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NEKROLÓG
SZABÓ ILONA
Szabó Ilona 1970-2007-ig dolgozott a keszthelyi városi könyvtárban, módszertanosként, ahol a
kistelepülések könyvtári ellátásáért felelt. Kezdetben egyedül, kerékpárral, autóbusszal, néha
gyalog, vagy a megyei könyvtár autójával látogatta a településeket. Minden kistelepülési
könyvtárban raktári rend kialakítását, valamint a raktár nyilvántartását és a leltározási
feladatokat is elvégezte. A kistelepülések hátrányát átérezve nagy beleéléssel és energiával
dolgozott az ellátórendszer keszthelyi elindításánál azért, hogy valódi, fontos közösségi terek
kialakítása legyen megvalósítható.
1977-ben az ellátórendszer kialakítása országos kísérletként az akkori Veszprém megyében
indult el, s ennek állomásaként kezdte meg Ilona is 2 új kollégájával a munkát. 1978-ban a
keszthelyi járás 28 települése, '79-ben már a zalaszentgróti járás is bekapcsolódott, s 54 lett az
ellátandó települések száma, s emellett még az iskolai könyvtárak is csatlakoztak.
Ilona emberi hozzáállása nagyban segítette a nagyrészt szakképzetlen, tiszteletdíjas, vagy
önkéntes könyvtárosok munkáját. 1993-ban a több, mint 2 évtizedes munkájáért Zala Megye
Közművelődéséért díjat vehetett át.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Zala Megyei Szervezetének már a kezdetektől tagja és
segítője volt.
A könyvtárszakmai programok szervezésében és lebonyolításában vezető szerepet vállalt,
igazgatóhelyettesi pozíciójával is együttműködött a megyei könyvtár vezetőivel, a területi
fenntartókkal, képviselőkkel, kollégákkal. Segítette az évenként megszervezett szakmai
kirándulásokat, ahol az új tapasztalatokat, ismereteket bevezette a területi ellátásban is.
Szabó Ilona alapos, felkészült, aktív dolgozónk volt, kitűnő közösségi ember, a gyermek és
felnőtt olvasókhoz való emberi hozzáállása példa értékű. Könyvek között élő és dolgozó ember,
akinek a könyv öröme kettős öröm: nem csak az olvasásé, hanem annak terjesztéséé is.
Tette ezt fáradhatatlanul, kitartóan, mosollyal. Tanulhattunk tőle tisztességet, emberséget,
munkaszeretetet.
Engel Tibor szavai illenek kedves kolléganőnk munkásságára: "A könyvtári szolgálat kulcsa az
információs szupersztrádák kiépítésének korában is a KÖNYVTÁROS. Ide intellektuális
igényesség, differenciált gondolkodásmód, a műveltség folytonos továbbépítésének belső
szükséglete, szellemi és érzelmi nyitottság, szolgálatkészség, megbízhatóság és türelem kell."

Szabó Ilona búcsúztatója a Fejér György Városi Könyvtárban
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A MKE Zala Megyei Szervezete 2016-ban emlékérmet alapított, mely Farkas Ferenc
szobrászművész bronz alkotása. Az egyesületi tagok szavazata alapján évente 1 fő részére
adományozható.
2017-ben az egyesület egyhangú javaslata alapján Szabó Ilona, a Fejér György Városi
Könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese, az ellátórendszer keszthelyi elindítója, az egyesület
aktív tagja a Zala Megye Könyvtárügyéért emlékplakettet vehette át Kiss Gábor MKE
alelnöktől, Ruzsics Ferenctől, Keszthely Város polgármesterétől, valamint a szervezet
elnökségi tagjaitól.
Szabó Ilona drága kolléganőnk 2017. október 14-én, hosszan tartó betegség után végső
nyugalomra lelt. Emlékét mindannyian megőrizzük.
Pappné Beke Judit


BANGÓ BÉLÁNÉ 1
(1937-2017)

Tisztelt Gyászolók, Tisztelt Kollégák!
Megrendítő ez a találkozás mindnyájunknak, hiszen azért jöttünk össze ezen a szomorú téli
napon, hogy búcsút vegyünk egykori munkatársunktól, Bangó Bélánétól. Aki ismeri
könyvtárunkat, tudja, hogy nálunk szinte mindenki viselt, visel egy sajátos nevet – őt a
könyvtárban Terkának szólítottuk, ismertük; ha megengedik, én is így emlékezem rá.
Néhány héttel ezelőtt, az egyik felújított kistelepülési könyvtár avatásán a helyi plébános
nemcsak megáldotta a helyiséget, hanem arról is beszélt, hogy a lelkipásztor és a könyvtáros
munkája, hivatása sokban hasonlít egymásra, hiszen a tevékenységünk olyan szolgálat, amely
a másik ember lelki gazdagodását, boldogulását, sok esetben életproblémáinak megoldását
segíti elő – s ez a megállapítás teljes mértékben igaz egykori munkatársunkra, Bangó Béláné
Terkára is. Egész munkás életében, több mint fél évszázadon keresztül ezt a hivatást gyakorolta;
személyében könyvtáros múltunk, elődeink egyik úttörő képviselője távozott el, hiszen ő is
azok közé tartozott, akik több mint hat évtizeddel ezelőtt sikeresen kezdték megszervezni
Zalaegerszegen illetve a megyében az általunk ma is gyakorolt könyvtári szolgáltatásokat.
Az 1950-es években kezdett dolgozni a megyei könyvtárban, először adminisztratív
munkakörben. 1953-ban azonban egykori tanára, Fülöp István lett a könyvtár vezetője, aki
különösen a szívén viselte a gyermekek könyvtári ellátásának ügyét; a Petőfi utcai épületben is
tartottak már mesefoglalkozásokat, 1954-ben pedig megnyílhatott az első gyermekkönyvtár a
városi kultúrházban - Terka élete ettől kezdve a gyermekkönyvtári szolgálat lett. A
körülmények elég mostohák voltak, mindössze egy 42 m2-es helyiség állt rendelkezésre: egy
korabeli szakértői feljegyzés szerint „…rajta keresztül közlekedik az egész kultúrotthon” – ám
1

