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KÖNYVMEGÁLLÓ A ZALA PLAZÁBAN 

2019 májusában egy új, olvasásnépszerűsítő szolgáltatást indított a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár. Az ország több pontján, a „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet” szlogen 
alapján működő utcai könyvcseréldék mintájára, Tóth Renáta igazgatóhelyettes 
kezdeményezésére létrejött Zalaegerszegen a „Plaza- könyvtár”. Az ötlet pozitív visszhangra 
talált a Zala Plaza vezetőségénél, így az éppen felújítás alatt álló épületben a kivitelezők a 
bevásárlóközpont arculatához illő, igényes helyet alakítottak ki a szolgáltatás beindításához. 

 

A koncepció lényege, hogy mindenki számára ingyen elérhető olvasási lehetőséget 
biztosítsunk. Innen bárki elviheti a neki tetsző könyvet. Ha elolvasta, vagy visszahozza és visz 
egy újabb olvasnivalót, vagy akár meg is tarthatja, ha tetszett neki. De lehetőséget nyújt arra 
is - és mi nagyon szívesen fogadjuk az adományokat - hogy az otthon feleslegessé vált 
könyveket itt bátran elhelyezhetik. 

A könyvespolc kínálatát a könyvtár állományából kivont könyvekből és folyóiratokból 
alakítottuk ki - és szükség szerint bővítjük - figyelve arra, hogy csak jó állapotban lévő 
dokumentumok kerülhessenek ide. Számunkra fontos volt az a cél is, hogy ezek a könyvek, 
melyeket a könyvtárban már nincs lehetőségünk raktározni, továbbra is jó célt szolgáljanak. 
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Annak ellenére, hogy városunkban már régóta működik egy bibliofülke, a szerencsés 
helyszínválasztásnak köszönhetően az emberek hamar rátaláltak a könyvmegállónkra. 
Kezdetben gyorsan fogytak a könyvek, és csak általunk gyarapodtak, így folyamatosan 
pótolnunk kellett a hiányt. Természetesen ez sem szegte kedvünket, mivel úgy gondoltuk, ha 
ezeket a könyveket csak egy ember is elolvasta, mi már elértük a célunkat.   
 
Egy-két hónap elteltével megváltozott a helyzet. Egyre többen látogatták már a 
könyvespolcunkat, és egyre több könyvadomány érkezett. Szerencsére sokan vannak azok a 
könyvbarátok, akik nem a régi, poros könyveiktől akarnak itt megszabadulni, ezért gyakran 
érkeznek ide új, egyszer elolvasott művek is. Előfordul, hogy a könyvtárba is hoznak 
adományokat azzal a céllal, hogy a plaza-könyvtárba szánják. 
Lelkes szülőknek köszönhetően itt cserélnek gazdák az iskolai gyakorló feladatlapok, 
feladatgyűjtemények, kötelező olvasmányok, elemzések is. 
 
Rengeteg pozitív visszajelzést kapunk a szolgáltatással kapcsolatban. Sokszor találkozunk a 
helyszínen a könyvek között válogató felnőttekkel, a polc előtt térdeplő, lapozgató 
gyerekekkel. Különösen nagy öröm számunkra, ha kamaszokkal futunk össze a 
könyvmegállóban, és tény, az ifjúsági könyvek mindig gazdára találnak.  
 
Bár könyvmegállónk elérte célját, és valóban a könyvek cseréjének helyszínévé vált, Varga 
Ibolya kolléganőnk folyamatosan figyelemmel kíséri a plaza-könyvtár működését, rendezi, 
bővíti a kínálatot. Továbbra is fontos szempont, hogy elhasználódott, koszos vagy szakadt 
könyv soha ne legyen a polcon, Itt mindig találhatók sikerkönyvek, szakkönyvek és 
szépirodalmi művek felnőtteknek, kamaszoknak, gyerekeknek egyaránt. Tapasztalataink 
szerint a népszerűségi listát a gyermekkönyvek és a folyóiratok vezetik, de van, aki azért jár 
ide rendszeresen, mert rég elfeledett olvasmányait keresi.  

