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szerzővel Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője és Kiss Gábor, 
könyvtárunk igazgatója beszélgetett. 
-    Június 7-én könyvtárunkban került sor a 83. Ünnepi Könyvhét megyei 
megnyitójára. Az országos rendezvényt Pomogáts Béla Széchenyi-díjas 
irodalomtörténész, kritikus köszöntötte, s egyúttal ő nyitotta meg a zalai 
programsorozatot is. A Márai-program részeként irodalmi műsorral tisztelegtünk 
e jelentős ünnep előtt, így az Énekmondó együttes „Személyeskedés” c. CD 
bemutatóját élvezhettük, amely Péntek Imre megzenésített verseit tartalmazza. 
Szintén ekkor került sor Péntek Imre „Hajtűkanyar” c. verseskötetének 
bemutatójára, melyet Pomogáts Béla ajánlott az érdeklődők figyelmébe.  
 
 
        Kocsisné Sipos Rozália 

 

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 
2012. első félévében is rendszeresen fogadtunk óvodás és kisiskolás csoportokat 
könyvtári foglalkozásokra. A havi programokat egy-egy foglalkozási forma, illetve 
téma határozta meg, így volt „drámajáték hónapja”; „papírszínház hónapja”; az 
„internet használat” hónapja; „versek hónapja”; végül „vetélkedők hónapja”. Ezt a 
„keretet” töltötték meg tartalommal a gyermekkönyvtárosok és az aktívan résztvevő 
gyerekek. A gyerekek szívesen fogadták ezeket a foglalkozásokat, ahol aktívan 
közreműködhettek, alkothattak, maguk is tevékeny résztvevői lehettek a programoknak.  
 

 
A Zabszalma együttes Kakukk Marci című műsora a megyei könyvtárban 

 
Az elmúlt évben gyermekkönyvtárunkban kisebb közösségi tereket alakítottunk ki 
(Mesekuckó, Bábsarok, Játéktár, Folyóirat - lapozó); az egyénileg látogató nagyobb, 
illetve a szülők kíséretében érkező kisebb gyerekek is egyre inkább felfedezik ezeket a 
lehetőségeket, szívesen és hosszasan időznek a „gyermekbarát” helyeken. Az új 
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foglalkoztató és olvasóterem, illetve a kölcsönző egy légtérben történt kialakítása 
pozitív olyan szempontból is, hogy a könyvtár teljes nyitva tartási idejében, minden 
látogató „találkozik” a gyermekkönyvtár valamennyi szolgáltatásával, és kedve szerint 
igénybe is veheti azokat. Lehetőségünk van – paravánok segítségével – kiállítások 
rendezésére is, mely ugyancsak nem „különül el”, mint korábban. A „lépcsőház-
galériát” és az olvasótermi tárlatokat is szívesen megtekintik látogatóink. Kiállításaink 
kapcsolódnak programjainkhoz: levelezős játékok feladataihoz készített rajzok, illetve 
képes megemlékezések irodalmi ünnepekről.  
 2012. januárjában ért véget a Barangolás Göcsejben és Hetésben című 
honismeretei megyei levelezős játékunk, melyen 22 felső tagozatos csapat vett részt. A 
négyfordulós játék záró vetélkedőjét január 27-én tartottuk, melyre a játék 
legeredményesebb 8 csapata kapott meghívást. A vetélkedő résztvevői értékes 
könyvcsomagot nyertek, valamint jutalomkiránduláson vehetett részt a zalaegerszegi 
Göcseji Falumúzeumban április 28-án, ahol ekkor éppen a IV. Országos Keramikus és 
Fazekas - fesztivál programjai zajlottak. (Lásd Fejesné Szabó Piroska: Barangolás 
Göcsejben és Hetésben. Honismereti vetélkedő Gönczi Ferenc emlékére c. cikkét!) 
 A 2011/2012. tanévi Irodalmi kalandozások megyei levelezős játékunk 
második  és harmadik fordulója, valamint záró rendezvénye januártól májusig zajlott, 
melyen 32 olvasást kedvelő 4-5-6. osztályos csapat vett részt. A játék során a következő 
könyvekhez kapcsolódó rejtvényfüzetet kellett megoldaniuk a csapatoknak: Turbuly 
Lilla: Kosársuli; G. Szabó Judit: Rózsás Letícia; Barcza Katalin: A kapu. Május 18-án 
személyesen is „bemutatkoztak” az eredményhirdetésen a játék első hét 
legeredményesebb csapatai. A „győztesek” a hangulatos bemutatkozó jelenetek 
előadása után könyvjutalmat és ajándékot vehettek át. 
Az Irodalmi kalandozások játék első könyvének írójával, Turbuly Lillával két 
alkalommal is találkozhattak a gyerekek, február 13-án író-olvasó találkozó keretében, 
május 18-án pedig a záró eredményhirdetés díszvendégeként, ami különleges élményt 
jelentett az alkotónak és a gyerekeknek egyaránt. (Lásd Fejesné Szabó Piroska: Író-
olvasó találkozó Turbuly Lilla írónővel c. cikkét!) 
 Március végén ismét kapcsolódtunk a könyvtárak Internet Fiesta 
programjaihoz a következő jelmondattal „Tanuljunk együtt a neten!”, az alábbi 
programokkal: 