Elhangzott 2017. december 28-án, Bangó Béláné temetésén.
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a gyermekek könyvek iránti érdeklődése hihetetlen erős volt: az igazgató jelentésében az
olvasható, hogy a gyermekkönyvtári állomány egy hónapban többször is megfordult az olvasók
kezén. Nem volt ekkor még a gyerekkönyvtári munkának módszertana, gyakorlata, mindent a
lelkes munkatársaknak kellett kitalálni, egymástól ellesni. De egyre sikeresebbek,
keresettebbek lettek, így 1963-ban a Munkásotthonba költözhettek át, a szakszervezeti könyvtár
szomszédságába. Immár két fővel szervezhették a klubfoglalkozásokat, vetélkedőket,
vetítéseket, 1968-ban pedig már szakmódszertani értekezletet is szervezhettek a járási
könyvtárak gyermekkönyvtári vezetői részére. A ma már nyugdíjas korú egykori olvasók is
meleg szívvel emlékeznek vissza ezekre az évekre, a gyermekkönyvtár tartalmas, színvonalas
életére.
1967-ben készült el a megyei könyvtár új épülete, de a gyermekkönyvtárnak továbbra sem jutott
hely benne – miután a működési körülményeik egyre romlottak, 1975-ben a korábban megnyílt
Ifjúsági és Úttörőház, később Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ emeletére költözhettek
át. Terka így egész pályafutása alatt mindig külön dolgozott az anyaintézménytől, ami sok-sok
gondot, plusz terhet jelentett az által vezetett részlegnek, de neki és a vele dolgozó
munkatársaknak köszönhetően sikerrel megbirkóztak ezekkel a problémákkal. Az MMIK-ban
felépülő szolgáltatás - kihasználva az épület adta lehetőségeket és a két intézmény között
létrejött együttműködési megállapodást - gyorsan népszerű lett a gyermekek és a pedagógusok
körében, bővült a munkatársak köre, előbb hárman, majd négyen álltak a kis olvasók
rendelkezésére, rengeteg foglalkozást, rendezvényt, vetélkedőt, kiállítást szerveztek, fonotékát
alakítottak ki, és egyre inkább módszertani központtá is váltak; 1984-től jelentették meg a híres
Tarkaforgó című szakmódszertani kiadványt.
Én magam munkatársként a nyolcvanas évek elejétől, vezetőként az évtized végétől kezdtem
szorosabban együtt dolgozni Terkával – Németh László igazgatónk elhunyta után könyvtárunk
vezetése átalakult, és a vezetői testület egy jól húzó szakmai csapatot alkotott. Sokat
vitatkoztunk, ismerkedtünk a gyorsan hódító technikai újdonságokkal, a rendszerváltozás hozta
helyzettel, s próbálkoztunk a könyvtár bővítésével, korszerűsítésével. Terkával is sokat
beszélgettünk, a bizalmába fogadott: előbb magázódtunk, később tegeződtünk, néha előfordult,
hogy testvérnek szólított… Könyvtárunk bővítését, a gyermekkönyvtár elhelyezését még együtt
tervezgettük – de a felújított épületbe már nem jöhetett dolgozni, mert a munkálatok elhúzódtak,
és ő 1993 februárjában nyugdíjas lett. Mikor búcsúztattuk, nem engedte, hogy igazgatóként
beszédet mondjak, annyira megviselte az elválás – így az építkezési zűrzavar közepette csak
egy hosszú, tartalmas csend volt a búcsúvételünk. Nem mondhattam el a pályafutását méltató
szavakat, amelyekhez hozzá kell tenni a további, iskolai könyvtárosként végzett szolgálatának
méltatását – így csak most, elhunyta után, fájó szívvel nyílt lehetőségem ezek összefoglalására.
Az idő távolából, emberként, könyvtárosként, egy hosszú, tartalmas, szorgalmas és hivatáshoz
hű élet mementójaként emlékezem vissza rá – maradjon meg így örökre az emlékezetünkben.
Kiss Gábor
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AZ ÉN KÖNYVTÁRAM
A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP-3.3.3VEKOP/16-2016-00001) projekt könyvtári fejlesztési céljai
2017. február 1-jén indult útjára a program, amelyet a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi
Múzeum (SZNM) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK), mint felkért konzorciumi
partner közösen valósít meg. A program együttműködő partnerei a 19 megyei könyvtár, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Könyvtárostanárok Egyesülete, a Magyar
Olvasástársaság, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári
Szövetség.
A projekt szakterületi célja – illeszkedve a korábbi TÁMOP, illetve az új EFOP
pályázatokhoz - a könyvtárak és a közoktatás közötti kapcsolat erősítése, a program keretében
a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia- és
készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatások fejlesztése valósul meg. Az én könyvtáram
projekt új programok kidolgozásával, jó gyakorlatok megismertetésével kíván hozzájárulni a
korszerű könyvtári szolgáltatás és szemlélet erősítéséhez. Kiemelt szempont a hátrányos
helyzetűek bevonása, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése, az
esélyegyenlőség biztosítása.
Módszertani fejlesztés:
Az olvasásfejlesztés, szövegértés, könyvtárhasználat-információkeresés és digitális
kompetencia fejlesztési irányokhoz kapcsolódva 2017 májusában szakmai műhelyek jöttek
létre.
A műhelytagok véleményezték a jó gyakorlatok gyűjtését, segítették a közvéleménykutatási
tervek előkészítését. Közreműködtek az új módszertan alapjának kidolgozásában, ehhez
kapcsolódóan 20 módszertani tanulmány született, ezek értékelése még folyamatban van.
A tanulmány szerzője
Jávorka Brigitta
Eszenyiné dr. Borbély
Mária
Márföldi István
Pataki Marianna Edit

