreatív emberek (diákok, hallgatók, startup-ok, bármilyen csoportok) m_helye, 
találkozási pontja, platformja. 
Hochdrei – könyvtárak támogatási programja, pályázati úton. A források felkutatása itt is 
fontos. 
Makerspeace – creative laboratórium 
Térbeliség – új terek kialakítása, rendezvények és kreativitás céljaira. A könyvtárban való 
tartózkodás minQsége a döntQ. 
TechnoTHEK – reál tárgyak tanításának segítése 
filmfriend – streaming oldal 
Overdrive – e-book tartalom több nyelven 
Honlapos tartalmak: 
BIB in WEB 
ROBOTgirls/ROBOTboys 
BIB maker 
BIB events – rendezvénynaptár, foglalás, visszaigazolás felülete 
BIB view – belsQ navigáció a terekben 
BIB2 kunde – ügyfélkommunikáció online 
BIB2 stadt – közös nyilvántartás a városi nyilvántartásokkal 
BIB cowork – mobillal kölcsönzés 
NF Cloan – felhQ 
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Informális és digitális nevelés a lengyel közkönyvtárakban, elQadó Izabela Ronkiewitz-
Bragiel, a Krakkói Könyvtár igazgatóhelyettese 
http://www.fszek.hu/?tPath=/view/&documentview_type=save&documentview_site=1&docu
mentview_id=26485 
A Krakkói Könyvtárnak 120 ezer olvasója van; 2 millió kölcsönzés/év jellemzi; 64 kerületi 
könyvtára van. A digitális átállás korát éljük: robotok, önvezetQ járm_vek, elektronikus 
tartalmak, digitális platformok, 3-4 D-s nyomtatók, távirányítás jellemzi. 2025-ig teljes váltás 
zajlik le a jelenleg használt eszközök, technológiák tekintetében. Képes lesz-e az embert ezt 
követni?  A könyvtárak képesek lesznek-e az igényeket lefedni? Mi lesz a közkönyvtárak 
szerepe? A könyvtár az informális képzés központja a kimaradók számára. ElQnye az általános 
hozzáférhetQség mindenki számára. Számos korábbi problémát megold a távoli hozzáférés, a 
szuperkeresQk léte. 
Könyvtárosok feladatköre: 

• idQsebbeknek a modern eszközök és kommunikációs ismeretek továbbadása 
• csoportos workshopok a szükséges kompetenciák fejlesztésére 
• forráskutatás módszertana 

Az OPAC-ban a címekhez recenzálás, kommentelés kapcsolódhat: interaktivitás. A könyvtártól 
lehet kérni ehhez login nevet és jelszót. 
E-Senior – 2018-ban 3 ezer fQ vett részt tanfolyamokon: operációs rendszereket, internetes 
alkalmazásokat, fotók kezelését, Office programokat ismertek meg. A témákat a személyes 
igényekhez igazították. Néha önkéntesek, középiskolások közrem_ködésével zajlott – 
közösségépítQ hatás, generációk találkozását generálja. 
E-book olvasót és egyéb eszközöket kölcsönöznek gyengénlátók számára, tanfolyami képzést 
is szerveznek a használatuk megtanítására. A programot országosan támogatják, a Vakok és 
Gyengénlátók Egyesülete közrem_ködik a megvalósításban. Saját memóriakártyára 
átjátszhatók a tartalmak! Nagyméret_ monitorok, nagyméret_ bet_k és képek, idQseknek is! 
Open Education Week 2019 – országos vagy összeurópai projektekhez kapcsolódik, workshop 
az online katalógus használatáról. 
Gyermekfoglalkozások: 

• felkészíteni a tudatos számítógép- és tömegkommunikáció használatára 
• könyvtárhasználati felkészítés az információszerzéshez 
• az információ szelektálása 
• helyismereti információk megismertetése 

Regionális Tudásközpont – Krakkó és környéke – aprónyomtatványokat is gy_jtenek. 
Projektek: 
Az irodalom a kulcs a megismerés kapujához – jó történetekkel, képzelQerQvel élvezetessé tenni 
az irodalmat. 
A legjobban felkészült könyvtár kompetens, kreatív, érzékeny könyvtáros nélkül semmit sem 
ér. Fel kell készülni az új feladatokra! A használó emberrel tartson kapcsolatot, ne géppel! 
 

Generációk jövQje 
Nemes Orsolya generációkutató ötletes bevezetQjében régi szövegeket mutatott, megkérdezte, 
szerintünk melyik korban születtek a meghatározások. Mindegyik ma is elhangozhatna. A 
legrégibb az agyagtáblákról származik: „A fiatalok megbízhatatlanok, nem örökítik át a 
kultúrát.” 
Korábbi korokban a rövidebb életkor, a közös családi t_zhely és lakás miatt az idQsebb 
családtagok átadták a praktikus tudást. A technikai fejlQdéssel a korábbi megoldások már nem 
alkalmazhatóak, elavultak. Ma pedig a generációk közti különbségek szembet_nQek. 
A generációk nem egységesek, a szakaszolásokon belül is vannak eltérések. 
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A besorolások szempontjai: 
• életszakasz 
• felnQtté válás mérföldkövei 
• családi életciklus 

A felnQtté válás 19-31 éves kor között zajlik, elhúzódó fiatal felnQttkor, az önállóvá válás több 
szempontból eltérQ idQben következik be. 
FelnQtté érés folyamata: 

• biológiai érés – a racionális döntéshozatalért felelQs prefrontális kéreg 25 éves korig 
fejlQdik ki 

• szociológiai érés – tanulmányok befejezése, különköltözés, fix munkahely, anyagi 
függetlenség 

• pszichológiai érés – stabil személyiség, felelQsségvállalás, autonóm döntéshozatal 
A folyamatban sajnos visszafordulás is lehetséges. Múlt helyett a jövQre koncentráljunk! 
Ne kategorizáljunk senkit valamely kiragadott szempont szerint. Jelenleg átmeneti korban 
élünk (tranzitzóna): a régi dolgok már nem m_ködnek, az újat még nem találtuk ki – 
bizonytalanság, de alkotásra van remény. Az online világ a valós kapcsolatok kiterjesztése, nem 
helyettesíti azokat. Jó, hogy több a lehetQség a kapcsolattartásra is. Adott feladathoz 
választhatunk megfelelQ eszközt. Még csak 10 éve használjuk a kütyüket. A több adat, 
információ segíthet, hogy jobb döntéseket tudjunk hozni. A felnövekvQ fiatalok számára a 
szülQi viselkedés a meghatározó! A könyvtárak az adatbázisokkal, az online 
információgy_jtésben segíthetnek. 
 

