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KITÜNTETÉSEK MEGYÉNKBEN 
 

A Magyar Köztársaság elnöke, 40 éves odaadó és sikeres könyvtári szolgálata 
elismeréséül Némethy Tibornét, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gazdasági vezetőjét a 
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki. A kitüntetést augusztus 20-a 
alkalmából Bozóki András kulturális miniszter nyújtotta át Budapesten, az Iparművészeti 
Múzeumban. (Gratulálunk és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk! A szerk.) 

 

 
Némethy Tiborné átveszi a díjat  

Bozóki András minisztertől 
 
  

Lenti Város Közművelődéséért díját vehette át Németh Józsefné, a lenti városi 
könyvtár munkatársa. (Gratulálunk és további sikereket kívánunk! A szerk.) 

      
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 
2005. második félévében programjaink többségét a Nagy Könyv – játék jegyében szerveztük. 
 
 

• Nyáron (július 2-8.) a Nagy Könyv volt a témája annak a – József Attila Városi 
Könyvtár munkatársaival közösen megrendezett – balatongyöröki olvasótábornak, 
melynek résztvevői hátrányos helyzetű 10-14 éves gyerekek voltak. Vendégeink: 
Devecsery László valamint Kocsis Eszter drámapedagógus az irodalmi játék és a 
szerepjátszás módszerével elevenítették fel a gyerekek kedves olvasmányait. A tábori 
kirándulás fő célja Balatonfüreden a Jókai-emlékház megtekintése volt: nagy élményt 
jelentett a gyerekeknek azokban a szobákban sétálgatni, ahol a TOP 12-es lista egyik 
regénye,  Az arany ember megszületett. 

 
• A májusban megalakult 7 Csillag Olvasókör augusztustól decemberig havonta egy 

alkalommal tartotta összejöveteleit Fejesné Szabó Piroska és Tóth Renáta 
gyermekkönyvtárosok irányításával, melyeken a 4-5. osztályosok megosztották 
egymással olvasmányélményeiket. 
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• A Zalai gyermekkönyvhetek 2005 nyitó rendezvényére november 21-én került sor, 
amikor Békés Pál író, műfordító – a Nagy Könyv – program ötletgazdája – a TOP 12-
es lista gyermekkönyveiről beszélgetett a hallgatósággal. A gyermekkönvhetek idei 
célja elsősorban a szépirodalom népszerűsítése volt. Vendégeink voltak a 
gyermekkönyvhéten a már említett Békés Pál mellett: Bosnyák Viktória író, 
műfordító; Csukovits Enikő író; Darvasi László író; Sándor Csilla Mária szerkesztő; 
Figura Ede és Rosta Géza előadóművész; Kardos Ferenc könyvtáros; Kardos József 
pedagógus. A november 21-től  december 2-ig zajló programsorozat keretében a 
megyében 16 helyszínen 35 rendezvényt szervezett a Zalai Gyermekkönyvtáros 
Műhely. 

 

 
A Zalai Gyermekkönyvhetek nyitó rendezvényének vendége,  

Békés Pál dedikál a DFMK-ban 
 

• A gyermekkönyvhét keretében rendeztük meg november 21–én hagyományos Ady 
Endre versmondó versenyünket, az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és 
Gimnáziummal közösen, melyen 45 felső tagozatos és 4. osztályos zalaegerszegi és 
városkörnyéki versmondó szerepelt. 

 
• Ugyancsak a gyermekkönyvhéten, november 28-án került sor – író-olvasó találkozó 

keretében – a Nagy Könyv-játékhoz kapcsolódóan -  Az én nagy regényem című 
olvasópályázatunk eredményhirdetésére. 29 pályamunkát értékelhettünk, a 
legsikerültebb könyvismertetések alkotói könyvjutalomban részesültek, valamennyi 
pályázó emléklapot kapott, melyet Bosnyák Viktória, a rendezvény íróvendége adott át 
Kiss Gábor könyvtárigazgató közreműködésével. 

 
• Az Összefogás a könyvtárakért megyei programjának kiemelkedő rendezvénye volt a 

három zalai városban megrendezésre kerülő „Az (olvasni) tudás hatalom…” című 
szakmai konferencia sorozat, amely egyben a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely őszi 
továbbképzése is volt. Október 24-én Zalaegerszegen a megyei könyvtárban, 
november 14-én Keszthelyen, november 24-én Nagykanizsán a városi könyvtárakban 
került sor a szakmai napokra.  