A tanulmány címe
Gamification könyvtári környezetben.
A 21.századi könyvtáros kompetenciák a közkönyvtárakban:
digitális kompetencia.
Digitális tartalomszolgáltatás a könyvtárakban.
Könyvtárak és könyvtárosok a „digimodern érában”.

Dr. Varga Katalin

Az információs műveltség és a digitális írástudás helye és
szerepe a könyvtári munkában.
Új típusú együttműködések.
A könyvtárhasználati foglalkozások és az információkeresés
tanítása - A hagyományos könyvtári foglalkozástól az oktató
könyvtárig.
Hatékony információszerzés és forráshasználat.
Könyvtárak az éjszakában avagy a könyvtári marketing új
útjai.
Z generáció a könyvtárban. Kik ők és mit szeretnének?
Az olvasás szerepe a személyiség gazdagításában.
Olvasásfejlesztés és olvasóvá nevelés.
Értő olvasók - Sikeres emberek - Segítő könyvtárak.
Az országos felnőtt reprezentatív vizsgálatról.

Dr. Tóth Máté
Dr. Csík Tibor

Németh Szilvia
Mészáros Eszter
Csépányi Zoltán
Dr. Béres Judit
Borostyáni Gézáné
Simon Krisztina
Péterfi Rita
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Dr. Gombos Péter
Tóth Viktória
Dr. Juhász Valéria
Dömsödy Andrea
Kiss Gábor

A digitális generáció olvasási szokásai - a 2017-es
reprezentatív olvasásfelmérés tapasztalatai.
A köznevelés és könyvtárai - az iskolai könyvtárak.
Hídszerep a köznevelés és a könyvtári rendszer között.
Szókincs az olvasásfejlődés és a szövegértés tükrében
(Radics Márta társszerzővel közösen)
A szövegértés fejlesztésének könyvtári lehetőségei, korlátai.
Képregény, a "kilencedik művészet".

Az országos, reprezentatív közvéleménykutatásokról bővebb információ
http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram/?article_hid=37898 oldalon található.

a

Jó gyakorlatok összegyűjtése, mintaprogramfejlesztés
Megvalósult a könyvtári jó gyakorlatok összegyűjtése, a felhívás 2470 könyvtárba került
kiküldésre, 135 településről 342 jó gyakorlatot töltöttek fel, ezekből kerül kiválasztásra a
fejlesztésre szánt 90 mintaprogram.
A megvalósuló mintaprogramok kipróbálására 2018-2019-ben országosan kerül sor. Minden
megyében – a lakosság és települések számának figyelembe vételével, az együttműködési
megállapodásokban rögzítettek szerint – 4-6 mintaprogram kipróbálása valósul meg, de
minden fejlesztési irányhoz kapcsolódva legalább egy mintaprogram megjelenik minden
megyében. Zala megyében 4 mintaprogram valósul meg.
A mintaprogramok kipróbálása során 2000 fő diák bevonására kerül sor. A cél, hogy a ciklus
végére legalább 50 új helyszínen alkalmazzák az új módszereket.

Országos szaktanácsadói hálózat működtetése
A projekt egyik alapvető célja országos könyvtári szaktanácsadói hálózat kialakítása és
működtetése, megyénként két szakemberrel. Zala megyében Dóráné Mészáros Anikó és
Szabóné Mikla Éva tagjai a szaktanácsadói hálózatnak, akik 2017. augusztus 1-jétől 2020.
január 31-ig látják el feladataikat. Figyelemmel kísérik és segítik a mintaprojektek
megvalósulását,
támogatják
a
pedagógusok
érzékenyítését
célzó
könyvtári
kezdeményezéseket, koordinálják a területi szakmai műhelyek tevékenységét,
közvetítik a módszertani fejlesztéseket. Felmérik a megyében jelentkező igényeket, és
programokat szerveznek.
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Rendezvények, szakmai programok
Összesen 80 szakmai rendezvény,
konferencia, workshop valósul meg a
projekt időszakában, ezek döntő
többsége a megyékben. Minden
megyében sor kerül könyvtárosok (20
alkalom), továbbá pedagógusok és
könyvtárosok (40 alkalom) részvételével
szervezett szakmai találkozókra.
Kommunikációs tevékenység
A www.azenkonyvtaram.hu címen
megvalósuló új honlap egyszerre
funkcionál majd szakmai információs
portálként, ad teret a lakossági
interaktivitásnak és tölti be médiacenter
funkcióját, illetve szolgál képzési
felületként. A portál fejlesztését 2017
novemberétől
a
kapcsolódó
közbeszerzési eljáráson nyertes Monguz
Kft. valósítja meg. A fejlesztés
megvalósításáig a FSZEK honlapján,
illetve
a
facebook.com/azenkonyvtaram címen
érhetők el a projekttel kapcsolatos
információk.