Németh Anikó 
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A NÉPMESE NAPJA A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
TAGKÖNYVTÁRBAN 

Hagyományainkhoz híven a Népmese Napja alkalmából, amely egyben Benedek Elek 160. 
születésnapja is volt, felolvasónapot tartottunk, 2019. szeptember 30-án. A könyvtárban a 14. 
Népmese Napját ünnepélyes keretek között Kereki Judit, az olvasószolgálat vezetője és 
Szakácsné Szentgróti Ágota,  a zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal óvodai szakreferense 
nyitotta meg. A megnyitó vendége Laposa Julcsi, Junior Príma Díjas népzenész volt. 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

A foglalkozás keretében a gyerekek megismerkedhettek különféle hangszerekkel, 
népdalokkal, s a közös éneklés vidám, jó hangulatot eredményezett. A felolvasónap 
folytatódott a mesék felolvasásával, amelyek királylányokról és királyfiakról szóltak. Az 
óvodások és az általános iskolások új mesék megismerésével gazdagodva és emléklappal 
távozhattak a könyvtári programról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Horváthné Jóna Mária 
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NÉVADÓ ÜNNEPSÉG A CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRBAN 
 

Herkliné Ebedli Gyöngyi településrészi képviselő, intézményvezető kezdeményezésére a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Csácsbozsoki Fiókkönyvtára felvette Gábriel József 
festőművész nevét, aki sokáig élt és alkotott Csácsban. A névadóra a 2015-ben elhunyt festő 
születésnapján, május 23-án került sor. Ezt követően a könyvtár Gábriel József Könyvtár és 
Művészeti Műhelyként működik tovább. 
A névadóünnepség részeként a földszinti galériában egy kamara-kiállítás nyílt, melyet a 
festőművész barátja, Nádaskay Zoltán grafikus, a művészeti műhely tanára nyitott meg. 
Felelevenítette ismeretségük húsz esztendejét, valamint pályafutásának főbb állomásait.  
Képei hónapok, évek alatt lassan, de annál nagyobb alapossággal készültek el. 
 

 
A rendezvényen dr. Kostyál László művészettörténész tartott előadást Gábriel József életének 
és munkásságának egyes korszakairól, s elemezte a festőművész képeit is. Balaicz Zoltán 
ZMJV polgármestere és Kajári Attila a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója 
üdvözölte ünnepi beszédében a jelenlévőket, és kiemelte a kultúra fontosságát a mai 
generációk életében. Kiss Gábor a DFMVK igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a könyvtár 
nagy örömmel együttműködik az egy épületben lévő oktatási-nevelési intézményekkel 
(óvoda, iskola) a gyerekek széleskörű kulturális nevelésének megvalósításaként. Herkliné 
Ebedli Gyöngyi intézményvezető pedig az ötlet kipattanásáról mesélt személyes 
hangvételben. Janice Gábriel, az elhunyt festőművész özvegye megtisztelte jelenlétével a 
névadó ünnepséget, melynek részeként emléksarkot is avattak. Itt helyezték el a művész 
három festményét, amit a településrészi önkormányzat megvásárolt, valamint festőállványát, 
asztalát, székét, ecseteit, olajfestékeit. A művész személyes tárgyait felesége felajánlotta az 
emléksarok berendezésére. A könyvtárat és az emléksarkot az ünnepség végén Furján Gellért 
atya megáldotta. 
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2019. május 03-án Városi Harry Potter Versenyt szerveztünk.  A Gábriel József Könyvtár és 
Gál Edina, az iskola intézményvezető-helyettese szervezésében invitáltuk a gyerekeket, hogy 
kiderüljön, ki a legjobb mágiatörténeti, átváltozástani, a sötét varázslatok, varázsigék vagy 
jóslástani kérdésekben. Maga az iskola is labirintussá változott: a szintek, a lépcsőfordulók, a 
galériák, a folyosószigetek, a könyvtár előtt berendezett ódon fotellel, sejtelmes világítással 
hívogató Harry Potter sarok, a padláson található jósda. A versenyre hat iskolából (Petőfi, 
Dózsa, Zrínyi, Landorhegyi, Liszt, Kölcsey) tíz csapat érkezett, a csapatok kreatív feladatot 
mutattak be, majd interaktív játékokban vettek részt. A legjobbak értékes jutalomban 
részesültek.  

