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A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA
A DFMK gyermekkönyvtári programjai 2011. 1. félévben
2011. januárjától április végéig folytatódott az Irodalmi kalandozások megyei
levelezős játékunk, melyet 10-12 éveseknek hirdettünk. A Deák Ferenc Megyei
Könyvtár és a Belvárosi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolája a 2010/2011. tanévben Irodalmi kalandozások címmel levelezős
játékot hirdetett 4-5-6. osztályos Zala megyei gyermekeknek. A játékba benevező
kisközösségek (könyvbarátok, irodalombarátok) – max.: 5 fős csapatok) tagjainak
lehetőséget teremtettünk ismereteik gyarapítására, könyvtár- és internet használati
készségeik fejlesztésére.
A megyei játék célja az olvasás szeretetének elmélyítése és a rendszeres
könyvtárhasználatra ösztönzés mellett az interneten található irodalmi érdekességek
felkutatása. Az irodalmi kalandozások játékkal az értékes szépirodalom olvasására
ösztönöztük a résztvevőket. Ezúttal a külföldi gyermekirodalomban kalandoztunk a
következő művek olvasásával: Roald Dahl: Karcsi és a csokoládégyár, Lois Lowry: Az
emlékek őre, Anne Fine: A kilencedik felhőn.
A játékban 32 csapat vett részt, melyek közül a 8 legeredményesebb vehetett
részt a május 13-i ünnepélyes eredményhirdetésen. Valamennyi résztvevő csapat
Emléklapot kapott, a legjobbak ajándékot és jutalom könyvet vehettek át.
Az Internet Fiesta 2011. gyermekkönyvtári rendezvényeinek célja ebben az
évben az volt, hogy minél több érdekes honlapot megismertessünk a gyerekekkel.
Fontosnak tartottuk, hogy új honlapunkat is megmutassuk a gyerekeknek. Ennek
megfelelően a következő programokat kínáltuk:
Március 21. - Mesekastély: honlap bemutató foglalkozás
A honlap bemutató foglalkozáson 3. osztályos gyerekek ismerkedtek meg a
Mesekastély lakóival. Sok-sok, a gyerekek számára ismerős mesehős bukkant fel a
nyitólap tornyain(http://www.mesekastely.hu.) A Videó galériából az Alma együttes
Ma van a szülinapom c. mókás videoklippje nagy sikert aratott.
Március 22. – Traff Park: játékos közlekedés a neten
A foglalkozás célja: játékos közlekedés a neten 2. osztályosoknak. A téma
előkészítéseként a gyerekek az internet hasznosságáról és használatának káros
következményeiről kaptak kérdéseket, melyeket meglepő tájékozottsággal válaszoltak
meg. A foglalkozás az egyszervolt.hu oldal bemutatásával indult, ezt a honlapot sokan
ismerték és szívesen használják dal, vers vagy mese hallgatására. Innen jutottak el a
traffok világába (http://egyszervolt.hu/traff/). Az oldal célja, hogy meséken és játékos
feladatokon keresztül ismertesse meg a gyerekeket a közlekedési táblákkal és
szabályokkal. A gyerekek jó hangulatban és aktívan játszottak, melynek
eredményeképpen „gyalog jogosítványhoz” jutottak.
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Március 22. - Microsuli: amit a számítógépről tudni kell
A számítógép mindenben segít! Dolgozatírásban (word) – az osztálypénz
megfelelő kezelésében (excel), képregény írásban (PowerPoint), a fotózásban
(Photosynth), kiadványszerkesztésben (Publisher) stb. A foglalkozáson videoklipp és
oktatóanyag segítségével 4. osztályos tanulók, kiskamaszok ismerkedtek a számítógép
rejtelmeivel - a honlap (http://microsuli.hu/) segítségével - nagy érdeklődéssel.
Március 24. - Ismerkedés megújult honlapunkkal
A TÁMOP-pályázat keretében lehetőségünk nyílt egy sokkal korszerűbb,
tartalmasabb gyermekkönyvtári honlap megtervezésére és megvalósítására, mellyel
szeretnénk
még
több
leendő
olvasót,
könyvtárhasználót
nyerni
(http://gyermekkonyvtar.dfmk.hu). A gyerekek tetszését különösen a Galéria, a
Videótár, a Böngészde menüpont és a gyermekkönyvtári blog nyerte el.
Március 21 - 28. - Internetes vetélkedő 10-12 éveseknek
Internetes vetélkedőnk a víz védelmében, a víz világnapjához (március 22.)
kapcsolódott. Az első feladat megoldásához a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapját
böngésztük (http://mek.oszk.hu/). Majd a 10-12 éves gyerekeknek egy vízzel
kapcsolatos idézetet (http://google.hu), a Youtube videotárában A víz üzenetei c. videó
adatait kellett megkeresniük… A gyerekek élvezték az internetes búvárkodást, a jó
megoldásért könyvjelzőt, mobiltelefon tartót és tollat kaptak jutalmul.