 
         Oláh Rozália 
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FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 
 
 
Június 2.  Nők a Balatonért egyesület ülése 
Június 6.  Nagy Könyv programsorozat 

Spíró Györggyel író-olvasótalálkozó. Az íróval Kardos Gy. József 
ny. tanár beszélgetett 

Október 3.   Nagy Könyv Olvasókör alapítása. Jókai Mór Az aranyember és 
Georg Orwell 1984 című regényének bemutatása. Az olvasókört 
vezette Kardos Gy. József. 

Október 13.  Keszthely története, előadás a VSZK elsős kollégistáinak 
Október 20.  Festészet Hete 
   Szarka Fedor Guido grafikusművész kiállítása 
   Kép-Hang-Ritmus című előadás, előadó: Szegezdi Róbert 

színművész 
Október 24.  Nagy Pál: A virágnak – agyara van. Tanulmányok az avantgárdról 

című kötetének bemutatója. A szerzővel beszélgetett Tar Ferenc 
tanár, közreműködött Bodnár Sándor zenetanár 

Október 26.  Költészet és Biblia előadássorozat 
  „Az Úr érkezésétől a Föltámadás szomorúságáig” Ady Endre 

istenes verseinek háttere. Előadó Oláh László Radnóti –díjas 
versmondó és bibliaoktató 

November 7.  Nagy Könyv Olvasókör  
  Marquez Száz év magány és Bulgakov Mester és Margarita című 

regényének bemutatása. Az olvasókört vezette Kardos Gy. József 
November 9.  Költészet és Biblia előadássorozat 
  „Mi az mi embert boldoggá tehetne” A boldogság keresése 

Vörösmarty Mihály verseiben. Előadó Oláh László 
November 10. Szakmai Nap: „Az (olvasni) tudás hatalom” c. konferencia 
November 14. Nagy Könyv programsorozat 
  Születésnapi beszélgetés Berek Katalinnal a Nemzet Színészével. 

Tájkép magammal című kötetét lejegyezte Ézsiás Erzsébet. A 
művésszel beszélgetett Kemény András. Közreműködött Herczeg 
László főiskolai hallgató 

November 23.  Költészet és Biblia előadássorozat 
  „És a szívem is elhagyott engem” Remenyik Sándor küzdelme a 

hitért. Előadó Oláh László 
November 28.  Nagy Könyv programsorozat 
  „Miért vágyik az ember a jóra”; adventi beszélgetés Schäffer 

Erzsébet újságíróval 
December 3. Kiállítás gyermekrajzokból „A Haza minden előtt” címmel a 

Rákóczi Szövetség és az FGYVK szervezésében általános 
iskolások részére. 

December 7.  Költészet és Biblia előadássorozat 
  „Mi vagyunk azok az ácsok” Előadó Oláh László 
December 12.  Várak, kastélyok, templomok a történelmi Magyarországon című 

CD, DVD, folyóirat és könyvbemutató. Vendégek: Kósa Pál, 
Csorba Csaba 

December 15.  Nagy Könyv záróprogramja 
  Hosszabbított nyitva tartás, Interneten szavazás lehetősége 
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December 19.  Kardos Gy. József önálló estje 65. születésnapja alkalmából 
December 21.  Költészet és Biblia előadássorozat 
  „…és megnyitja a könyvet”; előadó Oláh László 

 
         Benke Tímea 

 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA, KESZTHELY  
 
Július 25.  Olvasótábor: Játék A Nagy Könyvvel 
Július 26.  Olvasótábor: Tréfás versek, csalimesék, szójátékok 
Július 27.  Olvasótábor: Könyvjelző készítő kézműves foglalkozás 
Július 28.  Olvasótábor: „Mit mesél az aranyhíd?”: vetélkedő a Balatonról 
Július 29.  Olvasótábor: Könyvtári activity: csapatjáték 
Szeptember 9.  Varázslatos karosszék: A Nagy Könyvről szóban, rajzban 
Szeptember 16-23.  Őszi teremdíszeket készítő kézműves foglalkozás délutánonként 
Szeptember 30.  A népmese napja: mesemondó délután 
Október 5.  A Nagy Könyv: Kardos József könyvbemutatója (Micimackó ; A 

kis herceg) 
Október 7.  Varázslatos karosszék: üvegmatrica festő kézműves foglalkozás 
Október 19.  A Nagy Könyv: Kardos József könyvbemutatója (Egri csillagok ; A 

Pál utcai fiúk) 
November 9.  A Nagy Könyv: Kardos József könyvbemutatója (Tüskevár ; 

Abigél) 
November 11.  Varázslatos karosszék: Őszi hagyományok és népi játékok 

felelevenítése, levélmozaik készítés 
 
Gyermekkönyvhetek (nov. 21 – dec. 2.): 
November 21.  Óvodások városi versmondó délelőttje 
November 23.  A Nagy Könyv: Kardos József könyvbemutatója (Harry Potter és a 

bölcsek köve; A Gyűrűk Ura) 
November 25.  Karácsony szóban, dalban: Kardos Ferenc zenés előadása 