 

 

 

Csaplár-Nagy Franciska 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
A DFMVK APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁRBAN 

 
Danny Bain amerikai származású mesemondó volt a vendég 2019. október 2-án a DFMVK 
Apáczai Csere János Tagkönyvtárában. Danny Bain az Amerikai Egyesült Államokban 
született, majd Afrikában tanult, 9 éve él Magyarországon; egy igen különleges hangszeren 
mesél a gyerekeknek. Danny meséi és jellegzetes stílusa az afrikai zenei hagyományokra 
épülnek, tradicionális és saját népmeséket ötvöz fülbemászó rigmusokkal egy balafon 
kíséretében. A balafon ütőkkel megszólaltatott afrikai hangszer, fából készült hangkeltő 
testekkel és azokhoz hangolt kivájt lopótök rezonátorokkal. A programon részt vettek a 
Csillagközi Óvoda óvodásai és az Eötvös iskola harmadik osztályos tanulói, akik a műsor 
végén kipróbálhatták a különleges afrikai hangszert is. 

 
 

Az Országos Könyvtári Napok programsorozaton belül vendégünk volt  Zakály Viktória 
írónő, aki az ez évben megjelenő Szikra c. új kötetét mutatta be. A találkozóra október 4-én 
pénteken a kora esti órákban került sor. Hangulatos rendezvény volt, közel 30 résztvevővel. 
Az írónővel a tagkönyvtár csoportvezetője beszélgetett. Megtudhattuk, hogy mi ihlette arra az 
írónőt, hogy megírja az új könyvét, valamint mesélt még az eddig megjelent könyveinek 
részleteiről. 
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Az Országos Könyvtári Napok programsorozat záró napján, október 6-án, vasárnap délelőtt a 
Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tartással vártuk kedves olvasóinkat, látogatóinkat. 
Többféle programmal készültünk. Lehetőség volt játékos formában a kedvezményes 
könyvtári tagság érvényesítésére és az állományunkból kivont könyvek akciós vásárlására is. 
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Ezen a napon 10 órai kezdettel került sor - második alkalommal - az Iskolaközi vetélkedő 
lebonyolítására könyvtárunkban. A vetélkedőn az alábbi zalaegerszegi általános iskolák 
diákjai vettek részt és próbálták megfejteni a játékmester, Kocsis Tamás kérdéseit. 

• Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola 
• Liszt Ferenc Általános Iskola 
• Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
• Petőfi Sándor Általános Iskola  

Az első helyezést a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium csapata 
nyerte meg. Az elismeréseket és az ajándékokat Nitsch Erzsébet, a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese és Jasztrab Istvánné, az Apáczai Csere János Tagkönyvtár 
vezetője adta át. 

 

 

 

Az oklevelek, emléklapok átadása előtt került sor az olvasóink által ajánlott legnépszerűbb 
könyvek sorsolására. Mintegy hatvan darab ajánlás érkezett, amelyből többfordulós szavazás 
útján kerül majd ki a legnépszerűbb.  

 

Jasztrab Istvánné 
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ISMERKEDÉS A 3D NYOMTATÓVAL 
 

A Digitális Jólét Program keretén belül 2019. október 14. és október 29. között egy új 
technikai eszköz, a 3D nyomtató használatának bemutatására került sor az Apáczai Csere 
János Tagkönyvtárban.  A 3D nyomtató digitális modellekből háromdimenziós tárgyak 
alkotására képes eszköz, vékony rétegek lerakásával készít tárgyakat. Egy modell 
kinyomtatása néhány perctől néhány óráig tart az alkalmazott módszer, valamint a test 
méretétől és bonyolultságától függően. 
 
 

    
 
 
A 3D nyomtatás egyike a 21. század forradalmian új technológiáinak. Ezzel a technikával 
ismerkedhettek meg a könyvtár olvasói, az Eötvös József Általános Iskola 3.b. és 3.c. 
osztályos tanulói, a Bocföldei Körzeti Általános Iskola 4. osztályos tanulói, a Csány László 
Szakgimnázium 9. osztályos diákjai, a Nemzeti Művelődési Intézet képzésén résztvevő 
hallgatók és a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai. A rövid idő alatt közel 200 fő 
tekintette meg a nyomtató működését. Köszönet a szervezőknek, hogy megismerhettük ezt a 
remek technológiát! 
 