Március 21-én rendeztük meg a hagyományos megyei József Attila versmondó
verseny Zalaegerszeg városkörnyéki döntőjét. Kilenc iskolából, 16 felső tagozatos
szavaló vetélkedéséből hárman jutottak tovább az - ebben az évben - Nagykanizsán
megtartott megyei döntőre. A résztvevők emléklapot kaptak, a legjobb versmondók
(Gyenese Krisztián 5. o. – Csonkahegyhát; Magyar Boglárka 7. o. – Zalalövő;
Peresztegi Dóra 8. o. – Búcsúszentlászló) könyvjutalomban részesültek.
Gyermekkönyvtárunk az előző tanévekben sikeresen és hatékonyan segítette
művészeti foglalkozásaival a fogyatékos (enyhe fokban értelmi sérült) és ép gyerekek
integrációját. 2011-ben folytattuk a 2010 októberében elkezdett integrációs
foglalkozássorozatot TÁMOP - pályázati forrás segítségével – „Másképp –
máshogyan!” – olvasásfejlesztés új médiapedagógia módszerekkel címmel - 2-5.
osztályos tanulók részvételével. A sokszínű foglalkozási formák között szerepelt
internetes honlap bemutató, bábjáték, verses-zenés műsor, kézműves foglalkozás és
szabadtéri játékos vetélkedő. (Az integrációs foglalkozásokról bővebben lásd Oláh
Rozália – Tóth Renáta: Olvasásfejlesztés „Másképp – máshogyan” a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárban c. cikkét.)
Április 7-én, a Kortárs ifjúsági– és gyermekirodalom megismertetése
programsorozatunk keretében a szombathelyi Balogh József író, költő volt
gyermekkönyvtárunk vendége, aki az Óriáskerék című verseskötetet mutatta be népes
hallgatóságának. (A találkozóról bővebben lásd Fejesné Szabó Piroska: Vendégünk volt
Balogh József költő, tanár című cikkét.)
Április 28 –án került sor A zalai iskolai könyvtárosok és a közművelődési
gyermekkönyvtárosok tavaszi továbbképzésére a Zala Megyei Önkormányzat
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Pedagógiai Intézete Dr. Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtár és a Zalai
Gyermekkönyvtáros Műhely szervezésében. A 4 órás képzés előadója, Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet igazgatója a biblioterápia elméletéről és gyakorlatáról tartott előadást
közel 40 pedagógusnak és könyvtárosnak.
Az én mesém című, meseíró és mesemondó kisdiákok versenyét az érettségi
szünetben, május 2-án az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziummal
közösen rendeztük meg. A megadott meseszereplőkről ezúttal 17 kisdiák írt mesét, és
közel 35 fős - szülők, pedagógusok és gyerekek alkotta – közönség előtt elő is adták a
történetet. A három legjobb meseíró-mesemondó kisdiákon kívül legszebb versmondó és
legjobb meseíró, valamint közönség díjat is adott a zsűri. A díjazottak jutalom könyveit
könyvtárunk biztosította, a résztvevők az iskolától emléklapot kaptak.
2011-ben is havonta találkoztunk a Cimbora-klub tagjaival, akiknek a száma
hónapról-hónapra nőtt, jelenleg 39 regisztrált tagunk van. A zalaegerszegi tanulók
mellett tófeji, becsvölgyei és csonkahegyháti gyerekek is látogatják a rendezvényeket. A
havi találkozásokról, a Cimbora-élményekről részletes tájékoztató található
honlapunkon, a következő címen: http://gyermekkonyvtar.dfmk.hu/cimboraklub/elmenyeink.
2011. első negyedévében megterveztük új honlapunkat, melynek tartalmi
feltöltését március 15-ig elvégeztük. Könyvtárunk új honlapjának hivatalos átadására
április 14-én, a könyvtárosok világnapján került sor. Erre az alkalomra elkészült a
gyermekkönyvtár új honlapjának ismertetője is. (Lásd Fejesné Szabó Piroska: Honlapkalauz a Deák Ferenc Megyei Könyvtár új honlapjához című cikket.)
Oláh Rozália

DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS
Rendezvények
A Költészet Napja alkalmából két rendezvényünk volt a községekben: április 7-én
Balogh József költő találkozott a gyermekolvasókkal Bagodban az iskolában.
Április 11-én 18.00 órától Turbuly Lilla költői estjére került sor Nemesrádón a
községi könyvtárban.
2011. április 29-én Alsónemesapátiban, 2011. május 12-én Pusztaszentlászlón az
"Első zalai gyümölcsészkönyv" című kiadványt mutatta be az érdeklődőknek Darázsi
Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke, a mű egyik szerzője és felelős
kiadója. A program a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás támogatásával
valósult meg. A kötet a "Fenntartható fejlődés a háztájiban - Alkalmazkodó
gyümölcsészet bevezetése a zalai aprófalvakban" program eredményeként született a
Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Szerkesztője Lázár Péter, a tanulmányok
szerzői között szerepel még Lantos Tamás, Kovács Gyula, Dóka László, Bócsó Renáta
és Juhász Attila.
Az Ünnepi Könyvhét keretében 2011. június 1-jén illetve 8-án Turbuly Lilla zalai
származású íróval találkozhattak a gyerekek Pacsán a Városi Könyvtárban, Söjtörön a
Deák Ferenc Általános Iskolában, és Pölöskén a Suli Harmónia Általános Iskolában. A
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