Lájkolod? Megosztod? Vagy…? A könyvtár digitális szolgáltatási környezete az Y és Z 
generáció számára – elQadó Tóth Renáta, a  Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
olvasószolgálati vezetQje 
http://www.fszek.hu/?tPath=/view/&documentview_type=save&documentview_site=1&docu
mentview_id=26489 

Hatalmas információ özönben élünk. Azonnali visszajelzésre van szükség, ezt a közösségi 
média biztosítja. A késQbbi generációknál több az informatikai érzék. A fiatalok nem 
szeretnének úgy robotolni, mint a szüleik. A mát akarják megélni. A mai fiatalok ABC-je – 
nagyon szellemes. Mire vágynak? Nyugalom kuckó, csendszoba, tehát a relaxációs, meditatív 
befelé figyelés is fontos lenne! 

Példák a digitális kultúraközvetítésre a nemzetközi együttm_ködésekben 
elQadó Bíró Dániel (www.laterna.hu) 
STUDITE projektet ismertette – bizánci könyvkötésrQl kreatív workshop középiskolásoknak 
Magyar Diafilmtörténeti Gy_jtemény - virtuális diamúzeum – a technikai eszközök is 
www.cogame.eu 
Erasmus projekt – videojáték tervezés diákokkal adott tartalmak megjelenítésére, elsajátítására. 
A budapesti Vörösmarty Gimnázium diákjaival Mátyás kora volt a téma. 
rpgmaker.net/games – grafikus felületen szerepjátékok 

Digitális kompetenciafejlesztés Gutenberg birodalmában – egy tizenéves programozó 
klubja gyerekeknek a kispesti könyvtárban 

Klement Dea foglalkozásvezetQ, Varga Lilla gyermekkönyvtáros 
https://prezi.com/p/kwsqcve0hqwq/digitalis-kompetencia-fejlesztes-gutenberg-birodalmaban-
egy-tizeneves-programozo-klubja-gyerekeknek-a-kispesti-konyvtarban/ 
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T U D ÓSÍ T ÁS OK  

Dea 14 éves lány, 9 évesen egy nyári táborban ismerte meg a programozást a Skool keretében. 
Ezt mentorálás követte, majd 10 hetes tanfolyamon vett részt, ahol a Scratch programnyelvet 
ismerte meg. ErrQl elQadást tartott a könyvtárban, majd klubot alapított. Minden alkalomra újat 
készít és azt adja át. Minden gyerek más szinten van. Neki ez tapasztalatszerzés a tanításban. 
Scratch: a programozás alapnyelve. 
www.scratch.mit.edu/projects/.../editor 

 

A gyermekkönyvtáros további tevékenységekrQl is beszámolt: 
• Manófaktúra – mesés kézm_ves programsorozat 4-10 éveseknek az ÜllQi úti 

könyvtárban 
• Kreatív írás, személyiségfejlesztés 14-18 éveseknek 
• Robotika bemutatók 
• családi programok 

 
Aki sokat olvas, limuzinnal hordják 
Liskáné Fóthy Zsuzsanna könyvtárvezetQ (GödöllQi Városi Könyvtár és Információs Központ) 
és Bautista Soldevila Katalin informatikai referens elQadása 
http://www.fszek.hu/?tPath=/view/&documentview_type=save&documentview_site=1&docu
mentview_id=26487 

A felsQ tagozatosokat, kamaszokat ne veszítsük el! 80 %-ban az online térben vannak, ezért az 
olvasásfejlesztést a digitális eszközök révén érhetjük el. 
Az Olvasók diadala játékban a gyQzteseket limuzinnal hordták körbe a városban, ezért a cím. 
A korábbi online játék továbbfejlesztett változata. Körzeteket kellett meghódítani, oda kellett 
menni a színhelyekre. Városismereti infókat is kaptak, QR kódok segítségével az 
olvasmányélmény került a középpontba. Ajánlott könyvcsoportból kellett kiválasztani, majd 
feldolgozni a m_veket és feltölteni a megoldásokat online. Fiatalos témájú könyveket 
választottak. A feldolgozás során élménylapot töltöttek ki online, kreatív feladatok 
kapcsolódtak mindegyikhez. 
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T U D ÓSÍ T ÁS OK  

 
 
Súgj nekem! – a Könyv-sú-go továbbfejlesztése: a szempontok megjelölésével a gép választja 
ki a megfelelQ könyveket. Kamaszok könyvajánlója kapcsolódik hozzá. Jelenleg 6 olyan klub 
m_ködik a könyvtárban, amely ebbQl a játékból nQtte ki magát – ifjúsági részleg jött létre. 
Másképp folytatódik: felnQttek is játszhatnak. 10 kicsi pelikán – gyerekek írtak legendát hozzá. 
Nézd, ki van itt! – Erzsébet királyné: képzeld el, mit tenne (több témakörben) 
Generációk csatája: 

• Zöld könyvtár éve 
• Olvasók diadala 25 év alatti 
• Olvasók diadala 25 év feletti 
• Filmtrailer – Nézzem vagy olvassam 

ÉlQ adásban kommunikálnak a résztvevQkkel a honlapon keresztül. 
www.gvkik.hu 

 
 

Nitsch Erzsébet 
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AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁR  
2019. 1. FÉLÉVI PROGRAMJAI  

 
1. 2019.február 25. Varga Csaba: Megváltó szerelem c. kötetbemutató 

Varga Csaba szociológus, filozófus, író, akinek  
2018 decemberében jelent meg a Megváltó 
szerelem c. kötete.  A rendezvényen Felföldi Zita 
beszélgetett az íróval, akinek spirituális témában 
jelentek már meg m_vei. Az író beszélt arról is, 
hogy az ember életének igazi értelme és 
megváltója a szeretet. Majd részletesen a szerelem 
legmagasabb formájáról, az ikerláng szerelemrQl 
is hallhattunk, arról az állapotról, amikor az ember 
saját  lelkének másik felére talál rá. A kötetbQl 
megtudhatjuk, hogyan válhatunk szeretet 
emberré… 

 

2. 2019. március 23. Internetfiesta- vetélkedQ 
"Byte-ok között barangolva, könyvek között 
keresgélve...” Az Internet Fiesta 
programsorozatának részeként megyei szervezés_ 
vetélkedQ zajlott a könyvtárban, amelyre 3 – 4 fQs 
csapatok jelentkezését vártuk csapatnév, létszám 
és elérhetQség megadásával. Négy csapat 
versenyzett, akik próbára tehették 
információkeresési tudásukat a könyvtári 
információs források és az Internet segítségével. A 
legjobbak díjazásban részesültek, melyhez több 
helyi vállalkozó és magánszemély járult hozzá. 
(Foramax, Gyuri csárda, Dekor for you, DM, 
Fehér Judit, Kocsis-Rauch Rita és Sabján 
Krisztina.) 