óvodásoknak 
November 26.  Karácsonyi könyvajánló 
November 29.  „Az olvasás élmény”: Sándor Csilla, a Csodaceruza szerkesztőjének 

foglalkozása  
December 2.  Darvasi László, a Trapiti könyvek szerzőjének író-olvasó 

találkozója 
December 2.  Varázslatos karosszék: Karácsonyi ajándék és díszkészítés 
December 5.  Téli díszeket készítő kézműves foglalkozás 
December 5.  „A haza minden előtt”: A balatoni kecskekörmök legendáját 

feldolgozó kiállítás 
December 6.  Mikulás-napi rejtvényjáték 
December 10.  A gyermekkönyvtár téli díszbe öltöztetése 
December 16.  A Nagy Könyv zárása. Az „Olvass és játssz!” feladat megoldóinak 

jutalmazása 
December 16.  Varázslatos karosszék: Karácsonyi üdvözlőlap készítése, kézműves 

foglalkozás 
December 19.  Karácsonyfadíszítő verseny Gyenesdiáson 
 
          Tóth Rita 
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FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR,  LETENYE 

 
 

Június 2. Könyvbarátok kirándulása Ausztriába 
Június 3. „Itt ülök csillámló sziklafalon”. Varga Attila versmondó önálló 

estje 
Július 30. Könyvbarátok kirándulása Budapestre és Hollókőre. A „Munkácsy 

a nagyvilágban” c. kiállítás megtekintése 
Június 28-augusztus 9. Kötelező olvasmányok a képernyőn - Filmvetítés a könyvtárban. 
Június 28.  Kincskereső kisködmön 
Július 5. A két Lotti 
Július 12. A Pál utcai fiúk 
Július 19. Egri csillagok 
Július 26. A kőszívű ember fiai 
Augusztus 2. Szent Péter esernyője 
Augusztus 9. Légy jó mindhalálig 
Július 6- augusztus 10.  Színes ötletek - Kézműves foglalkozások 
Július 6.  Képek természetes anyagokból 
Július 13. Szalmadíszek 
Július 20. Papírvarázslat 
Július 27. Kavicsfestés 
Augusztus 3. Patchwork 
Augusztus 10 Gyöngyvilág 
Szeptember 17. Kulturális Örökség Napja: Gyermekeknek játékos bemutató; A 

Szapáry-Andrássy kastély és parkjának története (előadás a 
könyvtárban). 

Szeptember 30. A Népmese Napja: Nagyapó Mesefája – alsó tagozatos 
iskolásoknak mesélnek a nyugdíjas klub tagjai 

Október 17., József Attila Centenárium: Válogatás József Attila versekből Varga 
Attila előadásában, felső tagozatos tanulóknak 

Október 28. Peer Wüschner, Magyarországon élő német festőművész 
kiállításának megnyitója 

November 4. A Magyar Tudomány Napja: „Az első világháború emlékezete” – 
dr. Ferenczy Sándor előadása 

November 25. A Nagy Könyv - városi vetélkedő 
November 25. Vendégünk: Incze Zsuzsa író, a Csellengők és a Szakítópróba c. 

művek szerzője 
November 28. „Liba áll a havazásban” - Figura Ede műsora alsó tagozatosoknak 
December 9.  Timár Zoltán helyi amatőr alkotó kiállításának megnyitója 
December 23. „Lángos csillag állt felettünk” – ünnepváró játszóház. 
 
          Rodek Gyuláné 
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JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
29. Mesemondó Verseny városi és városkörnyéki alsó tagozatos tanulók számára 
 

A „Mesék Afrikáról” Mesemondó Versenyt 2005. november 26-án rendeztük meg. A 
gellénházi dr. Papp Simon Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak (13 fő) Emberek és állatok 
című műsorával kezdődött a rendezvény, betanító pedagógus: Kustán Gyuláné. Ezt követően 
Vajda László a Zala Megyei Közgyűlés Hivatala Művelődési, Idegenforgalmi és Sportosztály 
képviseletében megnyitotta a versenyt. . 

A korosztályok szerinti versengésre külön helyszíneken került sor, ahol 3 fős 
(pedagógusokból, könyvtárosokból és óvónőkből álló) zsűrik döntöttek a legjobb 
mesemondók helyezéseiről. Idén is minden korosztályban szavazhattak a gyerekek a 
közönségdíjas mesemondóra. 

