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ZALA MEGYEI PROGRAMJAI  

 
 
1. szakasz  2005. március 1 – április 23. 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG,  

Olvasókör megalakítása 10-12 éves gyerekek részvételével. A foglalkozásokat 
kéthetente tartjuk. Programterv: márciustól novemberig havonta 1 értékes magyar és 1 
külföldi ifjúsági regény elolvasása és megbeszélése. Vetélkedő a feldolgozott művekből 
a gyermekkönyvhéten. 
Az olvasókör vezetői: Fejesné Szabó Piroska, Tóth Renáta. 
Programtípus: Olvasókör és vetélkedő 
Célközönség: Zalaegerszeg 10-12 éves tanulói 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 

Miért erre szavazok? Kedvenc könyvem ismertetése. Felolvasó estek, 
filmvetítések és könyvajánló a TOP 100-as jelölőlistára. Olvasósarok létrehozása, helyi 
ajánlólista készítése az olvasók aktív részvételével. 
Programtípus: Szavazást népszerűsítő programok 
Célközönség: Zalaegerszeg és vonzáskörzete ifjúsági felnőtt lakossága. 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 Könyvadományozási program meghirdetése. A könyvtár szépirodalmi 
állományának minőségi javítása érdekében meghirdetett akció lényege, hogy 
magánszemélyek és cégek értékes szépirodalmi könyveket adományoznak 
könyvtárunknak, mintegy azokat ajánlva a többi felhasználónak elolvasásra.  A 
felajánlásokért a könyvbe bélyegezzük az adományozó (könyvet ajánló) nevét.  
Programtípus: Könyvadományozás, könyvajánlás 
Célközönség: Zala megye ifjúsági, és felnőtt lakossága. 
 
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR, NAGYKANIZSA 

A zalai TOP propagálása. Az élő, kanizsai kötődésű írók közül szeretnénk 
megszólítani: Bánki Éva, Nagy Gáspár, Bátki József, Rózsás János, Tábori Zoltán írókat. 
Az elhunytak közül Halis István, Bertha Bulcsú, Donászi Ferenc, Szertics László 
műveinek propagálására vállalkozunk. 15 rendezvényt tervezünk Nagykanizsán és 
vonzáskörzetében. A rendezvények propagálását és archiválását a helyi sajtó 
bevonásával végezzük el, a kanizsai írott sajtóban, a városi televízióban és a Zala 
Rádióban összeállítások készülnek ezekről a rendezvényekről. Ekkor hozzuk létre a 
szavazatgyűjtéshez szükséges helyet, mely egyben a "ZalaTop100" propagálására is 
szolgál. 
Programtípus: Szavazást népszerűsítő programok 
Célközönség: Nagykanizsa és vonzáskörzete gyermek és felnőtt lakossága. 
 
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LENTI 

Beharangozó, „A nagy könyv” program népszerűsítése, ismertetése helyi szinten 
Lentiben, az ellátórendszer tagkönyvtárain keresztül a településeken és a Muravidéken. 
Felhívás olvasókörök megalakítására. Könyvnépszerűsítő, könyvajánló listák 
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összeállítása, sokszorosítása könyvtárosok, pedagógusok, egyéb résztvevők 
közreműködésével. 
Programtípus: Szavazást népszerűsítő programok 
Célközönség: Lenti és vonzáskörzete, valamint a muravidéki magyar gyermekek és a 
felnőttek. 
 
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LENTI 

Olvasókörök megalakítása. Olvasóköri vezetők felkérése, programkészítés. 
Olvasóköri összejövetelek meghatározott időpontokban, április 22-ig. Az ajánlólistákon 
szereplő művek népszerűsítése, ismertetése, olvasmányajánló helyi szerzők, 
szakemberek, irodalomszeretők segítségével. 
Programtípus: Olvasókör 
Célközönség: Lenti és vonzáskörzete, valamint a muravidéki magyar gyermekek és a 
felnőttek. 
 
VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 

Móra prózamondó verseny, Móra Ferenc prózai műveinek propagálása. 
Programtípus: prózamondó verseny 
Célközönség: 10-14 éves zalakarosi gyerekek 
 
APÁCZAI ÁMK KÖNYVTÁRA, ZALAEGERSZEG 

Könyvajánló a gimnazistáinknak. Kedvenc olvasmányaikat jeligés formában 
írásban ajánlják társaiknak, ezeket a könyvtárban összegyűjtjük és kifüggesztjük. A 
résztvevőket jutalmazzuk. 
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program 
Célközönség: középiskolások 
 
APÁCZAI ÁMK KÖNYVTÁRA, ZALAEGERSZEG 

Az országos szavazólista mellett egy intézményi közvélemény-kutatást tartunk a 
kedvenc magyar és külföldi könyvekről. Az apáczais TOP listát közzétesszük. 
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program 
Célközönség: Az intézmény tanulói és dolgozói 
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 

A letenyei Városi Könyvtár TOP 50-es listája a lakosság, illetve a könyvtári 
olvasók számára. Március 15-től 5 héten keresztül, heti váltásban 5-5 kérdést teszünk fel 
a kábeltévében, ill. 5-5 regényről közlünk ismertetést a könyvtárban elhelyezett tablón. 
A helyes válaszadókból hetenkénti sorsolással jutalmazunk 1-1 játékost. 
Cél: az olvasók minél szélesebb rétegét vonjuk be „A nagy könyv” programban való 
részvételre. 
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program 
Célközönség: a város teljes lakossága 
 
TEMI ZALA MEGYEI KÖNYVTÁRA, ZALAEGERSZEG 

Mozgáskorlátozottak szavazását segítő program, amelynek keretében a könyvtár 
együttműködve a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületével körlevélben, illetve a helyi 
médián keresztül keresi meg a megye mozgássérültjeit. A könyvtárunkban (amely 
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mozgáskorlátozottak számára jól megközelíthető) szervezett irodalmi estekre, 
klubfoglalkozásokra a mozgáskorlátozottakat is meginvitáljuk. 
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program 
Célközönség: Zalaegerszeg és vonzáskörzete mozgássérült lakossága 
 
GFPSZF ZALAEGERSZEGI INTÉZETI KÖNYVTÁRA 
 Felolvasó est: a felsőoktatási hallgatók és felnőtt felhasználók számára 
rendezendő kulturális program, melynek célja felkelteni az olvasás iránti érdeklődést 
helyi szinten az országos program keretében.  
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program, felolvasóest, műveltségi vetélkedő 
Célközönség: Zalaegerszeg és vonzáskörzete főiskolás hallgatói 
 
 
2. szakasz  2005. április 24- június 11. 
 
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR, NAGYKANIZSA 

100-an a Top100-ról akciósorozat. A Top 100-ba jutott (akár zalai) szerzők és 
műveik népszerűsítése mellett az olvasó ember propagálása a legfontosabb célunk. 100 
olyan nagykanizsai és városkörnyéki személyiséget kérdezünk meg olvasási szokásairól, 
kedvenc olvasmányairól és arról, hogy a Top100 kínálatából mit választana, akik 
fontosak a helyi köz- és művészeti életben. Polgármesterek, önkormányzati testületi 
tagok, a város díszpolgárai, a helyi irodalom és képzőművészet jeles képviselői, 
törzsolvasóink, irodalmat szerető klubok és civil szervezetek képviselőiből toborozzuk a 
100 megkérdezettet. A rövid interjúkból televíziós és rádiós műsorok készülnek majd. 
Az időszak végére sajtókonferencián összegezzük a 100 megkérdezett "olvasó ember" 
válaszát.  
Programtípus: A TOP 100 műveinek népszerűsítése 
Célközönség: Nagykanizsa gyermek és felnőtt lakossága. 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 

A TOP 100 ismeretében a könyvek népszerűsítése, író-olvasó találkozók, 
olvasóköri összejövetelek szervezése  
Programtípus: író-olvasó találkozók 
Célközönség: Zalaegerszeg és vonzáskörzete ifjúsági, és felnőtt lakossága, valamint 
Hévíz, Zalaszentgrót, Pacsa, Söjtör, Pókaszepetk felnőtt lakossága 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 

Májusban író-olvasó találkozó szervezése, filmvetítés, a 100 könyv 
népszerűsítése, könyvajánló sarok kialakítása. 
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program 
Célközönség: Keszthely város teljes (felnőtt és gyerek) lakossága 
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 

A száz legtöbb szavazatot kapott könyv folyamatos propagálása:    - írók 
bemutatása, könyvismertetők, felolvasóest.  
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program 
Célközönség: a város teljes lakossága 
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FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
„Az én nagy könyvem” 

Május közepén író-olvasó találkozót tervezünk a Városi Könyvtárban az olvasóink 
körében legnépszerűbb magyar szerzővel, valamint a körzethez tartozó két iskolai 
könyvtárban. 
Programtípus: író-olvasó találkozó 
Célközönség: a város teljes lakossága 