Dóráné Mészáros Anikó
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ÉLŐ TÖRTÉNELEM TEAHÁZ – AZ ALAKÍTHATÓ PROJEKT 1
Fontosnak tartjuk, hogy a kistelepülési szolgáltató helyek, iskolák és a megyei/városi könyvtár
közötti együttműködés minél mélyebb és sokszínűbb legyen. Ezért a KSZR-szolgáltatásunkat
bővítettük egy korábban saját kereteink között kifejlesztett és bejáratott projekttel, melynek az
Élő történelem teaház nevet adtuk.
Ez a program kb. 5 évvel ezelőtt indult. Ekkor Benke Dániellel együtt felvetettük egy
gyerekeknek szánt, ismeretterjesztő, történelemmel kapcsolatos előadássorozat lehetőségét,
ami döntően a történelmi filmekre épült. Mindketten szerettük ugyanis a filmeket, és úgy
gondoltuk, hogy ebben van potenciál. A filmek segítségével igenis lehet a fiataloknak újat
mutatni, egy-egy történelmi témára, érdekességre felhívni a figyelmet, vagy egy már meglévő
tudásra építve új, addig ismeretlen aspektusból is rávilágítani bizonyos kérdéskörökre.
A projekt az évek során folyamatosan változott, egyre többféle módon valósult meg. Az
eredeti koncepció részben megmaradt, hiszen a kezdeti érdeklődés után lettek bejáratott
csoportjaink, akik időnként azóta is rendszeres vendégeink a könyvtárban. A program nyíltan
meghirdetett jellege azonban megszűnt, inkább előre egyeztetett időpontban, meghatározott
csoportoknak szól.
Egyre több történelmi témánk van, melyeket, mint választási lehetőséget, minden
esetben felajánlunk az érdeklődőknek, de mindig hangsúlyozzuk, hogy ha időnk és
lehetőségeink engedik, kérésre nagyon szívesen készülünk a közönség számára olyan témával,
ami számukra épp aktuális vagy érdekes lehet. Ezzel egyre több esetben élnek is, és a kész
témáink között van több, ami nem a saját ötletünk, hanem kérés eredményeként jött létre. A
jelenleg kész témáink listája a következő:
• Krisztus lovagjai és Allah katonái. A Mennyei Királyságtól szeptember 11-ig
• A szabadság vihara. A rettenthetetlentől a hazafiig
• Párbaj: törvényes forradalom és szabadságharc 1848-49
• Szabadság és szerelem. 1956-os forradalom és szabadságharc
• Huszárok és nők forradalma. 1848-49 szerepei
• Egyházi és világi élet a középkorban, egy kicsit „lovagregényesen.”
• Elit alakulatok a történelemben az ókortól napjainkig
• Magyarország és az Árpádok
• Az első világháború – a 20. század szülőanyja
• A reformáció - a koraújkor egyik legnagyobb forradalma
A legnagyobb hangsúlyt mindig az alakíthatóságra helyezzük. Nagyon sokféle módon
és sokféle közönség előtt jelentünk már meg a projekttel, sőt, több alkalommal a történelmi
tematikától is eltértünk, mert éppen ilyen igénnyel találkoztunk. Szerepeltünk többek között
könyvtári olvasótáborban, magyar kultúra napján, nemzeti ünnepi megemlékezésen. A
célközönségünk is sokat változott.
Nagyon pozitívan fogadtak minket a KSZR-szolgáltatóhelyek és a kistelepülések
általános iskolái. Az itt tanító tanárok ugyanis üdvözölték a lehetőséget, hogy egy színes,
érdekes és számukra teljesen ingyenes programot kapnak, melyet kiválóan be tudnak építeni
Lásd: Benke Dániel – Musztács Krisztián: Iskola és könyvtár egy csapatban? Együttműködés Nagykanizsán. In:
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017/8. sz. p. 15. Az MKE 49. vándorgyűlésén, Miskolcon, 2017.07.06-án
elhangzott előadás anyaga.
1
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saját tanmenetükbe, annak kiegészítéseként. Hiszen a program során használt rövid
filmjeleneteinknél arra törekedtünk, hogy azok nagyon lényegre törőek, látványosak legyenek,
és képesek legyenek megragadni a gyerekek figyelmét. Sosem mi szeretnénk kimondani a
fontos állításokat, ezt mindig rábízzuk a jelenetekre, amelyek sokkal kifejezőbbek nálunk. Nem
tanórát szoktunk tartani, célunk a figyelemfelkeltés, szemléltetés.
A nagykanizsai KSZR keretében 2017-ben Murakeresztúron, Csapiban és
Zalaszabarban jártunk, Nagykanizsa vonzáskörzetén túl pedig Zalaszentivánon, ahol az 1956os emlékév rendezvénysorozatához kapcsolódtunk. A Halis István Városi Könyvtárban pedig a
reformációs emlékév alkalmából mutattunk be új témát, melyben Luther Márton és Kálvin
János fellépését dolgoztuk fel. A szolgáltatást 2018-ban is bátran ajánljuk a települések
számára. A programról bővebb tájékoztatást ad honlapunk: http://nagykar.hu/elotori, valamint
a facebook-csoportunk (Élő Történelem Teaház). Minden érdeklődést szeretettel fogadunk.