Összességében 9 városi iskola 34 tanulója és 10 városkörnyéki iskola 35 tanulója 
versenyzett egymással a szép mesemondásban. 
 
          Horváth Anikó 
 
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR, NAGYKANIZSA 
 
Olvasótábor 
 

2005. június 20-24-én került sor A Nagy Könyv Olvasótábor megrendezésére. A tábor 
eseményeiből KaLap címmel egy újság is készült, amely elérhető a könyvtár honlapján.  

 

 
 

 
Halis emléknap 

2005. szeptember 24-én Halis emléknapot rendeztek a könyvtárban. E napon avatták 
fel Halis bronzportréját a könyvtár épületében. Bemutatták a NAGYKAR-t, amely a 
Nagykanizsai Kistérség Adatkezelő rendszere, és elsősorban a város és környéke kultúrájáról 
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közöl sokféle ismeretet, információt. Találkozót rendeztek a Nagy Könyv Olvasótábor 
résztvevőinek, valamint Halis-olvasó estet tartottak a könyvtárban.  

A könyvtár Halis István emlékét egyre gazdagodó kiállítással is őrzi. A Halis 
emléknap tiszteletére újabb értékes dokumentummal, Halis kézirattal bővült kiállításuk a 
névadó leszármazottja, Steinhardt László révén. Móricz István pedig nyolc bronzportrét 
készített el egy korabeli fénykép alapján. E portrék egyik darabja kerül az emléknapon a 
könyvtár falára, egy másik darabja pedig Halis István szépen gondozott sírját díszíti majd. 
 
Benedek Elek felolvasó nap  

 
2005. szeptember 30-án általános iskolás diákok olvastak fel Benedek Elek 

meséskönyveiből a könyvtárban olyan óvodásoknak, akik nagy valószínűséggel majd az ő 
iskoláikba járnak. A partnerek: Attila úti Óvoda, Péterfy Általános Iskola, Rozgonyi úti 
Óvoda, Rozgonyi úti Általános Iskola. 

 
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 
 
A Népmese Napja  
 

Könyvtárunk is csatlakozott a Magyar Olvasástársaság azon kezdeményezéséhez, 
hogy szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját, a Népmese Napjaként tiszteljük ezentúl. 
Ezen alkalomból az óvodásoknak és az általános iskolásoknak népmesét illusztráló 
rajzversenyt, 3.-8.osztályig pedig meseíró versenyt is hirdettünk. A pályázatokat szeptember 
23-ig adhatták le a tanulók a könyvtárunkba. A megadott határidőre 13 mese és 91 rajz 
érkezett be. A pályázatok értékelésére a rajzot és magyar irodalmat tanító kollégáinkat hívtuk 
segítségül. A díjazott munkákból az aulában kiállítást állítottunk össze. Emléklapokat és 
okleveleket készítettünk, majd megvásároltuk a jutalmakat, melyekhez az anyagi fedezetet a 
Nagy Könyv pályázatból merítettük. Az eredményhirdetésre szeptember 30-án a kiállított 
képek előtt került sor. 

A megnyitó Benedek Elek életének és munkásságának ismertetésével, s a Magyar 
Olvasástársaság felhívásának felolvasásával kezdődött. Ezután adtuk át a díjakat, melyből 
valami a pályázatot beküldők mindegyikének jutott. S hogy a felhívásnak megfelelően „ezen a 
napon minden gyerek legalább egy népmesét a tarisznyájába tehessen”, megkértük a 
drámapedagógiát oktató kollégánkat, Hohl Lászlónét, mondjon egy mesét a rendezvény 
zárásaként a gyerekeknek. A gyerekek körben leültek és úgy hallgatták A kenyér íze című 
népmesét. 
 
Olvasókörök a könyvtárban 
 

A Nagy Könyves pályázatban vállaltaknak megfelelően minden héten szerdánként 16-
17 óráig tartottuk olvasóköri összejöveteleinket könyvtárunkban. Előre összeállítottuk 
listánkat és az időpontokat az elődöntőbe került 12 könyvből. Plakátokat készítettünk, 
szórólapokat juttattunk a település lakóinak postaládáiba, és a helyi médiákban is közzétettük 
programunkat. Minden alkalommal az előre kiírt lista alapján az elődöntőbe jutott 1-1 
könyvről beszélgettünk, véleményt cseréltünk, részleteket olvastunk fel, filmrészletet néztünk 
meg. Nagy tetszésnek örvendett, hogy az adott könyvről készült kampányfilmet projektoros 
kivetítő segítségével be tudtuk mutatni a résztvevőknek. 