 
APÁCZAI ÁMK KÖNYVTÁRA, ZALAEGERSZEG 

Író-olvasó találkozó gimnazistáknak, egyeztetve a megyei és a városi könyvtárral.  
Programtípus: író-olvasó találkozók 
Célközönség: középiskolások 

 
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LENTI 

TOP 100 listán szereplő művekből olvasósarok létrehozása, könyvismertetők, 
ajánlók készítése. Felolvasások szervezése a TOP 100 listás művekből meghívott helyi, 
vagy hivatásos előadókkal. Olvasókörökben olvasmányok megbeszélése, megvitatása, 
olvasmányélmények feldolgozása meghívott moderátorok segítségével. Nyilvános 
vitafórum, véleménycsere. Irodalmi estek rendezése. 
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program, olvasókör, író-olvasó találkozó 
Célközönség: Lenti és vonzáskörzete, valamint a muravidéki magyar gyermekek és a 
felnőttek. 
 
VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 

Olvasókör megalakítása 10-14 éves gyerekeknek és felnőtteknek. 
Programtípus: Olvasókör  
Célközönség: zalakarosi10-14 éves gyerekek és felnőttek 

 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 

Író-olvasó találkozó gyerekeknek  
Programtípus: író-olvasó találkozó 
Célközönség: zalaegerszegi felső tagozatos gyerekek 

 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 

Júniusban felolvasónap felső tagozatos gyerekeknek két előadó meghívásával a 
legjobb 100 mű között szerepelő gyermekkönyvekből. 
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program a  
Célközönség: keszthelyi felső tagozatos gyerekek  
 
„SALLA” MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, ZALALÖVŐ 

Három fordulós irodalmi rejtvényjáték a helyi általános iskola felső tagozatos 
tanulóinak. „A nagy könyv” program TOP 100 listájára került, e korosztálynak való 
könyvekből. 
Eredményhírdetés júniusban. 
Programtípus: vetélkedő 
Célközönség: zalalövői 10-14 éves gyerekek 
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3. szakasz  2005. június 12 – december 30. 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZHELY 

A 12 mű kihirdetése, író-olvasó találkozó szervezése 
Programtípus: író-olvasó találkozó 
Célközönség: Keszthely város felnőtt lakossága 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 

Júniusban – amikor kialakul a 12-es lista – „Irodalmi Est” szervezése a József 
Attila Városi Könyvtárban és két vidéki helyszínen. 
Célközönség: Zalaegerszeg és környékén élő felnőttek 
Programtípus: író-olvasó találkozó 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG  

Olvasótábor hátrányos helyzetű 10-13 éves Zala megyei gyerekeknek. 
Ideje: 2005. július  
Helye: Balatongyörök, Ifjúsági Tábor 
Témája: Az olvasótáborban eljátsszuk a gyerekekkel a Nagy Könyv-játékot (1. Szavazás 
javasolt - ajánlott ifjúsági regényekből a legjobb 6 magyar és a legjobb 6 külföldi 
regényre; 2. A regények megismerése – könyvajánlás, felolvasó verseny, 
könyvillusztrációk készítése, dramatikus játékok a művek alapján stb. 3. A tábor Nagy 
Könyvének (1 magyar, 1 külföldi mű) megválasztása) 
Programtípus: olvasótábor 
Célközönség: hátrányos helyzetű 10-13 éves Zala megyei gyerekek  

 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 

Olvasótábor. Helye: Keszthely, Napközis tábor 
Programtípus: olvasótábor 
Célközönség: 10-14 éves keszthelyi gyerekek  
 
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR, NAGYKANIZSA 

Olvasótábort szervezünk a 6-10. évfolyamosok számára (25 főre), melyben e 12 
mű megismerése mellett a zalai irodalmi emlékhelyek meglátogatását tervezzük. Az 
olvasótábor 2005. június 20 - július 1. között, a nyári szünetben kerül megszervezésre. A 
napközis jellegű (egész napos) táborban a délelőttök az irodalmi művekkel való 
ismerkedés jegyében zajlanak (részben drámapedagógiai módszerekkel), a délutánok 
pedig a zalai irodalmi emlékhelyek meglátogatásával, pl. Hevesi Sándor, Halis István 
szülőháza, az ihletet adó Mura, melyről Szoliva János költő, vagy a propagálni kívánt 
Szertics László ír. A látogatások nyomán egy website készül és egy térkép a zalai 
irodalmi helyekről és az olvasótáborról magáról.  
Programtípus: Olvasótábor 
Célközönség: 10-16 éves nagykanizsai gyerekek 

 
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LENTI 

Olvasótábor általános iskolás gyerekeknek. A TOP 12 gyermekkönyveinek 
feldolgozása, olvasást népszerűsítő programok. 
Programtípus: olvasótábor, irodalmi játszóház 
Célközönség: Lenti és vonzáskörzete, valamint a muravidéki magyar gyermekek  
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FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 
„A nagy könyvről” szóban, rajzban. 