 
3.   2019.március 26. Gaál Zsuzsanna: Az Qrségi konyha kincsei c. elQadás 

Gál Zsuzsanna: SzalafQn él, idQs asszonyok 
receptjeit kutatja és gy_jti össze. Érdekességként 
megemlítette, hogy az Prségben húst csak 
vasárnap ettek, viszont az ünnepek alkalmával húst 
hússal. Kiemelt étek volt a leves, melyet a nap 
bármely szakában fogyasztottak, különbözQ 
gabonaféleségekkel gazdagítva. A másik kiemelt 
helyi értek a tökmagolaj, melynek története 1920-
ban indult e tájon. Az elQadás során részletesebben 
esett szó a hajdina, köles, kerekrépa, gombák és 
Qshonos gyümölcsök felhasználhatóságáról, 
illetve a gasztronómia mellett egyéb helyi értékek 
is szóba kerültek.  
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4.   2019. március 28-április  2. Alapfokú számítógépes tanfolyam 
 Március végén indítottuk el az idQsebb 
korosztály részére az alapfokú 
számítástechnikai tanfolyamot.  A 
használó képzés hat alkalomból állt, a 
résztvevQknek  olyan ismereteket adott, 
amelyek segítségével már önállóan merik 
használni az eszközöket, nem 
idegenkednek tQle. A használói 
elégedettségmérQ kérdQívek megmutatták, 
hogy a résztvevQk meg voltak elégedve, 
mind a tananyag tartalmával, mind a 
színvonalával és a tanfolyam szervezésével 
is. Számítanak a késQbbiekben a képzés 
folytatására. 
 

5.   2019.április 9. Balaton László és a Deák – kert  
A költészet napja alkalmából került sor 
Balaton László: Az öreg malom 
boldogsága c. kötetének bemutatójára. A 
kötet valójában mesekönyv, ami a 
falumúzeumot mutatja be autentikus 
hitelességgel, gyerekekhez szóló nyelven.  
Az íróval Tóth Imre, a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár munkatársa 
beszélgetett. Fellépett az Alkotó Pihent 
zenei formáció, és a Leírhatatlan(ok), akik 
saját megzenésített verseit adták elQ. 
Megismertük a Deák – kert irodalmi portál 
oldalt, melyet dr. Gyenes Imre és Tóth Imre 
mutatott be a résztvevQknek. Tartalmas, 
igazán magas színvonalú és kellemes 
hangulatú rendezvényen vehetett részt az 
irodalmat, zenét kedvelQ kertvárosi 
közönség. 

 
6.    2019. április 25.  Író - olvasó találkozó Borsa Brown írónQvel 

 Borsa Brown, a 2015-ben az „Év Könyve 
kitüntetQ” címmel elismert regény magyar 
szerzQje volt a vendégünk az Apáczai 
Tagkönyvtárban. Történeteit általában a 
fQszereplQre és annak jellemfejlQdésére építi, 
kiválaszt egy karaktert, elképzeli az életét és az 
életének sorsfordító eseményeit. HQsei egy zárt 
világban élnek. A könyvek, így az arab sorozat 
kötetei is, több hónapon át tartó kutatómunka 
alapján készültek el, központi témájuk a 
szerelem, a kaland…. 
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7.    2019. május 23: Csácsbozsoki Fiókkönyvtár névadó 

Gábriel József nevét vette fel a csácsbozsoki 
fiókkönyvtár. A m_vész emlékére egy 
szoba is berendezésre került a fiókkönyvtár 
közösségi terében, ahol festményei, a róla 
szóló könyvek és a munkáját felidézQ asztal 
is helyet kapott. A könyvtár és az iskola 
olyan közös programot tervez indítani a 
közel jövQben,  melynek célja a fiatalok 
m_vészi, alkotói tehetséggondozása. 

8.    Június 12. Nyugdíjas szavalóverseny 
Nyugdíjas szavalóverseny lebonyolítására 
került sor a könyvtár olvasótermében, 
amelyen a megyében élQ nyugdíjasok 
vettek részt. Az "Életet az Éveknek" 
Országos Szövetség Zala Megyei 
Szervezete elsQ alkalommal szervezett 
szépirodalmi délelQttöt. A megmérettetésre 
Zalaegerszegen kívül Nagykanizsáról, 
ZalalövQrQl és Zalaszentgrótról is 
jelentkeztek. 
Az elsQ alkalommal meghirdetett 
versenyen Keresztury DezsQ Ifjúság c. 
versét és egy szabadon választott m_vet 
adtak elQ a fellépQk. 

 

Online programunk : 

A Guglizz rá! c. vetélkedQ, amely 6 hónapon keresztül havi egy alkalommal került 
lebonyolításra. Az eredményhirdetésre 2019 júliusában került sor.  

 

Havi rendszerességgel megvalósult programjaink: 

• Netclub 
• Leírhatalan(ok) 
• Kreatív klub 
• Mesevirág  
• Lajk olvasóklub a fiókkönyvtárban 
• Kreatív kézm_ves a fiókkönyvtárban 
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Gyerek programok képekben 

2019. március 20: MeseerdQ bábszínház. A nagy érdeklQdésre való tekintettel a program a 
KDVMK Apáczai Csere János M_velQdési Központ aulájában került lebonyolításra, melyen a 
Csillagközi Óvoda kis óvodásai vettek részt.  

 

2019. május 3: Harry Potter vetélkedQ a csácsi fiókkönyvtárban, ahol több fordulón keresztül 
versenyezhettek a csapatok. Az egyik színhely a fiókkönyvtár volt, ahol ötletes feladatokkal 
várták a kollégák a résztvevQket.  

  

2019. április 9. Vadadi Adrienn  író-olvasó találkozó. Két helyszínen került lebonyolításra, a 
délelQtt folyamán a Csácsbozsoki Fiókkönyvtárban, és a kora délutáni órákban az Apáczai 
Csere János Tagkönyvtárban.  
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2019. május 6. Hangoló zenekar zenés m_sora. A programon a Csillagközi óvoda kis 
óvodásai vettek részt, akik nagy szeretettel fogadták az elQadó zenés és humoros m_sorát.  

 

 
 

2019. június 4. Nyulász Péter író-olvasó találkozó, melyen az Eötvös József Általános Iskola 
2. osztályos tanulói vettek részt. ÉrdeklQdve hallgatták az író vicces történeteit és a megjelent 
köteteinek ajánlásait is.  

 
                                    

 

Jasztrab Istvánné 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  
PROGRAMOK 2019 I. FÉLÉV 

 
„Régészeti felfedezések bibliai tájakon” címmel új, hét részes sorozat vette kezdetét 2019. 
március 7-én este könyvtárunkban. Az esték során Dr. Gürtler Katalin régészt és Frend László 
lelkészt hallgathatták meg az érdeklQdQk. Az elsQ alkalmat, mely "Az ókori világ hét csodája - 
a régészet kezdetei" címmel hangzott el, még további hat érdekes elQadás követte: 
Március 21.: „Psatyák nyomában - Ábrahám a nagy utazó: Harran, Ur, Uruk felfedezésének 
kalandos története”. 
Március 28.: „Góliát népe, a rejtélyes philisteusok és elt_nt városaik”. 
Április 4.: „A pásztorból lett király, Dávid és fia Salamon, az országépítQ”. 
Április 25.: „Az egyiptomi kivonulás régészet tükrében – Mózes és a 10 csapás emlékezete”. 
Május 2.: „A Biblia elveszett népei – edomiták, moábiták, arameusok, hettiták és a többiek”. 
Május 16.: „Jeruzsálem ókori történetének régészeti emlékei – Utazás Dávid király városába”. 
 