Élő történelem előadás Csapiban és Zalaszabarban

Musztács Krisztián
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ÚTKÖZBEN… A MINŐSÉG FELÉ
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2017-ben kezdte el a minőségirányítási rendszer
bevezetését egy NKA pályázat segítségével. A pályázat célkitűzéseinek megfelelően ebben az
évben elkezdtük a minőségirányítási folyamat kialakítását. Megalakítottuk a Minőségirányítási
Tanácsot, felkértünk egy kiváló szakembert, Vidra Szabó Ferencet, hogy mentorként kísérje
figyelemmel, tanácsaival segítse munkánkat, illetve általa tartott tréningek keretében
foglalkozzunk a pályázatra való felkészülés legfontosabb szakaszaival.
Az év első felében 6 alkalommal tartottunk tréninget. Azok a kollégák vettek részt rajtuk, akik
korábban már elméleti képzésben részesültek a minőségirányítás területén. Többen elvégezték
a 120 órás tanfolyamot, néhányan a Könyvtári Intézet a Minősített Könyvtár pályázatra való
felkészülést segítő képzését is elvégezték. Úgy gondoltuk, hogy jelenleg további kollégákat
nem szükséges beiskolázni, inkább a gyakorlati megvalósításra helyezzük a hangsúlyt.
A tréningeken foglalkoztunk a minőségirányítási folyamat dokumentálásával, a Minősített
Könyvtár pályázathoz szükséges dokumentumok körét tekintettük át. Felmértük, mi az, ami
rendelkezésre áll, illetve mely dokumentumokat kell elkészíteni vagy aktualizálni.
Elsőként a stratégiai tervet alkottuk meg az országos ajánlásoknak megfelelően, az aktuális
uniós pályázati feltételeket is figyelembe véve. Azután az év második felére vonatkozó
cselekvési tervet vázoltuk fel. Megvalósítottuk a partnerlista aktualizálását és egységes
formában történő megjelenítését. Felmértük a szervezeti kultúra jelenlegi állapotát anonim
kérdőívekkel. Az eredmény feldolgozása elemző tanulmány keretében valósult meg, aminek
nyomán intézkedési tervet dolgoztunk ki a felmerült problémák elhárítására. Egyéni
értékelőlapot készítettünk a személyes kompetenciák felmérésére, a tudástérképhez
összegyűjtöttük a szakmai kompetenciákat. Mindkét felmérést elvégeztük a nyár folyamán a
dolgozók körében. A tudástérkép alapján jelenleg is folyik a képzési terv elkészítése a
következő öt évre vonatkozóan, összhangban a vonatkozó jogszabályok változásaival.
Kidolgoztuk a használói elégedettség mérésére szolgáló kérdőívet - a felmérést 2017.
szeptemberében végeztük el. Az eredmény feldolgozása folyamatban van.
Készül a kommunikációs tervünk is, a belső és a külső kommunikáció fejlesztésével
részletesen foglalkoztunk. E területen több kolléga továbbképzése is aktuális lesz.
Elkezdtük az egyéni teljesítményértékelési rendszer kidolgozását, ezt egy szabályzatban
rögzítettük. Több új elismerési forma bevezetésére került sor motivációs szándékkal. Úgy
gondoljuk, az intézkedések erősítik a különböző intézményegységben dolgozó kollégák
együttműködését is.
Az ősz folyamán elkezdtük a folyamatszabályozást: munkacsoportokat alakítottunk,
összeállítottuk a tevékenységleltárt, folyamatábrák és szolgáltatási előírások készülnek a
könyvtári munka minden területén. A konkrét munkavégzési folyamatok áttekintése során a
vonatkozó szabályzatok pontosítására, kiegészítésére is törekszünk.
A MIT tagok feladata, hogy a kollégákkal megbeszéljék az éppen aktuális kérdéseket és a
dokumentumokban leírtakat. Serkentsék őket véleménynyilvánításra és a véleményeket építsük
bele a készülő dokumentumokba. Összmunkatársi értekezleten rendszeresen sort kerítünk rá,
hogy beszámoljunk a minőségirányítási folyamat állomásairól. Úgy gondoljuk, az NKA
pályázati forrása révén, mentorunk segítségével sikeresen elindultunk a Minősített Könyvtár
követelményeinek megvalósítása felé. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a pályázat
beadásának idejére, várhatóan 2019-ben készen álljunk a cím elnyerésére.
Nitsch Erzsébet
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MEGÚJULT SZOLGÁLTATÓ HELYEK A KANIZSAI TÉRSÉGBEN
Mit jelent ma egy modern könyvtár és hogyan is képzeljük el a kistelepüléseken? Ezek voltak
az első gondolataink, amikor megtudtuk, a 2017-es év egyik legnagyobb és legizgalmasabb
feladata vár ránk, amikor a KSZR szolgáltatásain belül kistelepülések könyvtárainak
felújítására adott lehetőséget a megyei könyvtár.
Minden ember számára fontos, hogy a bútorok, amiket használ, kényelmesek, szépek legyenek,
hiszen ezek a feltételek elengedhetetlenek ahhoz, hogy komfortosan érezzük magunkat. Hogy
ez a komfort érzet meglegyen, kiemelkedően fontosak a könyvtárak, könyvtárhelyiségek
számára. Ha a megfelelő környezet a használói igényeknek megfelelően van kialakítva, akkor
az olvasók egy nyugodt, kulturált környezetben találkozhatnak, beszélgethetnek,
olvasgathatnak.
Ezek voltak a fő szempontjaink, amikor a helyiségek kialakításán gondolkodtunk. Modern,
fiatalos, kényelmes bútorokkal, melyek minden korosztály számára elfogadhatóak, azért hogy
igényes könyvtári környezetet alakítsunk ki.
Először megvizsgáltuk, hogy a nagykanizsai térség 45 települése közül hol van szükség a
használók számára egy teljesen felújított könyvtárhelyiségre. A térségben 17 településen
kellene teljes bútorzat cserét végrehajtani, ebből 5 települést választottunk.
Elsőként felkészítettük a könyvtárakat az új környezet kialakítására. A legnagyobb munkát a
településeken elavult, elhasználódott könyvek kivonása jelentette, majd a fennmaradt állomány
