HÍREK
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárának hírei
Gyermekkönyvtárunk 2008 őszén ismét meghirdetette olvasásnépszerűsítő
pályázatát Díszítsünk mesefát! címmel zalaegerszegi általános iskolásoknak. A pályázat
témája: A tél örömeiről szóló olvasmány ajánlása és / vagy gondolatok az olvasás
szeretetéről.
A Mesefa „díszei” ezúttal a téli hangulathoz és ünnepekhez kapcsolódtak:
hóember, fenyőfa, csillag, hópehely stb. A „díszeken” a pályázók a tél örömeiről szóló
könyv néhány mondatos ajánlását és/vagy az olvasással kapcsolatos gondolatait
helyeztük el.
A téli Mesefát 2008.december 1-én kezdtük díszíteni és 2009.március 1-ig,
„kikeletig” folytattuk. A téli Mesefát díszítő pályázók jutalmazására március 21-én, a
tavasz első napján került sor könyvtárunk emeleti olvasótermében. A pályázatra mintegy
70 lelkes olvasó-ajánló érkezett szüleivel, testvéreivel, barátaival. A zsákbamacskajutalmat mindenki örömmel fogadta, a programot Kiss Gábor igazgató meséje zárta.
10 éves volt ebben az évben az Internet Fiesta, melyet 2009. március 23-31.
között rendeztünk meg. A könyvtári rendezvénysorozat célja, hogy a felhasználókat
minél szélesebb körben megismertessük a 21. századi ügyintézés, tanulás, tájékozódás,
tájékoztatás korszerű formáival, hasznos lehetőségeivel. Március 23-tól 31-ig
könyvtárunkban ingyenesen használhatták olvasóink az internetet, bemutattuk CDROM-jainkat, valamint weboldalakat ajánlottunk a gyerekeknek az alábbiak szerint:
március 24. 13.00 (3. osztály) - Ismerkedés mesés honlapokkal
március 26. 13.30 (4. osztály) - Itt a tavasz, kiránduljunk!
március 27. 9.30 (6. osztály) – Infosuli - kedvenc témám a neten
március 30. 8.00 (3. osztály) – Játékos honlapok
március 31. 13.00 (4. osztály) – Interaktív oldalak
Március 23-án rendeztük meg a megyei József Attila versmondó verseny
Zalaegerszeg városkörnyéki fordulóját felső tagozatos tanulók részvételével. A
legszebben verset mondó három szavaló vehetett részt később a megyei döntőn, melyre
ebben az évben április 4-én a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban került sor.
Az április 16-i író - olvasó találkozóra izgalommal készültünk, hiszen a
gyermekkönyvhéten elmaradt Sohonyai Edit írónő programját szerveztük, melyet nagy
várakozás előzött meg a gyerekek részéről is. A Le a csajokkal! / Le a pasikkal avagy a
Szerelemről másképp minden kamaszt érintő témáról az írónő közvetlen-vidám
„pódiumelőadást” tartott, észrevétlenül és élvezetesen bevezetve a tizenéves fiúkatlányokat a párkapcsolat rejtelmeibe.
E program elején Kiss Gábor igazgató meghirdette új Mesefa-pályázatunkat. A
"Zöldüléstől sárgulásig" c. nyári Mesefa-pályázat keretében olvasóink a
Gyermekkönyvtár előterében felállított Mesefán ajánlhatják olvasmányaikat. A pályázók
jutalmazására az Őszi könyvtári napok keretében, október elején kerül sor.
Május 4-én 14.00 órai kezdettel Az én mesém címmel az Ady Endre Művészeti
Általános Iskolában került sor a könyvtárunk által is támogatott meseíró- és mesemondó
versenyre Zalaegerszegi és városkörnyéki kisiskolások részvételével. A hagyományos
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