 

   
  

 
Jasztrab Istvánné 
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NETCLUB – INTERNETHASZNÁLATI MŰHELYFOGLALKOZÁS 

Az Apáczai Csere János Tagkönyvtárban 2018-ban az EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át 
tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” elnevezésű pályázat részeként indult 
Műhelyfoglalkozás címmel egy számítógép-internethasználat tanfolyam azok számára, akik 
nem rendelkeztek megfelelő szintű digitális kompetenciával és fejleszteni kívánták ezirányú 
ismereteiket. Azóta is rendszeresen és folyamatosan szervezünk ilyen jellegű képzéseket. 
2019-ben a foglalkozásokon résztvevők között igény merült fel a folytatásra, a rendszeres 
találkozókra, az addig tanultak gyakorlására, elmélyítésére. Kérésre elindítottuk 2019. 
májusában a Netclub programot, melynek keretében lehetőséget biztosítunk az internet 
foglalkozások utáni „továbbképzésre”, az egyéni tapasztalatok, kérdések megbeszélésére. A 
program havi egy alkalommal valósul meg, minden hónap harmadik hétfőjén 8:30-10:30 
óráig. Ezeken a napokon mindig más téma került a fókuszpontba, pl. Facebook, 
felhőszolgáltatások, okostelefon használat stb. 
 
 

 

 

Jasztrab Istvánné 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
PROGRAMOK 2019. II. FÉLÉV 

 

Magyar népmese napja 
Egy vidám hangulatú est keretében volt vendégünk Némethné Baksa Eszter, az Őrség 
mesemondója 2019. szeptember 24-én. A rendezvényt Baksa Melinda könyvtáros nyitotta 
meg, majd Eszti néni vette át a szót, aki ízes beszédével, történeteivel és kedvességével hamar 
a jelenlévők szívébe lopta magát. Mesemondónk nagyrákosi életébe is bepillantást nyerhetett 
a közönség humorral fűszerezett történeteit hallgatva. Meséin keresztül különböző 
élethelyzetekbe csöppenhettünk bele: a gyereknevelés, a házasélet és a falusi közösség 
mindennapjaiba. Hallhattuk többek között az eladósorba került három lány esetét, az asszonyi 
pletykálkodás tanulságait valamint az Őrségben játszódó kútba esett lánykérés történetét. A 
minden tekintetben mesés előadást sok-sok mosolygós arc és lelkes taps kísérte, ezzel is 
jelezve, hogy méltón ünnepeltük meg a magyar népmese napját. 
 

 
 