A Nagy Könyv programiroda honlapjáról szívesen használtuk fel a Regények csatája, 
Sztárok, könyvek, az Egypercesek és a Könyvajánló fejezeteket is. A vetítések után játékos 
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kérdéseket is tettünk fel. Az olvasókörök végén a könyvtár nyitva tartását, címét és az aznapi 
könyv borítójának kicsinyített képét tartalmazó könyvjelzőt is adtunk, azzal a céllal, hogy 
ezekből a legtöbbet gyűjtőket külön is jutalmazzuk a záró rendezvényünkön.  
 
Vetélkedő a 12 Nagy Könyvből  
 

December 7-én műveltségi és játékos vetélkedőt szerveztünk, melyre baráti 
társaságok, munkahelyi kollektívák, családi és baráti társaságok olvasást és játékot kedvelő 
csapatainak jelentkezését vártuk. 

Felhívásunkra 6 csapat jelentkezett, összesen 26 fővel. A köszöntő és a Nagy Könyv 
játék bemutatása után minden csapat választhatott magának egy könyvet, melyek 
képillusztrációját felragasztotta az asztalára. A játékszabályok elmondása után kezdődhetett a 
játékos vetélkedő. Az alábbi kérdésekkel kellett megbírkóznia a csapatoknak: 

- Melyik regény szereplői? 
- Melyik regény színhelye? 
- Melyik regényből való ez a tárgy? (mutogatás) 
- Kérdések az írókról 
- Melyik regényből való a filmrészlet, 
- Képkirakó- Ki ő? Melyik regényt írta? 
- Villámkérdések az Egri csillagok regényből 
- Írjatok verset, melyben szerepeljen a gyűrű szó! 
- Totó az Abigél című regényből 
- Soroljátok fel Rowling eddig megjelent regényeinek címét! 
- Fekete István beszélő állatneveinek kitalálása 
- Hogy hívják? Kérdések az Arany ember szereplőiről 
- Kakukktojás a Pál utcai fiúkról 
- Igaz-hamis A kis hercegről 
- Ki mondta a Micimackóban? 
- Ki képviseli, ki az arca a regényeknek? 
- Általános kérdések a Nagy Könyv játékról? 
A csapatok jó válaszaikért 1-1 könyvképet kaphattak. Míg megtörtént a szerzett képek 

összeszámolása, addig a Nagy Könyv honlapról meghallgathatták a játékosok a Tüskevár 
regény és a Pál utcai fiúk regény kampányfilmjeinek zenéjét.  
  A helyezettek: 

1. Abigél csapat Varga Tünde, Varga Zsófia, Varga Anna és Ilona, Kovácsné Balogh 
Gabriella, Kovács Gergő és Kovács Luca) 

2. A kis herceg csapat: (Bakonyi Rita, Bocskor Tünde, Hohl Lászlóné, Benkőné 
Gulyás Edit) 

3. Harry Potter és a bölcsek köve csapat: (Hajmásiné Török Gyöngyi, Hajmási 
Bálint) 

Az eredményhirdetés után a legeredményesebb csapat választhatott magának 
ajándékot, majd helyezés szerint a többiek is. Jutalmaztuk azokat is, akik a legtöbbször 
látogatták az olvasókör foglalkozásait. 

A vetélkedő zárásaként a Micimackó csapat tagja, Pataki Jánosné, aki rendszeresen ír 
verseket településünk történéseiről, meglepetésként egy általa írt verssel köszönte meg A 
Nagy Könyv programokat. 
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Az olvasókör fináléja 

 
A Nagy Könyv pályázatra olvasókör alakult 
Tizenkét könyv méltatását hallhattuk, láthattuk! 
Bemutatók zárónapja mai napra időzült 
Amikor vetélkedővel erre korona került! 
 
Lelkes kis csapatok alkották a stábot  
Felnőtt, gyermek egyaránt a sikerért harcolt! 
Örökké szívünkbe zártuk Kis herceget, Tutajost 
Micimackót, Nemecseket és a többi alakot! 
 
Köszönet a Szervezőknek, résztvevőknek egyaránt 
Örülünk, hogy városunkban mindez visszhangra talált 
Reméljük, a Pályázat is elnyeri a sikerét 
Könyvtárosok sok munkája meghozza a gyümölcsét! 
 
Nemecsekről szobor készül, melyet a Fűvészkertben 
Terveznek felállítani a jövő esztendőben! 
A Nagy Könyv mozgalom mindenkit megmozgatott 
Irodalmi vetélkedő egy országra kihatott! 