retrospektív konverzióját végeztük el. Ezek a munkák hozzásegítettek ahhoz, hogy
kiszámoljuk, mennyi polcra van szükségünk, mennyi szabad helyünk marad a
számítógépeknek, egyéb bútoroknak.
Eljött a tervezés időszaka, melyet Józsa Tibor és Musztács Krisztián vállalt magára. Egy
tervezőprogram segítségével, megtervezték, bebútorozták a könyvtárhelyiségeket.
Segítségünkre voltak a településektől kapott pontos méretek és persze mindenhova
személyesen is kimentünk. Természetesen nem vagyunk lakberendezők és teljes bútorzat cserét
sem kellett korábban végrehajtanunk. De egy helyi vállalattól komoly segítséget kaptunk.
Órákig válogattunk, megfelelő polcokat, színeket, asztalokat, székeket. A gyerekekre is külön
gondoltunk és minden felújított könyvtár elengedhetetlen elemei lettek a babzsákok.
Az öt település polgármestere (Miháld, Pölöskefő, Nagybakónak, Eszteregnye, Fityeház)
örömmel vette, hogy a könyvtárukat választottuk, és támogatásukról biztosítottak, például
kifestették a helyiségeket, vezetékeket, linóleumot cseréltek.
Mindannyiunk számára felemelő érzés volt, amikor elkészültünk, majd a könyvtári
helyiségeket ünnepélyes keretek között átadtuk.
Véleményünk szerint a könyvtári bútorzat megújulása egyben a könyvtári közösségi élet
megújulását is magával hozza a kistelepüléseken. Hiszen mennyivel szívesebben megyünk be
egy új szépen felújított épületbe, mint egy 60-70-es évek óta változatlan könyvtárba. A
települések lakói büszkén és örömmel vették birtokba az új könyvtáraikat. A megkezdett
munkát pedig 2018-ban is folytatni fogjuk!
Bognár Csilla, Benke Dániel
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„ÚTRAVALÓ”
Olvasótábor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Városi
Tagkönyvtárában
2017. július 31-augusztus 4.
Az idei olvasótábor összes programját az „érzékenyítés” témája köré szerveztük, hogy
megfelelő „útravalót” kapjon a többnyire hátrányos helyzetű, 20 fő résztvevő gyermek az
egymással való viselkedés, a szülőkhöz, nagyszülőkhöz való hozzáállás, az életünket szebbé
tevő, vagy különböző helyzetekben segítő állatokkal való bánásmód tekintetében.
Az első nap délelőttjén a könyvtárral, annak rendjével ismerkedtek a gyerekek, majd
egy „személyi igazolványt” készítettek magukról, amelynek segítségével egymásnak
mutatkoztak be. Elkezdték az „Útravaló” emlékkönyv készítését, amelybe minden fontos mese,
történés és feladatmegoldás bekerült, amellyel a héten foglalkoztunk. Délután a tájfutáson már
gyakorolhatták a csapatban való együttműködést. A nagy meleg ellenére szívesen teljesítették
mindhárom térképes feladatot a Vizslaparkban.
A keddi esélyórát Az aranykorsó c. mesével készítettük elő. Megbeszéltük, miért van
szükség az idős emberekre, hogyan lehetünk egymás hasznára. Az esélyórán terápiás kutyával
és érzékenyítő játékokkal folytatták a témát az Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársai.
Az interaktív játék során a gyerekek nagyon aktívak voltak, okos hozzászólásaikból kiderült,
hogy az óra legfontosabb tanulságait magukévá tették. A délutáni látogatás a Termálfürdőben
már állandó program, amit mindig nagyon várnak a táborozók – most sem volt ez másként.
Szerdán és csütörtökön nagyon sok ismeretet szereztek a gyerekek a jogokról és
kötelességekről, az őszinteség fontosságáról, az elvált szülők gyermekeinek helyzetéről és
gondolatairól. Ez utóbbi téma sok táborozót érzékenyen érintett, mert az ő szüleik is elváltak.
Megnéztük és megbeszéltük a Mindenki c. filmet. A többség már látta, mégis nagy hatást
gyakorolt a gyerekekre. Drámafoglalkozás és ollóvágta segítségével próbáltuk oldani a kemény
témák okozta feszültséget. Majd lakóhelyünk népszerű helyeinek virtuális bemutatásával
versenghettek egymással a csapatok, s utána kipróbálhattak néhány internetes játékot is. A
tábor „komoly” részének méltó zárása volt Stift Zoltán „Angelico” atya énekes-rajzos
foglalkozása a főbb egyházi és családi ünnepekről és a hozzájuk kapcsolódó érzésekről.
Pénteken elutaztunk a kámoni arborétumba, ahol egy kedves munkatárs kalauzolt
bennünket a park legfontosabb növényei között, majd egyéni- és csapatjátékok következtek a
megszerzett ismeretek alapján. A maradék időt az arborétum be nem mutatott részeinek önálló
felfedezésével töltöttük.
A táborozók mindegyike azt mondta, hogy nagyon szeretne jönni jövőre is. Ígérték,
hogy minden alkalommal itt lesznek az olvasótábori klub foglalkozásain is, amelyet havonta
egyszer tartunk a József Attila Városi Tagkönyvtárban. A szülőktől szintén nagyon pozitív
vélemények hangzottak el.
Köszönettel tartozom kolléganőimnek, Horváthné Jóna Máriának, Szakál Eszternek,
Nitsch Erzsébetnek, a foglalkozásokat térítésmentesen biztosító embereknek, a közösségi
szolgálatot teljesítő lányoknak, hogy munkájukkal hozzájárultak a 2017. évi olvasótábor
sikeres lebonyolításához. A megvalósítást Zalaegerszeg Város Kulturális Bizottsága és a JAVK
Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány támogatta.
Jagasicsné Bogatin Mária
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OLVASÓINKÉRT - SZOLGÁLTATÁSSZERVEZÉS A KISTELEPÜLÉSI
KÖNYVTÁRAKBAN
A fenti címmel rendeztek szakmai napot a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban. A jelenlévőket Kiss Gábor igazgató köszöntötte, majd Velkey Péter, a
Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályának vezetője mondta el gondolatait a
könyvtárban.