Országos Könyvtári Napok 2019 
Tapasztalt erdőjárók és lelkes amatőrök gyűltek össze könyvtárunk olvasótermébe, hogy 
meghallgathassák vendégünk, Magai Beáta gomba-szakellenőr előadását 2019. október 1-én. 
A rendezvény az Országos Könyvtári Napok keretében jött létre, nem titkolt célja - amely 
összecseng a hét mottójával: „Könyvtárak az emberért, felelősségünk a Földért” - pedig a 
környezettudatosság erősítése, a fenntartható fejlődés támogatása volt. „A gombák ökológiai 
szerepe napjainkban” című estet Baksa Melinda könyvtáros nyitotta meg, aki bevezetőjében 
rámutatott arra, hogy Zalában mindig is fontos szerep jutott a gombáknak. Az informatív 
előadás a mikológia tudományából merítve több szempontból is ismertette ezen élőlények 
jelentőségét. Szóba került többek között a gombák élelmiszeripari felhasználása, 
gyógyszeripari hasznosítása valamint olyan érdekességek is, mint fűrészpor és gombafonalak 
vegyítése által ökobarát csomagolóanyag hozható létre. Az előadó felhívta a jelenlévők 
figyelmét arra, hogy milyen gombafajtát ne szedjünk: fehér lemez, bő bocskor, kígyóbőr 
mintázatú tönk, édeskés illat jellemzi őket. Az est zárásaként a gombák birodalma című 
filmből láthattunk részleteket, valamint sok-sok témába vágó kötetet is böngészhettek az 
érdeklődők. 
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Kiállításmegnyitóval egybekötött könyvbemutató 
Nagy érdeklődés mellett zajlott Pető Stángli Katalin legújabb kötetének bemutatója október 
10-én könyvtárunkban. Az estet Kovács András nyitotta meg, majd Horváth László 
polgármester köszöntője hangzott el. A szerző harmadik könyvét Tóth Sándorné, a ZSZC 
Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola tanára mutatta be, kiemelve, hogy az "Elmegyünk" 
című verseskötet egy nagyszerű ember példaértékű munkássága, egy hosszú alkotói munka 
terméke. A műben megjelenik a játékosság, mind a tartalomban, mind a formában, jellemző rá 
a fennkölt, valamint a hétköznapi stílus vegyes használata is. A versekből Szekeres Frigyesné 
és Dányi József tolmácsolásában hangzott el egy válogatás. A szerző távolléte miatt menye,  
Petőné Horváth Anita a legnagyobb szeretettel tolmácsolta Kati néni szavait a jelenlevőknek. 
Az elhangzott gondolatokból megismerhettük életének legfontosabb állomásait, a lenti Szent 
Katalin Kolping Család megalapításának történetét. Zárszóként – az író kérésére – „A szeretet 
átölel” című vers hangzott el. Ezt követően lehetőség volt a kiállítás megtekintésére is, 
melyben a verssorokat Kovács Zoltán képei illusztrálják. A tárlat október 31-ig volt 
látogatható a könyvtárban. 
 

 
 
Intarzia kiállítás 
Gombos Jenő helyi intarziakészítő mutatkozott be munkáival a nagyközönség előtt 2019. 
november 5-én könyvtárunkban. Az estet Német-Baksa Judit igazgatónő nyitotta meg. Ezt 
követően Horváth László polgármester köszöntőjében intarziakészítésről, alapanyagáról, a 
fáról hallhattak az érdeklődők. Kiemelte azt is, hogy ebből a szempontból Lenti szerencsés 
elhelyezkedésű, hiszen erdőségekkel körülvett területen helyezkedik el. Méltatta a művész 
kiállított munkáit, az összeállítás sokszínűségét. Édesapja munkásságát Kovácsné Gombos 
Beáta mutatta be. Elmondta, hogy ez a tevékenység türelmet, erős kezet, kitartást, pontosságot 
és anyagismeretet igényel, és hogy soha nem készül két ugyanolyan, csak nagyon hasonló 
darab. Segítségével végigkövethettük a munkafolyamatokat a rajzoláson, a faraghatóvá tételen 
át egészen a lakkozásig, felületkezelésig. A kiállításon mindenki talált kedvére valót, hiszen a 
bemutatásra került alkotások mértani alakzatokat, állatokat, növényeket, gyermek és felnőtt 
alakok is ábrázolnak. Továbbá helyet kaptak a különböző fázisban lévő munkadarabok és 
szerszámok is. A megnyitót Maturicz Mira furulyajátéka és Szekérné Gróf Lilla 
zongorakísérete tette még színesebbé. 
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 „Karácsony éjjelén” 
A közelgő ünnepekre készülődve került sor Csider Sándor „Karácsony éjjelén” című 
verseskötetének bemutatójára könyvtárunkban. A 2019. november 26-i rendezvényt Német-
Baksa Judit igazgatónő nyitotta meg, mutatta be a résztvevőket. Ezt követően Horváth László 
polgármester köszöntőjében méltatta a kötetet, amely a karácsonyi ünnepkör gondolatvilágát 
foglalja össze. A szerző örömmel adta át kincseit, szívesen mesélt élményeiről is, melyek a 
költeményeket ihlették. Kihangsúlyozta, hogy az ünnepek legszebb feladata az, hogy a 
hétköznapokat megszakítsa, ilyenkor együtt vagyunk és közösen teszünk valamit.  
A kis közösség gondolatai, élményei és a megzenésített versek tették még hangulatosabbá az 
ünnepvárást. A verseket Bischofné Hesinger Katalin előadásában hallhattuk Bischof András 
gitárjátéka kíséretében. 
 