(Pataki Jánosné) 
 

 
Pataki Jánosné felolvassa a saját versét 

 
Író- olvasó találkozó Sándor Csillával, a Csodaceruza folyóirat  
 
 November 29-én találkozhatott iskolánk 3. és 4. osztályának minden tanulója Sándor 
Csillával. Szándékosan ezt a két osztályt választottuk, hiszen ők azok , akik nagyon sokat és 
szívesen járnak könyvtárba, sok megoldást küldenek be a levelezős játékokra és közülük 
többen vettek részt olvasóköri foglalkozásokon is. Úgy gondoltuk, hogy ez az „ Olvasás 
élmény” című rendhagyó irodalomóra számukra legyen egyfajta jutalom. A rendezvény előtt 
egy héttel 1-1 meghívó levelet juttattunk el e két osztálynak. Leírtuk nekik, hogy miért rájuk 
esett a választásunk, s örülnénk , ha elfogadnák meghívásunkat. 
 Előzetes feladatra is kértük őket: hogy keressék és lapozzák a Csodaceruza folyóirat 
könyvtári számait, s kísérjék figyelemmel a  Nagy Könyv játék 12 elődöntőbe jutott 
regényének híreit, tájékoztatóját. A gyerekek nagyon örültek a meghívásnak és izgalommal 

 86



HHíírreekk  

készülődtek. November 29-én megérkezett az előadó és 11 órakor elhelyezkedtek a könyvtár 
olvasótermében a gyerekek is. 
 Sándor Csilla köszöntötte a gyerekeket és beszélgetett velük az olvasásról, az 
élmény szó jelentéséről. Majd részletet olvasott fel Rosszcsont Peti kalandjai című könyvből. 
Ezután a gyerekek megszavazták melyik a 3 legkedveltebb és általuk legtöbbet olvasott 
regény a 12 Nagy Könyv közül. Így kapta a legtöbb szavazatot a Micimackó, a Tüskevár és a 
Harry Potter, a bölcsek köve című regény. Ekkor 3 csapat alakult, s mindegyik választott 
magának 1-1 csapatvezetőt. A csapatok kérdéseket tehettek fel egymásnak és a 
csapatvezetőknek is. Érdekeseket, jókat tudtak kérdezni egymástól. Bebizonyították, hogy 
tényleg ismerik a történeteket. A tíz kérdés után szinte csak 1-1 pont különbség volt köztük. A 
játék  hevében nem is az érdekelte őket, hogy ki vezet, hanem az, hogy minden feltett 
kérdésre valamelyik csapat meg tudja adni a választ. Majd végül kérdezhettek a gyerekek a 
vendégtől  a szerkesztéssel, a munkájával kapcsolatban. A találkozó végére saját maguknak 
bizonyították be, hogy az olvasás tényleg élmény.  
 A rendezvényre a Zalai Gyermekkönyvhetek keretében a  Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár könyvtárosainak szervezésével kerülhetett sor. Munkájukat ezúton is köszönjük! 
 
Figura Ede előadásai  
 
 A Nagy Könyv pályázatok keretén belül kerülhetett sor könyvtárunkban egy író – 
olvasó találkozó szervezésére. Először Darvas Ferenc író- költővel vettük fel a kapcsolatot. 
Sajnos a rendezvény megtartása előtt a rossz időjárási viszonyokra való tekintettel Darvas 
Ferenc lemondta a találkozót. Így került felkérésre Figura Ede előadó, aki már többször is 
nagy sikerrel adott műsort intézményünkben. December 15-én négy előadás megtartását 
vállalta. Az 1-2.osztályosoknak 9 órától, az  óvodásoknak 10 órától, a 3-4. osztályosoknak 11 
órától adta elő Liba áll a havazásban című műsorát.  
 La Fontaine, Szabó Lőrinc, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ágnes, Zelk Zoltán, Weöres 
Sándor, Juhász Gyula, Osvát Erzsébet és számos gyermekversíró télről szóló verseit 
megzenésítve adta elő, közéjük egy nagyon aranyos, humoros, téli történetet ékelve. A 
gyerekek szájtátva figyelték a műsort, s maguk is bekapcsolódtak az ismertebb versek 
éneklésébe, s a vállalkozó kedvűek közül néhányan maguk is a történet szereplőivé válhattak. 
 
A pályázati könyvek átadása az óvodásoknak 
 

2005. szeptember 5-én kapta könyvtárunk a jó hírt, hogy a Zala Megyei Közoktatási 
Közalapítványhoz benyújtott „Letéti állomány telepítése a zalakarosi óvodába” című 
pályázatunkat a kuratórium elfogadta, és 81 000 Ft összeggel támogatja. 

A pályázatot óvodák, ill. óvodát is működtető közoktatási intézmények adhatták be. A 
pályázat célja: Óvodák támogatása dokumentumok beszerzéséhez. A megpályázható 
támogatás maximális összege 51-100 főig működő óvodára 1 500 Ft/fő volt. 