 
 
 
2019. március 12-én dr. Bistey Zsuzsa klinikai szakpszichológus, az Arkánum Szellemi Iskola 
alapítója "Arkangyali parafrázisok a XXI. században"  cím_ kötetének bemutatójára került 
sor. Horváth László, Lenti Város Polgármestere köszöntötte a közönséget, majd az elQadóval 
és a bemutatandó m_vel kapcsolatban osztotta meg néhány gondolatát a jelenlévQkkel. Dr. 
Bistey Zsuzsa kötetbemutató elQadásában többek között hallhattunk Rudolf Steiner osztrák 
filozófus, az antropozófia megalapítójának munkásságáról, az arkangyalokról, akik a többi 
angyal munkáját irányítják. Beszélt a közösségi szellem alakulásáról, az ember testi, lelki, 
szellemi fejlQdésérQl. A szerzQ véleménye szerint szellemi fejlQdés nem lehetséges a lélek 
kompromisszumot nem ismerQ vizsgálata nélkül. Kitért a napjainkban lezajló, az egész világot 
érintQ természeti, társadalmi változásokra is. Az est végén kötetvásárlásra és kötetlen 
beszélgetésre is lehetQség nyílt. 

32 
 



HÍREK  

Az idei Internet Fiesta rendezvénysorozatának keretében könyvtárunk is csatlakozott a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár felhívásához. 
„Byte-ok között barangolva, könyvek között keresgélve” címmel internetes vetélkedQt 
hirdettünk, melyre négy csapat jelentkezett. Diákok és a nyugdíjas korosztály egyaránt 
megmutathatta tudását, ügyességét, gyorsaságát a képzQm_vészethez, építészethez, magyar 
népm_vészethez kapcsolódó kérdések megválaszolásával. A résztvevQ négy csapat helyezését 
minimális pontkülönbség döntötte el. 
Az eredmény: 
1. Bet_falók: Becze Diána, Beczéné Makaró Ildikó, Horváth Bernadett, Kovács Tünde 
2. DMK: Kovács Dalma, Kovácsné Vadalma Margit, Völgyiné Boa Katalin 
3. megosztott: Civil Nyugdíjas Klub: Császár DezsQ, Császár Gergely, Csondor Sándorné, 
Zakariásné Makaró Katalin és Cserkészek: Kovács András, Kovács Blanka, Stángli Rebeka. 
 

 
 
 
Rengeteg érdeklQdQt vonzott könyvtárunkba az amatQr festQ Horváth Bernadett „Életre! cím_ 
kiállítása 2019. április 2-án. 
Az est nyitányaként Czakó Alex, Kaszás Kilián (mindketten a Lenti Arany János Általános 
Iskola és Alapfokú M_vészeti Iskola növendékei) trombitaszólója csendült fel. Ezt követQen 
Német-Baksa Judit igazgatónQ köszöntötte a résztvevQket, majd Horváth László polgármester 
nyitotta meg a tárlatot. Felhívta a figyelmet többek között arra, hogy a m_vészet minden ága 
komoly üzenetek átadására képes. Az ifjú m_vész belsQ gondolatait, saját élményeit tárta a 
közönség elé. Nagy hatással voltak rá: Gustav Klimt, Vincent van Gogh, valamint a zalai 
kötQdés_ Molnár István, Tarcsay Béla és Zsupán József is. Munkái akril-, olajfestmények, de 
vegyes technikákat is szívesen alkalmaz. Egyik kedvence a grafit, azon belül is a portrérajzolás, 
a pasztellkréta valamint a dekorációs falfestés. A tárlat, amely galériánkat díszítette, 2019. 
május 4-ig volt látogatható. 
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Lelkes futballrajongók látogattak el könyvtárunkba id. Vlaszák Géza kötetének bemutatójára 
2019. április 9-én. 
A „60 év a fociban Nagykanizsán” cím_ m_ szerzQjével Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis 
István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese beszélgetett. Az estet Német-Baksa Judit igazgatónQ 
nyitotta meg, majd Drávecz Gyula alpolgármester köszöntQjében a magyar labdarúgás jelentQs 
eseményeit foglalta össze röviden és a futball irodalmi, zenei és a filmm_vészeti megjelenésérQl 
is beszélt. A gazdag képi anyagot tartalmazó könyv végigkíséri a híres kapus életpályáját, 
tényszer_ adatokat közöl a sikerekrQl, kudarcokról. A bemutató során elhangzottak családi 
sztorik is a kapus-generációról. A rendezvény vendége ifj. Vlaszák Géza volt. A generáció 
harmadik tagjaként, édesapja nyomdokait követve napjainkban már kapusedzQként 
tevékenykedik- a mai korról, a futball fejlQdésérQl, változásairól osztotta meg gondolatait. A 
kötetlen beszélgetés folyamán felelevenedtek a régi emlékek, élmények, melyekbe a közönség 
is szívesen bekapcsolódott, az est végén kötetlen beszélgetésre, a megjelent kötet 
dedikáltatására is lehetQség nyílt. 
 
Tóth Péter Lóránt versvándor Arany János életérQl, PetQfi Sándorral való barátságáról szóló 
elQadásai hallgathatták meg vendégeink április 16-án. 
DélelQtt a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium diákjai, este pedig az irodalom iránt 
érdeklQdQk jöttek el könyvtárunkba. A magyar irodalom két kiemelkedQ alakját, életük 
fontosabb állomásait, munkásságukat, barátságukat "mesélte el" vendégünk. Nem csak a 
tankönyvekbQl ismert életrajzi adatok hangzottak el, a "sztorik"-on, verseken keresztül 
kirajzolódott a két, egymástól nagyon különbözQ személyiség_, de egymást nagyon tisztelQ és 
szeretQ ember alakja: a heves, lángoló márciusi ifjú PetQfi és a megfontolt, csendes, 
önbizalomhiánnyal küzdQ Arany. 
 
50 évvel ezelQtt, 1969. decemberében jelent meg az "Elérhetetlen föld"  cím_ antológia. 
A kötetben a "Kilencek" néven ismert költQcsoport, GyQri László, Kiss Benedek, Konczek 
József, Kovács István, Mezey Katalin, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre, Utassy József 
versei jelentek meg. A kerek évforduló alkalmából rendhagyó irodalom órán vett részt a Gönczi 
Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium két osztálya. A kötet alkotói közül ketten is szorosan 
kötQdtek Lentihez és térségéhez, Péntek Imre Lenti szülötte, Utassy József Rédicsen élt és 
alkotott utolsó éveiben. Róluk, a kötetrQl, a megjelenés körülményeirQl, a "Kilencek"-rQl 
Utassyné Horváth Erzsébet mesélt a fiataloknak, az Énekmondó együttes tolmácsolásában 
pedig megzenésített versek hangzottak el. 
 