 
 
 

Baksa Melinda 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGÉNEK 
PROGRAMJAI 2019. II. FÉLÉV 

 
 
Lázár Ervin Vándorkiállítás  
Szeptemberben érkezett el könyvtárunkba a Négyszögletű Kerek Kiállítás, mely Lázár Ervint 
és munkásságát hivatott bemutatni. Az interaktív tárlaton helyet kaptak többek között az író 
könyvei, személyes tárgyai, ruhadarabjai, eredeti kéziratai és sok-sok érdekesség.  
 
Magyar Népmese Napja 
Szeptember 26-án délután az Őrség Mesemondója, Némethné Baksa Eszter volt könyvtárunk 
vendége a Magyar Népmese Napja apropóján. Eszti néni, egy családi gazdálkodást vezet Vas 
megyében. Ezúttal kisiskolásoknak tartott előadást, jött és mesélt: történeteket, anekdotákat 
saját életéből, a Németh-portáról, ahol sok-sok állat veszi körül őket. A mesék mindig minden 
életkorban fontosak, hiszen tanulhatunk belőlük. Reméljük, hogy a gyerekek is új 
élményekkel gazdagon tértek haza.  
E jeles nap alkalmából állítottunk össze egy minikiállítást, melyen helyet kaptak Benedek 
Elek művei, élettörténete családi képekkel illusztrálva és olyan érdekességek, mint 
megismerkedése feleségével, írói álnevei, indulásának körülményei és képek a kisbaconi 
emlékházról. 
 
Országos Könyvtári Napok 2019 
Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva, „Könyvtárak az Emberért - Felelősség a 
Földért” szlogen szellemében több programot kínáltunk az ifjú korosztálynak: Október 2-án 
„Védd a fákat!” címmel Tóth-Tanner Balázs minősített faápoló, az Alpingreen Kft. 
ügyvezetője  tartott interaktív előadást szakmájáról, a fák környezetünkben betöltött 
szerepéről, védelméről. Egy videó erejéig a diákok bepillantást nyerhettek abba, hogy élőben 
hogyan zajlik egy veszélyes fa kivágása. Ezen kívül – miután vendégünk minden kíváncsi 
kérdésre válaszolt – lehetőségük nyílt a különféle eszközök kipróbálására is. 
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A Könyves Vasárnap alkalmából „Bábvarázs” címmel két kedves történettel készült a Pro 
Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportja. A kicsik együtt izgulták végig a meséket, 
szurkoltak Az alma valamint Az aranyostarajos kiskakas szereplőinek. Mind a szülők, 
nagyszülők, mind a gyerekek vastapssal és sok-sok mosollyal jutalmazták a jól sikerült 
előadást. 
A báb után az ügyes kezű gyerkőcöké, no meg az újrahasznosításé volt a főszerep. „Ne dobd 
ki!” felhívással a régi kartonokból, gurigákból, papírokból kreatív alkotások születtek: róka, 
kutya, cica, napocska formájában.  
Ezt követően pedig mindenki találhatott még a kedvére valót, hiszen böngészhettek 
könyveinkből, használhatták számítógépparkunkat, válogathattak a selejtezett kötetekből. 
 

 
 
 
Mikulásváró délelőtt  
Csillogó szemű gyerkőcök, ünnepi hangulat, jókedv, egy kedves bábjelenet és kreatívkodás 
jellemezte az idei Mikulásváró délelőttöt könyvtárunkban november 30-án. Elsőként a Pro 
Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportja játszott el egy mikulásos mesét, melyben az 
erdei állatokat – a sünit, a rókát valamint a medvét – látogatta meg a Télapó, akitől ajándékot 
kaptak. Ezt követően Herman Gréta hívta közös éneklésre a résztvevőket: téli és karácsonyi 
dalokat adtak elő együtt.  
Majd az ügyes kezekre volt szükség, mindenki készíthetett egy-egy télapófigurát. 
Meglepetésként pedig a lurkók azt is kipróbálhatták egy fotó erejéig, hogy milyen a várva várt 
mikulás bőrébe bújni. 
 
