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A nap folyamán játszósarok várta a gyermekeket, s az érdeklődők megismerkedtek az 
aranyozás fortélyaival, technikájával a könyvtár mini restaurátorműhelyében. Cserhalmi 
Henriette restaurátor, könyvkötő kolléganőnk jól használható gyakorlati tanácsokkal segítette 
a szép számú érdeklődőt. 
 November 17-én a  Kis János szerkesztésében megjelent „Téli Olimpiák” és az 
„Olimpiák hősei” című könyvek bemutatójára került sor. Két kiváló sportember, Horváth 
Csaba olimpiai bajnok kenus, valamint Gyenesei Leila világbajnok,olimpikon, öttusázó tartott 
élménybeszámolót. 
 December 17-én irodalmi tanácskozást tartottunk intézményünkben. „Irodalmi Élet a 
peremvidéken” címmel a 30 éves Összhang antológia apropóján emlékezett, s tolmácsolta 
gondolatait, véleményét Bence Lajos, Péntek Imre és Pete György. A tanácskozást Kiss 
Gábor, a könyvtár igazgatója vezette. 
 
        Kocsisné Sipos Rozália 

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 

 Új címmel és  megújuló formában indítottuk megyei „Barangolás…”játékunkat. 
Az Irodalmi kalandozások cím jelzi, hogy könnyedebb, játékosabb, inkább az 
olvasmányélményt továbbgondoló - mint az olvasottságot számon kérő -, kreatív alkotó 
munkát igénylő feladatokat oldhatnak meg a résztvevők. Megyei játékunk célja az 
olvasás szeretetének elmélyítése és a rendszeres könyvtárhasználatra ösztönzés mellett 
az interneten található irodalmi érdekességek megismertetése. Az Irodalmi 
kalandozások játékkal a továbbiakban is az értékes szépirodalom olvasását ajánljuk a 
gyerekeknek. Rejtvényfüzeteket állítunk össze a könyvek feldolgozásához, a feladatok 
megoldásakor a könyvtári környezet, a könyvekben való búvárkodás, a könyvtár 
tájékoztató apparátusa, valamint az internet használata is jelentős szerepet kap. A 
játékot háromfordulósra terveztük ebben a tanévben is – 2009 októberétől 2010 
márciusáig három értékes szépirodalmi regényt ajánlunk elolvasásra, és az elolvasott 
könyvekhez kapcsolódóan rejtvényfüzeteket küldünk a játékosoknak. A megyei 
levelezős játékra Zala megyéből 4-5-6. osztályosok 5 fős csapatait vártuk. A játékot 
záró rendezvényre a legeredményesebben szereplő csapatokat hívjuk meg 2010 
májusában, akik 5 perces bemutatkozó jelenettel készülnek erre az alkalomra. Ezekből 
az előadásokból kitűnik, hogy mennyire hatottak a gyerekek személyiségére az olvasott 
művek. Ekkor kerül sor az ünnepélyes eredményhirdetésre és a jutalomkönyvek, apró 
ajándékok, oklevelek átadására. 

A játék nevezési feladata: számítógépes rajzoló programmal készített 
bemutatkozás. 

A játék menete: 
       Nevezés: rajzos bemutatkozás (2009. október) 

1. forduló: Nógrádi Gábor: A bátyám zseni (2009. október-november) 
2. forduló: Nemere István: A várúr fia (2009. december-2010. január) 
3. forduló: Böszörményi Gyula: Az elveszett történet (2010. február-március) 
4. Eredményhirdetés, jutalmazás (2010. május) 
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Nagy sikerrel zajlott az Országos Nagyi Könyvtári Napok (Összefogás a 
könyvtárakért, összefogás az olvasókért) gyermekkönyvtári rendezvénysorozata. 
Október 7-én Hogyan készül a rajzfilm? címmel Horváth Mária animációsfilm rendező 
és Bartha Irén rajzfilmkészítő mesélt az animációs film megszületéséről 3-4. 
osztályosoknak. Megtudtuk azt is, hogy Horváth Mária, a népszerű Magyar népmesék 
televíziós rajzfilm sorozat rendezője elindult a világsiker útján, hiszen 2008-ban a 
Hogyan telt a gyerekkorom? c. Magyar népmesék-epizódja első lett a 25. Chicagói 
Gyermek Filmfesztiválon. 
 Október 11-én, Könyves vasárnap 220 gyerek és felnőtt (szülők és nagyik) vett 
részt délelőtti programjainkon. Vetélkedhettek a gyerekek és nagyik Tóth Renáta és 
Fejesné Szabó Piroska gyermekkönyvtárosok vezetésével. A „Zöldüléstől sárgulásig” 
című Mesefa - pályázat jutalmazásán Czegő Teréz mesemondó közreműködésével 
minden „mesefás” zsákbamacska jutalmat kapott. A kézműves játszóházban Pintér 
Györgyike tanárnő irányításával termésképek készültek. Végül a Kipp-Kopp és társai 
című bábjátékban Nyakasné Turi Klára bábművész segítségével játszották el a gyerekek 
Az aranyszőrű bárány c. magyar népmesét. Minden gyermek, aki nagyszüleivel 
érkezett, külön ajándékot vehetett át. 
 November utolsó két hetében zajlottak a Zalai gyermekkönyvhetek programjai. 
A november 16-tól november 30-ig tartó rendezvénysorozaton 15 vendég (író, költő, 
előadó) közreműködésével a megye 17 könyvtárában 32 program várta a gyereket, 
melyről összesített programfüzetet is készítettünk.  