Sebestyénné Horváth Margit igazgatóhelyettes és Scheiber Veronika hálózatgondozó
könyvtáros előadásaikban a könyvtári kapcsolatépítés, a partnerség és a kommunikáció,
valamint a könyvtárnépszerűsítés jó gyakorlatait járták körül. A kistelepülési könyvtárak
esélyegyenlőségéről Kovácsné Pacsai Edit hálózatgondozó könyvtáros beszélt, aki szemléletes
példákkal mutatta be, hogy hogyan lehet minden lakos számára biztosítani az információhoz
való hozzáférést. Olvasmányélményekkel és irodalomajánlóval színesítették a tematikát Tóth
Renáta olvasószolgálati csoportvezető és Czirákyné Tóth Edit hálózatgondozó könyvtáros
előadásai. A program zárásaként átadásra került az Olvasóinkért Alapítvány által odaítélt
Olvasóinkért díj. Az évente adományozott elismerést idén dr. Marótiné Diószegi Erzsébet
vehette át, aki a nagykutasi könyvtárért végez áldozatos munkát hosszú évek óta.

A díjazott dr. Marótiné Diószegi Erzsébet (középen) Bogár Imre Kuratóriumi elnök, Ferenczné
Baumgartner Éva nagykutasi polgármester, valamint a könyvtár munkatársai körében.
(Fotó: Katona Tibor)

Scheiber Veronika
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KÖNYVTÁRMOZI PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA ZALA MEGYÉBEN
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Nemzeti Kulturális Alapnál elnyert pályázati
támogatásának köszönhetően 16 zalai könyvtári információs és közösségi helyen valósítottunk
meg a KönyvtárMozi programsorozatot, amelyre 2 721 680 Ft állt rendelkezésre.
A programsorozat célja a helyi kulturális közösségi élet fejlesztése, és magyar filmkultúra
kiemelkedő értékeinek bemutatása. Elsősorban klasszikus játékfilmeket vetítettünk, amelyek az
elmúlt évtizedek történelmét ábrázolják. A játékfilmek mellett ismeretterjesztő filmeket és
animációs filmeket is vetítettünk. A gyermekek számára mesefilmeket mutattunk be. A
mozival nem rendelkező kistelepülések lakói a szolgáltatás keretében átélték a mozizás
élményét a település könyvtárában megtartott közösségi összejöveteleken. A film megtekintése
mellett a filmalkotásokat a jelenlévők megbeszélték, illetve előadásokra, foglalkozásokra,
könyvajánlókra került sor.
A célközönség gyermekek, felnőttek és az idős lakosság voltak.
A program elindításakor, illetve zárásakor szakmai napokat tartottunk a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban. 2016.december 14-én a programban részvevő települések képviselőit,
valamint az előadókat és szakmai közreműködőket tájékoztattuk a pályázatról, a vetítések
feltételeiről, a nava.hu és a konyvtarmozi.hu oldalak használatáról. Előadó Sebestyénné
Horváth Margit igazgatóhelyettes volt. 2017. december 11-én a program záró rendezvényén
beszámoltunk a projekt eredményeiről. A honlapunkon a KönyvtárMozi menüpont alatt
(http://kszr.dfmvk.hu/kszr/konyvtarmozi) tájékoztatókat, segédanyagokat helyeztünk el.
A mozis programokon minden alkalommal foglalkozásvezetőt, illetve előadót kértünk fel a
filmvetítések felvezetésére, a beszélgetések koordinálására vagy gyermek közönség esetén
játékos foglalkozás megtartására. Vetítettünk játékfilmeket, ismeretterjesztő filmeket,
animációs filmeket, amelyekhez további programok kapcsolódtak: beszélgetések,
irodalomajánló, játékok, kézműves foglalkozás.
A megvalósításra 2 721 680 Ft állt rendelkezésre. A programok 2016. november 1. és 2017.
december 31. között kerültek megvalósításra. A 16 településen (Alsópáhok, Bak, Csesztreg,
Egervár, Gutorfölde, Kemendollár, Nagykapornak, Nagykutas, Nagylengyel, Pacsa,
Pókaszepetk, Sármellék, Szentpéterúr, Zalaapáti, Zalabér, Zalaszentgyörgy) 96 filmvetítés
történt 1453 gyermek és 639 felnőtt érdeklődő részvételével. A vártnál jóval nagyobb
érdeklődés volt a program iránt, hiszen 822 fővel többen vették igénybe a KönyvtárMozi
szolgáltatást. Ezzel egy időben a könyvtári információs és közösségi helyeken a beiratkozott
olvasók száma, és a könyvtárhasználatok száma is emelkedést mutat, valamint a „mozis
programok” közvetetten hozzájárulnak a helyi könyvtár közösség építő szerepének
erősítéséhez is.
A pályázatban részt vett településeken kívül még 5 könyvtári szolgáltatóhelyen működik a
könyvtármozi szolgáltatás: Gellénházán, Magyarszerdahelyen, Nemesrádón, Sárhidán és 2017
decemberétől Bagodban.
Új belépők csatlakozására lehetőség van a továbbiakban is.
Sebestyénné Horváth Margit, Czirákyné Tóth Edit
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A KönyvtárMozi résztvevői Nagykapornakon. Foglalkozásvezető: Kocsisné Sipos Rezália