 

Baksa Melinda 
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KÖNYVTÁROS KARÁCSONY NAGYKANIZSÁN 
 
Egy év szünet után került ismét megrendezésre a könyvtárosok karácsonya Nagykanizsán a 
Halis István Városi Könyvtárban. A rendezvény a Nagykanizsai Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer keretein belül zajlott, a térség kistelepülési könyvtári szolgáltató helyeinek 
könyvtárosai, polgármesterei, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Halis 
István Városi Könyvtár munkatársai részvételével. 
A programon köszöntőt mondott Kiss Gábor, a DFMVK igazgatója, valamint Balogh László, 
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere, aki beszédében kiemelte, hogy büszkeséggel 
tölti el, hogy a városban, és azon kívül is ennyien szívükön viselik az olvasás 
megszerettetését.1 
A rendezvény házigazdája Bognár Csilla, a nagykanizsai KSZR vezetője volt. A program 
szakmai részén ő, valamint Benke Dániel, Musztács Krisztián, Majorné Virág Adrienn és 
Kálóczi-Bognár Ágnes összegezték a 2018-as és 2019-es év főbb eseményeit, eredményeit. 
Beszámolójukban kitértek a KSZR keretében zajlott rendezvényekre, a kistelepülési 
könyvtárak megújítására, az eszközpark, valamint a könyvtári állomány fejlődésére. 
Szokásához híven ezúttal is díjazta a városi könyvtár azokat a kistelepülési könyvtárosokat, 
akik munkájukat kiemelkedően és példamutatóan végezték az évek során. Kitüntetést kapott 
Hári Gábor (Miháld), Köttbaum Ferencné (Eszteregnye), Strammer Éva (Kacorlak), Simonné 
Bognár Veronika (Orosztony), Zsovár Katalin (Balatonmagyaród) és Spirk Erzsébet 
(Murakeresztúr). 
Az est kulturális részében verset mondott Kocsis Edit, Baráth Yvette pedig zenés, énekes 
műsort adott. Kettejük előadása igazi karácsonyi hangulatot teremtett. A programból nem 
hiányozhatott a nagykanizsai kollégák által kedvelt humoros hangvétel sem, vicces videóval, 
és közös dallal oldották a hangulatot. Az esemény állófogadással zárult. 
 

 
 

Musztács Krisztián 

1 https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvtaros-karacsony-nagykanizsan-3492771/ (2020.01.30.) 

45 
 

                                                 

https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvtaros-karacsony-nagykanizsan-3492771/


HÍREK 

Árpád-kori lándzsahegy méreteit 
vesszük le a Nemzeti Múzeumban 

A KÖNYVTÁR, MINT HITELES HELY 
 
 

Az XXI. század információszolgáltatásában az egyik 
legnagyobb probléma az álhírek tömeges jelenléte mind a 
nyomtatott, mind az online felületeken. Sajnos azonban nem 
kizárólag az említett helyeken találkozhatunk hiteltelen, 
vagy csak részben hiteles információval. Felmerül a kérdés, 
hogy a könyvtárakban tartott programokon elhangzó 
információk hitelesek-e?  
Csoportunk Banderium Hungarorum néven, 13. századi 
középkori hagyományőrzéssel, korabeli viselet- és 
tárgyrekonstrukciók készítésével foglalkozik. Erről a 
témáról tartunk egész évben rendhagyó történelemórákat. 
2019-ben csak a Halis István Városi Könyvtárban 18 
foglalkozást tartottunk.   
Fő célunk a minél nagyobb fokú hitelesség elérése. Új 
ruháinkat kézzel varrjuk, kézzel készített cérnával, ugyanígy 
készült anyagokból. Fém tárgyainkat már az elérhető 
legkorhűbb ötvözetlen acélból, hagyományos technikával 

kovácsoltatjuk. A felszelésünk szinte teljes egészében 
múzeumi rekonstrukciókból áll, melyek mind méret- és 
anyaghűek.  