A májusi adatok szerint az akkori 72 főre, vagyis 81 000Ft-ra pályázhattunk. Ehhez 
még 25% saját erőre, vagyis 27 000 Ft-ra volt szükség. Ezt a 2006. évi könyvtári éves 
dokumentum beszerzési költségünkből fedeztük.  

Ezekből az összegekből 75 db könyvet sikerült vásárolnunk, azokat külön 
címleltárkönyvbe vezetve, könyvtárunk állományába véve, letétként helyeztük el az 
óvodában. Így az óvodások és óvónők bármikor hozzáférhetnek, helyben használhatják 
azokat. Az állományt az óvónők felelősségére bíztuk és évente egyszer ellenőrizzük, szükség 
szerint selejtezzük, lehetőségeink szerint pedig segítjük a gyarapodását, fejlesztését.  

Mivel a pályázati pénz átutalása december 15-éig megtörtént, így örömmel lephettük 
meg az óvódásokat egy kis karácsonyi ajándékkal. A szünet előtti utolsó napon, december  
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21-én, karácsonyi díszcsomagolásban vittük át a könyveket. Nagy öröm volt látni a boldog 
gyermekarcokat, amint lapozgatták a számukra ezentúl bármikor elérhető dokumentumokat. 
Reméljük, ezek a könyvek felkeltik érdeklődésüket, elindítják bennük a felfedezés, 
rácsodálkozás örömét, különböző képességeik kibontakozását, fejlesztik szókincsüket, segítik 
olvasóvá nevelésüknek, élethosszig tartó tanulásuknak kezdeti lépéseit. 
 
         Horváthné Nagy Elvira 
 
KESZTHELYI ELLÁTÓRENDSZER 

 
2005 év nyarától több településen nagy változásokon ment keresztül könyvtáraink 

élete. 
A nyár folyamán megszűnt a kisgörbői általános iskola, ezért a községi és iskolai 

könyvtár életében is új fejezet kezdődött. Az iskola épülete pillanatnyilag még nem lett 
értékesítve, ezért a könyvtár jelenlegi helyén maradt, egy az udvaron különálló épületrészben. 
Sajnos jelen pillanatig még mindig nem üzemel, remélhetőleg jövő évben már az e-
Magyarország ponttal közösen a település központjában kap elhelyezést. 

Augusztus hónapban megszűnt Dióskálon is az iskola, a kettős-funkciójú könyvtár itt 
szétválasztásra került. Az iskola a zalavári Ciril-Method Általános Iskolával lépett fúzióra, és 
a könyvállomány egy részét magukkal vitték. Az állományellenőrzésre az ősz folyamán került 
sor, a Dióskálban maradt kötetek ellenőrzése pedig jövő év elején valósul meg. A könyvtár 
visszaköltözik a faluházba, és akkor lesz kinevezve az új könyvtáros is. Zalaváron a községi 
és iskolai könyvtár szétvált, és a községi könyvtárban az új könyvtáros Gerecs Mária lett. 

Várvölgyön kijavították a községi könyvtár beszakadt tetejét, jelenleg a belső 
javításokat végzik. A munka ideje alatt a könyvtári szolgáltatás a minimálisra csökkent. 

Zalaapátiban a községi és iskolai könyvtárból Meizer Istvánné nyugdíjba ment, 
kolléganője Szalay Judit pedig kisbabájával otthon tölti a következő éveket. Az őt helyettesítő 
új könyvtáros Katonáné Ámán Szilvia lett. 

Az ősz folyamán hála a Nagy Könyv pályázati lehetőségnek sok, színvonalas 
rendezvényt tudtunk a községi könyvtáraknak szervezni. 
 Kardos Gy. József keszthelyi tanár közreműködésével olvasóköröket szerveztünk. A 
tanár úr sok érdekes előadást tartott a Nagy Könyv 12-as listájára felkerült művekről, 
összehasonlítva a regényeket, Cserszegtomaj és Zalacsány  községi és iskolai könyvtárában, 
Alsópáhok, Zalavár, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy könyvtáraiban. Az előadások nagyon jól 
sikerültek, felnőtt és gyermek olvasóknak egyaránt nagy élmény volt megismerkedni a nekik 
szóló könyvekkel. 

November végén Sándor Csilla, a Csodaceruza főszerkesztője volt a vendégünk. 
Várvölgyön, Cserszegtomajon és Zalaapátiban beszélgetett a gyerekekkel 
olvasmányélményeikről. Ezeket az előadásokat a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
finanszírozta. Ez úton is köszönjük! 