Immár 2015 óta ünnepli együtt a táncm_vészet világnapját Kiss Norbert koreográfus, m_vészeti 
vezetQ, a Kerka Táncegyüttes és könyvtárunk. 
E jeles nap alkalmából vendégünk „Néptánc az oktatásban” címmel tartott tartalmas elQadást. 
A rendezvény során hallhattunk többek között a táncoktatás rendszerérQl, eredményeirQl, az 
intézményekrQl, továbbá a táncpedagógusokról és munkájukról. Bemutatásra kerültek jelentQs 
egyesületek, melyek e m_vészeti ág köré szervezQdtek: Martin György Néptáncszövetség, 
Örökség Gyermek Népm_vészeti Egyesület, Muharay Elemér Népm_vészeti Egyesület. A 
Kerka Táncegyüttes tagjai pedig színes m_sorral készültek, hiszen kalotaszegi, tyukodi és dél-
alföldi táncokkal örvendeztették meg a közönséget. 
 
Könnyed, légies, nQies - e szavak jellemzik Kelemen Ilona m_vészetét, aki drótszobrait 
mutatta meg a közönségnek 2019. május 7-én könyvtárunkban. 
Az estet Német-Baksa Judit igazgatónQ nyitotta meg, majd Horváth László polgármester 
köszöntQjében a m_kedvelQkhöz intézte szavait, kiemelve a képzQm_vészet, azon belül is a 
drótszobrászat szépségét, e mesterség fortélyait. Cikkát, ahogy családtagjai, barátai nevezik 
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saját bevallása szerint egy lóalak inspirálta arra, hogy belevágjon a drótok nem igazán könny_ 
megmunkálásába. Megtudhattuk többek között azt is, hogy honnan meríti ötleteit, mik a 
jövQbeni tervei. Egy rendhagyó tárlatvezetés keretében pedig bemutatta munkáit a 
nagyérdem_nek. A kiállításon, amely június 1-ig galériánkat díszítette, a nQi alakok többféle 
ábrázolása mellett különbözQ fák, lámpák is megtalálhatóak voltak. 
 

 
 
 
Rendhagyó irodalmi barangolásra invitálta Kovács Tünde és Lelkes András könyvtárunkba az 
érdeklQdQket 2019. május 21-én. 
A „Vers-kép-gondolat” címet viselQ elQadás központi témája sz_kebb hazánk természeti 
értékei, azon belül is a Kerka völgy kincsei. Az estet Német-Baksa Judit igazgató nyitotta meg, 
köszöntve a természet- és irodalomkedvelQ résztvevQket. Vendégeink a helyi állat- és 
növényvilág informatív, képekkel illusztrált bemutatása mellett versekkel, idézetekkel tették 
még felejthetetlenebbé az élményt. Hallhattunk többek között a legmagyarabb fafajról, a 
Lentiszombathelyen található Mária fáról és a hozzá f_zQdQ legendáról, a medes-hegyi 
keresztrQl, a bánatfák kettQs szerepérQl, valamint megismerkedhettünk vadállományunk 
adataival is. Egy kis játékra is sor került, a közönség közrem_ködésével megtudhattuk, hogy 
mekkora törzskerület_ a legnagyobb fa. Zárásként pedig, aki úgy gondolta, jelképes 
tölgyfaleveleken hagyhatott üzenetet az utókornak. 
 
„Emberek a pannon végeken: huszadik századi sorsok a magyar szlovén határ mentén” 
címmel 2019 tavaszán újabb kötete jelent meg Göncz László szlovéniai magyar írónak. 
EbbQl az alkalomból, a 90. Ünnepi könyvhét keretében vártuk a kötet bemutatójára az 
érdeklQdQket a könyvtár olvasótermébe június 12-én este. A történész (PhD), kisebbségkutató, 
író jelenleg a ljubljanai Nemzetiségi kutatóintézet tudományos kutatója. Számos tudományos, 
ismeretterjesztQ és szépirodalmi m_ve témájául választotta már a Muravidéket és az itt élQket. 
A kötetbemutatót az intézmény igazgatója, Német-Baksa Judit nyitotta meg, majd Horváth 
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László, Lenti Város Polgármestere történelmi korszakokat megidézQ köszöntQje következett. A 
kötetet Tóth Sándorné, a ZSZC Lámfalussy Sándor SzakképzQ iskola tanára mutatta be. A m_ 
hét nagyobb fejezetbe tagolva összesen huszonhét mélyinterjút tartalmaz, amelyek egy része 
most jelent meg elQször nyomtatásban. Ezek a portrék a megélt események felidézésével a 
huszadik század történelmének mozzanatait segítenek jobban megismerni a kötet olvasóinak. 
Tóth Sándorné a meginterjúvoltakhoz való saját személyes kötQdéseinek kiemelésével hozta 
közel a közönséghez a kötetben szereplQ egyes írásokat. A könyv több fejezetébQl 
hallgathattunk meg részleteket Szekeres Frigyesné és Dányi József értQ tolmácsolásában. A 
szerzQ bemutatta a m_faj sajátosságait, az interjúk születésének körülményeit, a válogatás 
szempontjait, hangsúlyozta a személyes sorsok felkutatásának fontosságát a történelmi 
korszakok megismerésében. Az est végén Német-Baksa Judit igazgatónQ záró gondolatai után 
lehetQség nyílt a kötet megvásárlására, dedikáltatására, kötetlen beszélgetésre. 
 

 
 
 
 

Baksa Melinda 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENT I GYERMEKRÉSZLEGÉNEK  
PROGRAMJAI  2019. I. FÉLÉV 

 
 
10prób@ - levelezQs vetélkedQ 
10prób@ címmel 6-7. évfolyamosokat vártunk egy böngészQs, „könyvbenkutakodós” 
vetélkedQre, ahol a helyi általános iskolák csapatai mérték össze tudásukat. A többek közt 
irodalmi, nyelvtani, matematikai, földrajzi, történelmi valamint informatikai feladványok közös 
megoldása mellett nem titkolt célunk a csapatszellem és a könyvek, az olvasás iránti 
elkötelezQdés erQsítése. A majd egy hónapot felölelQ vetélkedQn sikerrel vették az akadályokat 
a gyerekek, a következQ eredmények születtek: 
1. Csajduó: Toplek Léna, Ujj Anna Kiara (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2.Prült barátnQk: Brunner Nóra, Weiland Ramóna, Zakó Adrienn (Lenti Arany János 
Általános Iskola és AMI) 
3.Marsraforgók: Joós Liliána, Peszleg Viola, SzQke Kata (Lenti Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola) 
 
József Attila Versmondó verseny 
2019. április 1-én sok lelkes kis versmondó ünnepelte együtt József Attila születésének 114. 
évfordulóját könyvtárunk olvasótermében. A szavalóversenyre a Lenti Arany János Általános 
Iskola és AMI, Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola valamint a Rédicsi Móra Ferenc 
Általános Iskola diákjai érkeztek. A kötelezQ versek (Tiszta szívvel, Ady emlékezete) 
elhangzása után hallhattuk többek között Romhányi József, Hamvas Béla, Kosztolányi DezsQ 
és Johann Wolfgang von Goethe sorait is. A zs_ri tagjai: elnök Kovács Kálmán tanár, Dávid 
Cecília intézményvezetQ (Lovászi) és Német-Baksa Judit könyvtárunk igazgatónQje. Döntésük 
alapján a következQ eredmények születtek: 
Helyezettek: 
5-6. osztály: 
1. Peszleg Viola (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2. Bicsák Mátyás (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
3. Aranyos Miklós (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
7-8. osztály: 
1. Lukács Anna Dorottya (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
1. Steiner Joakim (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
2. Tüske Hanna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola) 
A megyei forduló Zalakaroson került megrendezésre 2019. április 13-án, melyre a következQ 
szavalókat nevezte a zs_ri: Bicsák Mátyás, Lukács Anna, Peszleg Viola, Steiner Joakim. 
 