 
A rendhagyó történelemórák során nemcsak a 13. századi viseletről, használati tárgyakról és 
hétköznapi életről, hanem a régészeti korú tárgyak megóvásáról és a lelőhelyek védelméről is 
hasznos információkat hallhatnak a résztvevők. Foglalkozásainkon fontos szempont, hogy a 
gyerekek és szülők nemcsak távolról, vitrin mögül nézhetik meg a tárgyakat, hanem kézbe 
vehetik, fel-, illetve kipróbálhatják azokat.  Ezzel a módszerrel a programon sokkal 
maradandóbb tudást lehet szerezni, mely élményszerűbb is. 
Tartsuk szem előtt, hogy a könyvtárakban megjelenő programok hitelessége 
megkérdőjelezhetetlen legyen, hisz az egyik legfőbb feladatunk a tényszerű és objektív 
információszolgáltatás.  
 

Józsa Tibor 

Foglalkozás a Halis István Városi Könyvtárban Érdeklődő gyerekek egy délutáni foglalkozáson 
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ÍZELÍTŐ A LETENYEI FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
2019. II. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL 

 
 
JÚNIUS – JÚLIUS 
 
Nyári hónapokban elsősorban a kézműves játszóházaké volt a főszerep. 
„Nyár van, nyár…”  

- minden kedden kézműves 
könyvtári délelőtt 
óvodásoknak 
 

„Színes ötletek” 
- Régi és új technikák – 

hagyományos és modern 
anyagokból - minden 
szerdán kézműves 
délután kicsiknek-
nagyoknak 
 

 
 
A vonzáskörzet településein (Csörnyeföld, Bázakerettye) táborozó gyerekeket szintén 
többször láttuk vendégül könyvtárbemutató, kézműves foglalkozáson.  
 
 
AUGUSZTUS 

XXXVI. Mura Menti Napok Hármashatár fesztivál 
- Pusztai Ferenc: Miről hallgat az öreg Platán? – könyvbemutató 
- Mura Art Nemzetközi festőszimpózium kiállítása 
- Magyar plakettművészek alkotásai – Magyar Éremgyűjtők Egyesületének 

Nagykanizsai Csoportjának kiállítása 
- Kézműves délután a kastélyparkban 
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SZEPTEMBER 
Hóvirág Óvoda avató ünnepsége – bemutatkozik a könyvtár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKTÓBER 
Országos Könyvtári napok 

 

- „Vendégségben„– játékos kézműves foglalkozás óvodásoknak – az óvodában 
- „Immunerősítő gyógynövények” – vendégünk volt Éder Katalin dietetikus 
-  Bábjáték és kézműves foglalkozás általános iskolásoknak 
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Platán Őszi Fesztivál -  öko napok 
Kiállítások 
 
 
 
 
 
 
 

- FeltDesign – Varga-Turi Katalin kézműves munkái 
- Sokarcú platán – Gyertyánági István és Léránt János fotói 
- Platán a vásznon – Letenyei Festők Köre alkotásai 
- „Zöld üzenetek”- környezet- és természetvédelmi üzenetek a látogatóknak 

 
Bábos mese délelőtt - a Kolping idősek otthona lakói számára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBER 
 

- „A türelem művészei” – Kodela Lajos és Virovecz Ferenc puzzle kiállítása 
- „Mesés utazás 4 földrészen” – Így használd a könyveket! gyermekfoglalkozás 
- Kovács Tibor: „Hittel és alázattal” - Vöröskeresztes élet Zalában 1945-2016 című 

könyv bemutatója 
- Iskolai pályaorientációs nap – Vendégségben az Andrássy Gyula Általános Iskolában 
- A Szapári-Andrássy kastély története – bemutató foglalkozás gyerekeknek 

 

49 
 



HÍREK 

DECEMBER 

- Karácsony a művészetekben – tárlókiállítás 
- „Narancstündér” – bábos mesejáték és kézműves foglalkozás óvodásoknak,    
- iskolásoknak 
- „Karácsony az irodalomban”- irodalmi idézetek látogatóink számára 
- Ünnepváró kreatív napok – karácsony előtt minden délután családi kézműves 

foglalkozás a könyvtárban 
- Óév búcsúztató zenés irodalmi est a Letenyei Versmondó Kör közreműködésével 

Molnárné Pfeiffer Edit 
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NEKROLÓG Nitsch Erzsébet: In Memoriam Hadnagy Róbert 3 
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