December elején Darvasi László mutatta be meseregényeit Reziben a községi és 
iskolai könyvtárban. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták az írót, és lelkesen 
kapcsolódtak be a beszélgetésbe. 

December 5-én Szabó Ilona 35 év munka után nyugdíjba vonult. Sok örömteli, békés 
nyugdíjas évet kívánok Neki! 
 
         Temleitner Krisztina 
 
LENTI KÖZPONTI ELLÁTÓRENDSZER 
 

 88



HHíírreekk  

2005-ben a lenti ellátórendszer tagjainak száma változatlan maradt. 2006-ban a 
szolgáltatóhelyek száma eggyel csökkeni fog, mivel Külsősárdon 2005. december 31-vel az 
önkormányzat megszünteti  a községben a könyvtárat.  

2005-ben az ellátási körbe tartozók közül 5 község  kivételével mindenki teljesítette az 
együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségét a könyvbefizetési összegekre 
vonatkozóan. 

A 2005. évi szolgáltatási szerződések alapján a 230 Ft-os fejkvótának 20%-a volt a 
működtetési hozzájárulás. 

A könyvtáraink a könyvbefizetési összegeiket 20 %-kal meghaladó értékben kaptak 
könyveket.  

A második félévben térítésmentesen végeztük el az érdekeltségnövelő támogatás 
összegeinek felhasználását és a vásárolt dokumentumok feldolgozását is. 

Térségünkben 2005 júliusától több helyen történt változás a könyvtár vezetésében / 
Csesztreg, Csömödér, Kissziget, Szentgyörgyvölgy /.  

Az utolsó negyedévben előkészítő és szervezőmunkát végeztünk az 
önkormányzatoknál a Könyvtárellátási Szolgáltató  Rendszer ellátási formáinak ismertetésére. 
Szervezőtevékenységünknek köszönhetően a lenti Többcélú Kistérségi Társulás módosította 
feladatkörét a mozgókönyvtári ellátás felvételével.  

A lenti kistérség 51 településéből jelenleg 16 olyan község található, ahol nem 
biztosított a könyvtári ellátás, nem működik könyvtár. A kistérségi társulás ezirányú 
feladatainak ellátátásához, ha él a  pályázati lehetőségek kihasználásával, több mint 20 millió 
forint igénylésére nyílik lehetősége.  

 
        Stéber Ferencné Csögi Ágnes 
 
ZALAEGERSZEGI ELLÁTÓRENDSZER 
 

Községi könyvtáraink a 2005-ben megemelt könyvbeszerzési keretnek, az 
érdekeltségnövelő állami- és a felzárkóztató támogatásnak köszönhetően az elmúlt évben  
3 200 000 Ft-ért kaphattak új dokumentumokat. A második félévben 4 könyvtárban történt 
állomány ellenőrzés az ELKA szoftver segítségével: Hagyárosbörönd, Zalaboldogfa, Zalacséb 
és Zalaszentgyörgy könyvtáraiban. Több mint 9 000 könyvtári egység adatait egyeztettük a 
program segítségével. 

Személyi változás miatt 3 könyvtárban történt átadás-átvétel: Baktüttösön, 
Vasboldogasszonyban és Zalaszentivánon.  

Állományrendezéssel egybekötött állomány kivonásra Alibánfán, Lickóvadamoson, és 
Zalaboldogfán került sor. 

Két pályázat segítségével több könyvtárunk végezhet épületfelújítást, bútor- és 
eszközvásárlást. Az NKÖM Közkincs pályázatán. Gellénháza 17 900 000 Ft-ot, Nemesapáti 
20 000 000 Ft-ot, Salomvár 2 000 000 Ft-ot, Keménfa 1 300 000 Ft-ot nyert. Az NKA EU-s 
pályázatán Dobronhegy részesült 150 000 Ft támogatásban. 
Rendezvények: 

Az Ünnepi Könyvhéten Devecsery László drámapedagógus Bakra és Teskándra 
látogatott el. 
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Devecseri László a teskándi gyerekek és a könyvtárosok körében 

 

 
Rosta Géza előadása 

 
 

A gyermekkönyvhéten Rosta Géza verses, zenés műsorát Bakon, Becsvölgyén és 
Egerváron hallgathatták meg a gyerekek.  

Nagy Könyv vetélkedőt rendeztünk a községi könyvtárak számára a JAVK-ban 
november folyamán. Becsvölgye, Csonkahegyhát, Kustánszeg, Lickóvadamos és Teskánd 
négy fős csapatai vetélkedhettek egymással. Az első három helyezett közösség értékes 
könyvutalványt nyert, és minden csapat emléklapot vehetett át. 

 
          Pál Éva 
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