Posztolj verset az utcára! 
Április 11. - a magyar költészet napja, József Attila születésnapja. E jeles alkalomból idén is 
csatlakoztunk az országos „Posztolj verset az utcára!”- felhíváshoz. A rossz idQ ellenére is 
többen érdeklQdtek a program iránt, az óvodások, iskolások és felnQtt olvasóink között is szép 
számmal akadtak olyanok, akik megmutatták kedvenceiket. Míg az aprónép színes ceruzát 
ragadott, addig a nagyobbak az online formátum adta lehetQségeket kihasználva „öltöztették új 
köntösbe” a verseket. A sok-sok színes strófa között találhattunk Ady Endre, Lackfi János, 
Szabó T. Anna sorait is.  
 
Húsvétváró délelQtt 
Humoros elQadás, kreatív ötletek és sok-sok gyermekkacaj jellemezte az idei húsvét-váró 
délelQttöt könyvtárunkban 2019. április 13-án. „Bors néni és a nyulak” címmel a Pro Arte 
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Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoport m_sora aratott nagy sikert. A tanulságos nyuszis 
történet megtekintése után lehetQség nyílt a paravánok mögé is bepillantani.  
Az ünnep jegyében az érdeklQdQk Pr Ildikóval díszítettek mézeskalácsból készült húsvéti 
tojást, Gerzsényi Ginával pedig egy igazán ötletes használati tárgyat, színes tolltartót készítettek 
újrahasznosítható anyagokból. 
 

 
 
 
Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 
Ügyes mesemondók, mosolygós szemek és sok-sok jó történet jellemezte az idei Hetedhét 
Ország Mesemondó Versenyt. Az április 29-i megmérettetésre tréfás népmesékkel, valamint 
csalimesékkel készültek a gyerekek.  
A zs_ri - Német-Baksa Judit igazgatónQ, Gazdagné Hancz Erika volt óvónQ, Gyuránné Pusztai 
Lívia pedagógus - döntése alapján a következQ eredmények születtek: 
Helyezések: 
1. Csete Noel, Tófeji „KincskeresQ” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
2. Cseresnyés Jázmin Buda ErnQ Körzeti Általános Iskola, Lovászi 
2. Takács Petra, Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
3. Berta Janka, Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 
3. Szabó Emese, Pákai Öveges József Általános Iskola 
Különdíjban részesültek: 
Čivre Ádám, 1. sz. Lendvai Kétnyelv_ Általános Iskola 
Demjén Réka, Tófeji „KincskeresQ” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
Kis Kira, Tófeji „KincskeresQ” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
 
Közösségek Hete 2019 – Segít a mese 
2019. május 8-án elsQ osztályos nebulók látogattak el velünk a mesék világába. A délután közös 
beszélgetéssel indult, hogy mit is jelent számukra a mese, melyek a kedvenc történeteik, majd 
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célzottan a meseszereplQk tulajdonságaira terelQdött a szó egy játék keretében.  Az interaktív 
elQadás középpontjában a mesék közösségfejlesztQ, önsegítQ szerepe állt. Lori Lite: A dühös 
polip cím_ relaxációs mesekönyve képezte a foglalkozás alapját. A mesélés során a kicsik a 
fQszereplQvel együtt ügyesen gyakorolták a helyes légzést, melynek nagy jelentQsége van mind 
a testi, mind a szellemi ellazulásban is. Lényeges, hogy a négy alapérzelmen (düh, szomorúság, 
félelem, boldogság) túl a gyerekek ismerjék fel, érezzék és fogadják el érzelmeiket. 
Végül egy könyvet (Eline Snel: Ülj figyelmesen, mint egy béka: mindfulness-gyakorlatok 
gyerekeknek és szüleiknek) ajánlottunk a kisdiákok figyelmébe, amely hatékony segítséget nyújt 
a tudatossá válásban. Természetesen egy kis könyvnézegetésre is maradt idQ, hiszen a mesék 
szerepe minden gyermek életében meghatározó. Örömmel tapasztaltuk a kis csapaton a pozitív 
hozzáállást valamint azt, hogy számukra az összes mesével töltött perc fontos.   
 
Közösségek Hete 2019 – VerslelQ 
2019. május 7-én egy interaktív, játékos foglalkozás keretében ismerkedhettek meg harmadik 
évfolyamos diákok helyi szerzQkkel a verseik tükrében. A délután folyamán a hangsúly a 
költészet szeretete mellett arra irányult, hogy a gyerekek minél inkább megismerjék sz_kebb 
környezetünk kulturális értékeit. Képversekkel, átírt változatokkal, modern köntösbe bújtatott 
strófákkal keltettük fel a gyerekek figyelmét. Továbbá zalai írókat, költQket - Kiss Dénes 
(Pacsa), Kanizsa József (Nagykanizsa), Turbuly Lilla (Nova), Utassy József (Rédics) - 
mutattunk be; rendhagyó módon különféle feladatokon keresztül ismerkedhettek meg 
m_veikkel. Munka közben a zalaegerszegi Énekmondó EgyüttestQl hallhattak megzenésített 
verseket. Jellegzetes tájszavak és saját elképzeléseik felhasználásával pedig versalkotásra 
sarkalltuk Qket, valamint rímbe is szedhették gondolataikat a csapatok. Az elkészült m_vekbQl 
a számítástechnika segítségével színes szófelhQk készültek. Összességében elmondható, hogy 
sikeresen zárult a nap, hiszen a nebulók figyelmesen hallgatták az elQadást, valamint a 
gyakorlati feladatok megvalósulását kreatív ötleteikkel is gazdagították. 
 
