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 Oláh Rozália iskoláit Sárbogárdon végezte, itt is érettségizett, majd elvégezte 
Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szakát. 
 A főiskola után rövid ideig tanított. Ezt követően Szombathelyen a Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtár módszertani osztályán dolgozott. 
 Ezután került Zalaegerszegre, ahol 1983-ban lett a Gyermekkönyvtár dolgozója. 
A következő években gyermekkönyvtári vezetői szakképesítést szerzett. 1995-től ő a 
gyermekkönyvtár vezetője. 
 1984 óta szerkeszti az évente megjelenő „Tarkaforgó” című módszertani 
kiadványt. Ez a gyermekkönyvtári foglalkozások forgatókönyvét tartalmazza, segítve a 
könyvtáros kollégák munkáját. A kiadvány tematikus jellegű, levelezős játékokat, 
irodalmi pályázatokat is ismertet.  
 2001-2003 között elvégezte esti tagozaton az ELTE Könyvtártudományi-
Informatika tanszékén a könyvtár kiegészítő szakot. 
 1995-ben alakult meg a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely, amelynek alapítója és 
vezetője azóta is.  
 Több mint három éve szerkeszti a „Gyermekkönyvtári Információ” című 
hírlevelünket, szakirodalmi tájékoztatónkat, amely kéthavonta jelenik meg. 
 Nevéhez több sikeres pályázat fűződik. Ezek közül kiemelkednek az 
esélyegyenlőséget hangsúlyozó, a társadalmi integrációt segítő művészeti foglalkozások 
programjai. 
 15 éves múltra tekint vissza az évente meghirdetett „Barangolás a 
gyermekirodalomban” című irodalmi levelezős játék, amelynek ő a koordinátora. 
 Mint a gyermekkönyvtár vezetője, jelenleg is aktívan végzi a különböző 
rendezvények szervezését, programok összeállítását. 
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 Sok-sok éven át tartott felső tagozatos diákoknak és kisiskolásoknak könyvtári 
foglalkozásokat, ezzel is hozzájárulva a felnövekvő ifjúság olvasóvá neveléséhez. 
 Évtizedes múltra tekint vissza a nyaranként megrendezett balatoni olvasótábor, 
ahol hátrányos helyzetű gyerekek táboroznak. Ezeknek az éves összejöveteleknek aktív 
szervezője és résztvevője. 
 Szerteágazó feladatai mellett könyvtári szakértőként szakfelügyeleti 
tevékenységet is folytat, segítve ezzel a kiskönyvtárak munkáját. 
 Jó kapcsolatban van a helyi médiával és iskolákkal. Ennek köszönhetően a 
közvélemény jobban megismerheti a gyermekkönyvtár munkáját. 
 Kiváló viszonyt épített ki kortárs írókkal, költőkkel, akik közül már számos híres 
személy vendégeskedett könyvtárunkban. 
 Szakmai hozzáértésével, lelkesedésével, az olvasók iránti elkötelezettségével 
nap mint nap segíti a gyermekkönyvtár munkáját. Óriási szerepe van abban, hogy a 
Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára sokoldalú, érdekes, hasznos 
tevékenységet fejtsen ki – a gyermekolvasók örömére. 
 

LAUDÁCIÓ 
 

 Oláh Rozália 1983-tól a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárának 
munkatársa, 1995-től vezetője. Zalaegerszegen a diákoknak, nyaranta pedig a balatoni 
olvasótáborban a hátrányos helyzetű gyermekeknek szervez ismeretterjesztéssel, 
olvasásra neveléssel összekötött nyaralást. Programjai közül kiemelkednek az 
esélyegyenlőséget hangsúlyozó művészeti foglalkozások. 1984 óta szerkeszti a 
Tarkaforgó című módszertani kiadványt, 3 éve pedig a Gyermekkönyvtári Információ 
című hírlevelet. Alapítóként vezeti a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhelyt, mindezzel 
hozzájárulva a gyermekkönyvtáros kollégák tájékoztatásához, továbbképzéséhez. 
Szakmai hozzáértésével, lelkesedésével, kitartó munkájával elérte, hogy a médián 
keresztül a közvélemény is megismerhesse a gyermekkönyvtárosok munkáját. Az MKE 
Gyermekkönyvtáros Szekciója javasolta kitüntetésre, ahol évek óta aktívan dolgozik. 
Gratulálunk eddigi munkájához! 
 

 
Oláh Rozália olvasótáboros gyerekek körében 