Programtípus: gyermekfoglalkozás 
Célközönség: 8-12 éves keszthelyi gyerekek  
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG  

Az Én Nagy Regényem című irodalmi pályázat 5-8. osztályos tanulók számára.  
A pályázat témája: A pályázó legkedvesebb regényének bemutatása, az 
olvasmányélmény színes, élvezetes megfogalmazása.  
A pályázat meghirdetése: 2005. szeptember 15. 
Beküldési határidő: 2005. október 30. 
Eredményhirdetés író-olvasó találkozó keretében a gyermekkönyvhéten. 
Programtípus: irodalmi pályázat és író-olvasó találkozó 
Célközönség: Zala megye 5-8. osztályos tanulói 
 
„SALLA” MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, ZALALÖVŐ 

Irodalmi vetélkedő középiskolásoknak a legjobb 12 könyvről. 
Programtípus: vetélkedő 
Célközönség: Zalalövő és környéke középiskolásai 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG  

Zalai gyermekkönyvhetek 2005. „A nagy könyv” jegyében. 
Ideje: 2005. november 16-30. 
Programok: író-olvasó találkozók kiállítások könyvillusztrációkból. 
Célközönség: a megyei könyvtár, a városi és községi könyvtárak gyermekolvasói 
Programtípus: író-olvasó találkozó 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 

Szeptembertől decemberig három alkalommal 4-4 könyv bemutatása. A Nagy 
Könyv olvasókör megalakulása. 
Programtípus: Olvasókör 
Célközönség: Keszthely város felnőtt lakossága 

 
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LENTI 

Olvasóköri találkozók, felolvasóestek, könyvismertetők, szervezése a TOP 12-es 
lista alapján  
Programtípus: szavazásnépszerűsítő program 
Célközönség: Lenti és vonzáskörzete, valamint a muravidéki magyar gyermekek és a 
felnőttek. 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 
Programtípus: Író-olvasó találkozó  
Célközönség: keszthelyi gyerekek 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 
Programtípus: Irodalmi–műveltségi vetélkedő  
Célközönség: keszthelyi gyerekeknek.  
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FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR ELLÁTÓRENDSZER 
Programtípus: Író-olvasó találkozók, zenés irodalmi estek az ellátórendszerhez tartozó 
kistelepüléseken. 
Célközönség: Keszthely környéki települések (Alsópáhok, Sármellék, Rezi, 
Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy) 
 
VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 

Rajzpályázat meghirdetése (illusztráció készítése) a TOP 12-es listára került 
gyerekkönyvekről.  
Programtípus: rajzpályázat 
Célközönség: 14 év alatti zalakarosi gyerekek 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 Ősszel, október, november hónapban a már kialakult 12-es lista alapján az 
addig megszervezett olvasókörök között vetélkedők, felolvasó estek szervezése. 
Célközönség: Zalaegerszegi felnőtt lakosság 
Programtípus: vetélkedő és felolvasó est 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 

Szeptemberben felolvasónap felső tagozatos gyerekeknek és felnőtteknek. 
Programtípus: szavazatgyűjtő program 
Célközönség: zalaegerszegi felső tagozatos gyerekek és felnőttek  
  
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 

Október- december: Irodalmi vetélkedő /2 alkalommal/ 
Programtípus: vetélkedő 
Célközönség: zalaegerszegi felső tagozatos gyerekek  
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
A legjobb helyezést elért „12 könyvből” novemberben vetélkedőt szervezünk a játékban 
résztvevőkből alakuló csapatoknak. 
Programtípus: vetélkedő 
Célközönség: Letenye felnőtt lakossága 
 
VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 

Két író olvasó-találkozó szervezése 
Programtípus: író-olvasó találkozó 
Célközönség: zalakarosi gyermekek és felnőttek 
 
VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 

Műveltségi vetélkedő (szeptembertől decemberig 4 alkalommal) a TOP 12-es 
listára került könyvekről. 
Programtípus: vetélkedő 
Célközönség: 14 év alatti zalakarosi gyerekek 
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