„Ribizli mesél”  
Új oldaláról mutatkozott be könyvtárunkban Ribizli bohóc a helyi alsós nebulóknak. Vidám, 
pörgQs produkció keretében mesékkel, megzenésített versekkel valamint hangszerekkel 
örvendeztette meg a gyerekeket, tette mindezt a már jól ismert bohócjelmeze nélkül.  A 
foglalkozás során a diákok fQszereplésével egy népmese dramatizálására is sor került. A 
gyerekek hamar megkedvelték közvetlen vendégünket, örömmel vettek részt a különféle 
játékokban. Így a közös zenélésbQl, élményekbQl egy nagyon jó hangulatú délután kerekedett. 
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Nyári Kézm_vesház 
A nyár nem múlhat el kézm_veskedés nélkül a könyvtárban. Az idén az ügyes kez_ kicsik ismét 
birtokba vehetik a gyermekrészleget. Június és júliusban 6 alkalommal, szerdánként várjuk 
különféle ötletekkel a gyerekeket:  
- játékot készítünk papírból,  
- festési technikákat próbálunk ki,  
- használati tárgyakat gyártunk csipeszbQl és filcbQl,  
- a kísérletezés sem maradhat el,  
- valamint a meséket kreatív módra dolgozzuk fel.  
Természetesen a tavalyi évekhez hasonlóan fQ cél a jókedv és a fantázia szárnyalása, valamint 
az, hogy a kreatívkodás mellett mindenki találjon magának olvasnivalót. 
 

 

 

 

Baksa Melinda 
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 
GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK  2019. I. FÉLÉVI PROGRAMJAI  

 
 

Január 5. Könyvmoly Klub: Könyvajánló az új könyvekbQl, beszélgetés a karácsonyról, 
könyvtári karácsonyfa lebontása 

Február 2. Könyvmoly Klub - A mi meseregényünk - ötletek 
Február 16. Könyvmoly Klub 
Február 16. Jelmezeljünk - farsangi álarc készítése 
Március 2. Könyvmoly Klub - Farsangi mulatság 
Március 6-tól Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár tavaszi díszbe "öltöztetése" 
Március 30. JÁTÉK-VÁR átadása, megnyitása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Március 30. Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja  

Legkedvesebb magyar népmesém rajzpályázat kiállítás megnyitó és jutalmazás 
Április 5. Rendkívüli Varázslatos Karosszék: Húsvétváró díszítés 
Április 18. Könyvmoly Klub 
Április 18. Varázslatos Karosszék: Húsvétváró foglalkozás 
Április 27. Könyvmoly Klub - anyák napi képeslap készítése 
Április 27. Varázslatos Karosszék: Anyák napi kézm_ves - üdvözlQlap virággal és 

idézettel 
Május 4. Varázslatos Karosszék: Anyák napi kézm_ves - üdvözlQlap virággal és 

idézettel 
Május 11. Könyvmoly Klub - új könyvek és társasjátékozás 
Május 25. Könyvmoly Klub - Harry Potter - Teszlek Süveg 
Május 25. Gyermeknap a Gyermekkönyvtárban - Játék-Vár és sárkányos ceruzatartó 

készítése 
Június 1. Könyvmoly Klub – új könyvek 
Június 26. Könyvmoly Klub 
 
 

Magyar Szilvia 
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MKE ZALA MEGYEI SZERVEZET  
TISZTÚJÍTÓ TAGGY^LÉS – CSAPATÉPÍTP NAP 

 
2019. április 8-án tisztújító taggy_lést tartott az MKE Zala Megyei Szervezete, amin 46 tag 
képviseltette magát. A jelenlévQ tisztviselQ-jelöltek a taggy_lés elQtt szóban is megerQsítették 
azt, hogy elfogadják a jelölést. 
A taggy_lés 46 tagja titkos szavazással választotta meg az MKE Zala Megyei Szervezetének új 
tisztségviselQit. Ezek alapján a közgy_lés Bognár Csillát 41 szavazattal az MKE Zala Megyei 
Szervezet elnökévé választotta. 
A szavazás alapján az MKE Zala Megyei Szervezetének elnökségi tagjai: 
Nitsch Erzsébet, Temleitner Krisztina, Tóth Renáta, Musztács Krisztián. 
Tanácsi képviselQ: Szabóné Mikla Éva lett. 
A küldöttközgy_lés a szavazás alapján az alábbi küldötteket választotta: Dóráné Mészáros 
Anikó, Gyapay Vera, Szekeresné Farkas Matild, Verebélyi Judit. 
Az új elnökség 2019. április 30-án Zalaegerszegen a József Attila Városi Tagkönyvtárban 
elköszönt a régi elnökségtQl. Átadásra kerültek a szervezetet érintQ iratok. 
2019. május 27-én  az új elnökség Zalaegerszegen megtartotta elsQ hivatalos ülését, ahol szó 
esett a szervezet fontosabb tudnivalóiról, csapatépítQ tréningrQl, az Qszi szakmai kirándulásról 
és egyéb teendQkrQl. 
2019. június 3-i csapatépítQ tréningre 32 fQ jelentkezett. Idén a szervezQk a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár munkatársai voltak. A helyszín a zalaegerszegi Falumúzeum volt. 
A csapatépítést egy érzékenyítQ kutyás program színesítette, a Zalai Kutyasuli jóvoltából. Majd 
ezt követQen „Kutyás” vetélkedQn  vettek részt a tagtársak a CSAK kupáért. A programot közös 
étkezés zárta. 
Az MKE Zala Megyei Szervezet létrehozott egy facebook csoportot és egy közös 
levelezQfelületet az elnökség és a tagok számára. 
 

 

Bognár Csilla 
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ÍZELÍTP A FÁKLYA M^VELPDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
2019. I. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL  

 
 
JANUÁR 
Magyar kultúra napja  2019. 
„Vásznam az acél, ecsetem a flex, festékem a hegesztQgép...” 
Roberto Fabro (Kovács Róbert) letenyei származású acélszobrász hulladékvasból készült 
miniat_r alkotásaival mutatkozott be szülQvárosában. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÁRCIUS  
VI. Hóvirág Tavaszi M_vészeti fesztivál 
A m_velQdési házzal közösen szervezett rendezvénysorozatra 2019-ben 6. alkalommal került 
sor. 
 
Letenye 1989-ben kapott városi címet, a 30. évfordulóhoz kapcsolódóan rajz-, irodalmi-, és 
fotópályázatra invitáltuk az érdeklQdQket. 
A beérkezett pályamunkákból március 1-jén nyílt kiállítás a könyvtárban. 

 
„A legm_vészibb, a legszebb farsangi jelmez a zenem_vek kottája: a zeneszerzQ az ötvonalas 
kottasorokban rejti el lelkének titkait, a nekünk szánt zenei gondolatait” – hallhattuk Horváth 
Imre szombathelyi karnagy bevezetQjében, aki „Az állatok farsangja és farsangi szokások a 
zenében” címmel tartott elQadást. 
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„Tolvaj a Holdról” – Mészáros T. László fotóm_vész díjnyertes kisfilmjeinek bemutatója, 
beszélgetés az alkotóval. 
 