• Március 26. Olvasás portál - honlap bemutató foglalkozás  
• Március 27. „A Te köteleződ” – Netes könyvajánló a Mesefa-pályázatra  
• Március 29. „Utazz velünk… köss ki nálunk!” – ismerkedés új 

honlapunkkal  
• Március 30. Internetes vetélkedő – „Okoskodó – okostotó”. 
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A költészet napja tiszteletére ebben az évben is megrendeztük hagyományosan a 

József Attila megyei versmondó verseny Zalaegerszeg városkörnyéki fordulóját, 
melyen 7 iskolából 16 versmondó szerepelt. Közülük hárman képviselték 
versmondóinkat a megyei döntőn.  

 
Már második éve működik gyermekkönyv-tárunkban a Cimbora klub, ahova 

olvasni és játszani szerető 10-13 éves gyerekek járnak havonta rendszeresen. A 
találkozókon 2012 első félében volt papírszínház-bemutató Lackfi János és a cimborák 
közös verseiből (lásd Fejesné Szabó Piroska: Papírszínház-bemutató c. cikkét); húsvét 
előtti ajándékkészítő kézműves foglalkozás Marcsi nénivel (Zsirainé Kulcsár Mária); a 
Zabszalma együttes Kakukk című kiskoncertje; író-olvasó találkozók (Turbuly Lilla, 
Balázs Ágnes), valamint évzáró kirándulás a Göcseji Falumúzeumba, részvétel a 
Göcseji Randevú rendezvényen. (Lásd Fejesné Szabó Piroska: Cimbora-kirándulás – 
2012. c. cikkét!) 

A 11. gyermekkönyvnapok gyermekkönyvtári programját május 21-én 
tartottuk, amikor Balázs Ágnes író, a népszerű Lufi-könyvek szerzője találkozott 
olvasóival. (Lásd Fejesné Szabó Piroska: Vendégünk volt Balázs Ágnes írónő c. cikkét!)  
Az írónő vallomását írói munkásságáról honlapunkon is közzétettük, szívesen ajánljuk 
minden kedves olvasónak:   
http://gyermekkonyvtar.dfmk.hu/videotar/-ha-a-szivedben-ott-a-szeretet 
 Kiadványaink közül az Olvasó Lurkó c. gyermekkönyvtári folyóiratnak havonta 
örülhettek a gyerekek; a GYI – gyermekkönyvtári információs hírlevelünk 36. és 37. 
száma jelent meg az első félévben. 

 
         Oláh Rozália 

 
 

  
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 
 
2012. január 21-én 14.00 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából Nemessándorházán 
kistérségi műveltségi vetélkedőre és kulturális estre került sor, amelyen Pitti Katalin 
operaénekes is fellépett. 
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