Gyermekkönyvtárunkban a hagyományos Ady-versmondó versenyre november 
16-án – az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménnyel közös szervezésben - a zalaegerszegi és Zalaegerszeg városkörnyéki 5-8. 
osztályos gyerekek részvétel került sor. 
  Szenzációnak számított Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely íróvendégek 
találkozója több szempontból is. Nógrádi Gábor: A bátyám zseni című könyvét éppen 
ez időben olvasták az „irodalmi kalandozók”, akik miután megoldották a regénnyel 
kapcsolatos első forduló rejtvényfüzetét, személyesen is találkozhattak az alkotóval! 
Páratlan élményt jelentett azért is a találkozó, mert Nógrádi Gábort eddig inkább az 
okosan, ugyanakkor humorosan „tanító” írónak ismertük, ám most nagyon is „komoly” 
hangvételű új könyve, melyet fiával közösen írt – éppen zalai tartózkodásuk idején 
jelent meg a könyvesboltokban. A bölcs gyerek könyve - egy-egy szállóigéből kiindulva 
- életvezetési útravalót szeretne adni a kis és nagy gyerekeknek egyaránt, s 
hozzátehetjük: a felnőtteknek is épülésére szolgálhat. További szenzáció volt, hogy a 
találkozóra minden gyermek hozhatott saját, már elolvasott könyvet, és cserében 
kedvezményesen vásárolhatott Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely köteteiből. A zalai 
könyvtárosok és gyerekek által gyűjtött használt könyveket egy kis ünnepség keretében 
– nemes gesztusként - a zalaegerszegi gyermekotthonnak adományozták az írók. 
 Kálnay Adél, József Attila-díjas írónő is vendégünk volt a gyermekkönyvhéten: 
Szivárványország címmel mesélt a kisiskolásoknak életéről és megjelent könyveiről. 
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 A gyermekkönyvhét keretében rendeztük meg november 18-án a Zalai 
Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzését a Zala Megyei Önkormányzat 
Pedagógiai Intézete Könyvtárával közösen. A Cimbora klubmozgalom Magyarországon 
témában Törökné Antal Mária, a dunaújvárosi József Attila Könyvár 
gyermekkönyvtárosa és Kálnay Adél írónő tartott bemutatót (ld. részletesebben Fejesné 
Szabó Piroska cikkét). A továbbképzésen műhelymegbeszélés keretében a 
programkoordinátor, Matusné Gáll Éva ismertette A mese útja zalai programjait, 
valamint a  bemutatta a folyamatosan bővülő honlapot. A Mese útja 2010 februári, 
Boszorkányok hava rendezvényhez 13 zalai könyvtár és iskola mellett csatlakozott a 
muraszombati ÁMK könyvtára is. 
 Oláh Rozália 
 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 
2009. második félév 
  
 2009. második felében is folytattuk a megállapodásoknak megfelelően a 
dokumentumellátást a 30 szolgáltatóhely számára. A mozgókönyvtári keretösszeget 
tovább tudtuk növelni az érdekeltségnövelő támogatás összegével, amelyet teljes 
egészében dokumentum-beszerzésre fordítottunk.  
 A második félévben is 3 könyvszállításra került sor, illetve havonta cseréltük a 
DVD-ket és CD-ket. Az előfizetett hetilapokat és folyóiratokat közvetlenül a szolgáltató 
juttatta el a falvakba.  
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