„Letenye társasjáték” a várossá válás 30. évfordulója alkalmából elkészült Letenye társasjáték 
bemutatója könyvtárban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
„Az Antarktisz hatalmas, tökéletesen élettelen, ugyanakkor fantasztikusan tiszta és érintetlen. 
Semmi sem indokolja itt az életben maradást.”  
„44 nap és 4 óra” - Antarktisztól a Déli sarkig – vetítéssel színesített élménybeszámoló. 
Vendégünk volt Rakonczay Gábor extrémsportoló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
József Attila Versmondó verseny területi forduló 
Március 29-én került sor a Költészet napja tiszteletére rendezett József Attila területi versmondó 
versenyre. A körzet 5 általános iskolájából 28 felsQ tagozatos diák - két korcsoportban - 
mutatkozott be Dányi József, a lenti Utassy József Versmondó Kör versmondója által vezetett 
3 tagú zs_ri elQtt. A m_velQdési házban folyó felújítási munkálatok miatt a könyvtárban sem 
volt biztosítva a f_tés, így a rendezvényre - rendhagyó helyszínen - a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében került sor. 
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ÁPRILIS  
„Ákom- bákom berkenye…” - húsvétváró kézm_ves foglalkozás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föld napja 2019.  
”Az amuri tigristQl az andóki flamingóig - a kék bolygó természeti csodái” – kiállítás 
Gelencsér Gábor újságíró zászló- és bankjegy gy_jteményébQl. 
Vendégünk: Lelkes András a Mura-menti Tájvédelmi Körzet természetvédelmi Qre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MÁJUS 
Szív adja szívnek szívesen…” – anyák napi kézm_ves foglalkozás a kastélyparkban 
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Gyermeknap 2019. - Kastélyparki gyermekparti  

- kézm_ves foglalkozás 
- aszfaltrajzverseny 
- Star Wars játékkiállítás 

 

 

 

Molnárné Pfeiffer Edit 
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NYÁRON SINCS SZÜNET ALMÁSHÁZÁN!  
RENDKÍVÜLI KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS RENDHAGYÓ ELPADÁSOKKAL ÉS 

KÜLÖNLEGES VENDÉGEKKEL 
 

A 24 órás almásházi Vadonleltárhoz kapcsolódva, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
támogatásával július 26-27-én három izgalmas ismeretterjesztQ elQadásnak adott otthont a helyi 
könyvtár.  Az elsQt Horváth JenQ halgazdasági szakmérnök tartotta. A központi téma a kis 
patakok halfaunája volt, ami azért különösen izgalmas, mert ezek a kisvizek különleges 
értékeknek, köztük védett hal- és rákfajoknak adnak otthont.  Az érdeklQdQk áttekintést 
kaphattak az álló- és a folyóvizek fajösszetételének ökológiai hátterérQl. Ezek fényében sokkal 
könnyebben volt értelmezhetQ az elQadás elQtt nem sokkal elvégzett halfelmérés eredménye. 

 
 
Egy rejtélyes világba, a denevérek életébe vezette be a hallhatóságot Fehér Csaba Endre 
biológus. Érdekes képekkel szemléltetett elQadásában többek között betekintést nyújtott a 
hangdetektoros denevérfelmérés és fajmeghatározás módszerébe. A szavakat azután tettek 
követték és az elQadást követQen bevetésre kerültek a denevérhangokat értékelQ és rögzítQ 
detektorok. Dr. Klein Ákos baglyokról szóló elQadásán nem volt szükség a vetítQre, mert - a 
jelenlévQ gyermekek nagy örömére - a szemléltetésrQl három meglepetésvendég gondoskodott:  
Boby, a gyönybagoly, valamint két füleskuvik fióka.  A hamarosan elengedésre kerülQ fiókák 
a könyvtárban kapták meg a madárgy_r_t, így a gy_r_zés értelmérQl és eredményeirQl is 
beszélgethettek a résztvevQk a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány vezetQjével.  

               
        

 Lázár Péter 
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KÖNYVTÁRI ELISMERÉSEK  

2019 igazán gazdag év volt a megye könyvtári kitüntetéseit nézve. 

Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
augusztus 16-án, munkásságának elismeréséül a Magyar Ezüst Érdemkereszt állami 
kitüntetésben részesült.  

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár igazgatója, Pappné Beke Judit ugyanekkor  
Szinyei József Díjat kapott.  

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója az Együtt Zalaegerszegért 
Lokálpatrióta emlékplakettet vehette át. 

 

 

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek! 
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Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek – Az én könyvtáram projekt 
EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 
Az én könyvtáram 

KÉPZÉSI FELHÍVÁS  
 
Sokan várták már „Az én könyvtáram” EFOP projekt keretében induló új ingyenes képzést, 
melynek idQpontjai most felkerültek portálunkra. 
A ’Hatékony kommunikáció közgy_jteményekben’ cím_ akkreditált továbbképzésünk azoknak 
a kollégáknak szól, akik szeretnék még jobban végezni a munkájukat, ami oly sok módon 
kapcsolódik a kommunikációhoz.  
Néhány téma a képzésbQl: 

• A hatásos elQadás, a hatékony érvelés;  
• Közgy_jteményeknél is alkalmazható prezentációs eszközök 
• Az asszertív kommunikációt fejlesztQ technikák;  
• A reklamációkezelés „aranyszabályai" 
• A hagyományos és „digitális" elQadói készség fejlesztése;  
• Az online kommunikációs eszközök használata 
• A rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációs szerepek és 

eszközök hatékony kiválasztása;  
• Kommunikációs kampány szervezése 
• A médiajelenlét biztosítása, sajtótájékoztató és sajtóközlemény készítése 
• Tárgyalási, érdekérvényesítQ képesség javítása;  
• Meetingek a szervezet belsQ kommunikációjában 

A képzés 4x2 napos tréning jelleg_, 20 fQs csoportokban. A tanfolyam egy esettanulmány 
készítésével zárul. A 2019 végéig induló csoportokba könyvtárosok esetében azok a kollégák 
jelentkezhetnek, akik: 

1. felsQfokú könyvtáros szakmai végzettséggel, vagy 
2. egyéb felsQfokú végzettséggel + segédkönyvtáros végzettséggel, vagy 
3. érettségivel + segédkönyvtáros vagy könyvtári asszisztens végzettséggel rendelkeznek.  

Mivel muzeológus és levéltáros szakemberek is jelentkezhetnek, így köszönjük azoknak, akik 
felhívják a környezetükben lévQ ilyen intézmények figyelmét a lehetQségre! A képzések 
fQvárosi helyszíne a Közraktár utca 34. szám alatti oktatási központ (a Boráros tér 
szomszédságában). A  debreceni és veszprémi helyszínt a vidéki érdeklQdQknek tartjuk fent! 
  
A másik képzésünk, amelyrQl az eddigi résztvevQktQl nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, a jelenleg 
is zajló ’A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 
megvalósításában’ cím_ képzés, amely 2019. szeptembertQl újabb csoportokkal folytatódik. 
Jelentkezés a http://oktatas.fszek.hu/moodle  portálon, elektronikusan történik, mindkét 
képzésrQl található ott részletes információ.  
Mivel a projekt az utolsó félévében jár, így ez a lehetQség az érdeklQdQk számára 
csak ebben az idQszakban adott! 
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