KönyvtárMozi Egerváron. Foglalkozásvezető: Gyapay Vera
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KÖNYVMOLYKLUB ÉS OLVASÓ MARATON BALATONGYÖRÖKÖN
Január 17-én a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár egy könyvmolyklubot indított
Balatongyörökön, melynek lényege, hogy egy bögre tea és némi nassolnivaló mellett
beszélgessünk könyvekről, irodalomról, olvasmányélményeinkről. Nagy örömünkre már az
első találkozónkon szép számmal ültük körül az asztalt és kellemes hangulatban ismerkedtünk,
megtudva ki mit olvas, hogyan vált olvasóvá – egész pontosan könyv- és olvasásfüggővé.
Megbeszéltük azt is, hogy kéthetente fogunk összeülni és minden hónapban választunk
közösen egy könyvet, amelyet mindenki elolvas majd és az olvasottakat megbeszéljük. Az első
választott, illetve ajánlott könyv Fredrik Backman, svéd író Az ember, akit Ovénak hívnak című
regénye lett, amelyet majd februárban fogunk megvitatni, a köztes időpontban pedig az aktuális
könyvélményeinket, könyvajánlókat fogjuk megosztani egymással.
A klubhoz bárki bármikor csatlakozhat, akkor is, ha az aktuálisan tárgyalt könyvet nem ismeri
vagy nem olvasta – lehet, hogy pont így kap majd kedvet hozzá!
Ezt kiegészítve egy játékot is indítottunk, melynek a Könyvolvasó-maraton nevet adtuk.
Pályázatunk célja az olvasás és a könyvek népszerűsítése, valamint az olvasóvá nevelés
elősegítése. A résztvevőket arra buzdítjuk, hogy minél több könyvet, illetve oldalt olvassanak
el január 1. és április 30. között. A képregények és a mangák kivételével bármilyen könyv
szerepelhet az olvasmány-listán, de minden olvasáshoz kérünk egy rövid kis értékelést is. Négy
kategóriában (alsós, felsős, középiskolás és felnőtt) lehet jelentkezni és plusz „pontok”
szerezhetők: minden kategóriában meghirdettünk 20-20 bónuszkönyvet, melyből maximum 4
fogadható el teljesítésként, ezeknél a könyveknél az oldalszámok duplázódnak! A
bónuszkönyvek listáján olyan könyvek találhatók, amelyek népszerűek, tartalmukban
kimagaslók vagy szórakoztatók – így mindenki találhat a kedvére valót. A teljesítésről egy kis
összeírást kérünk a könyv elolvasásának dátumával, szerzővel, címmel, oldalszámmal, 1-10-ig
terjedő, és rövid szöveges értékeléssel minden olvasmány esetében. Beérkezési határidő: 2018.
május 11.; személyesen, postai úton vagy e-mailben is elküldhetők az ezek az írások.
Már érkeztek visszajelzések, de még mindig lehet csatlakozni a „versenyhez”, hiszen a
legügyesebb teljesítők, akik a legtöbb oldalt olvasták el értékes könyvutalványokkal
gazdagodnak majd májusban, amikor az összesítés lesz. A maratonhoz egy Facebook-oldalt is
készítettünk, amelyek a játék részletei, információk, a bónuszkönyv-listák és könyvajánlók is
találhatók (https://www.facebook.com/konyvolvasomaraton/).

Rógán Edina Anna
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MESEFOGLALKOZÁS MURAKERESZTÚRON, ZALASZABARBAN ÉS
FELSŐRAJKON
Júniusban[M1] a murakeresztúri könyvtárban tartottam mesefoglalkozást néhány táborozó
kislány és ez alkalomból a könyvtárba átjövő helybéli óvodások számára. A foglalkozás a
Tücsök és a hangya c. mese köré épült. Miután meghallgatták a mesét, egy picit beszélgettünk
a mese szereplőiről és tanulságáról. Majd kipróbálhatták magukat, szorgalmas hangyaként, (ki
tud több korongot összeszedni adott idő alatt), ezután szoborjáték következett (pihenő
hangyává, szorgos hangyává, szomorú hangyává stb. kellett válni egy adott jelzésre), végül
pedig az óvó nénik bevonásával közösen lerajzolhatták a mesét.
Novemberben a felsőrajki és a zalaszabari könyvtárban gyűltek össze a gyerekek az egy-másfél
órás mesefoglalkozásra. A tematika mindkét esetben azonos volt. Bemelegítésnek A bolond
asszony c. erdélyi népmesét meséltem el, amely már csak humorának köszönhetően is nagy
sikert aratott.
Ezt követően a macskákról és az egerekről beszélgettünk, majd néhány vidám mozgásos
feladat következett, amelynek során képzeletbeli kisegérré változtak a gyerekek, és minden
érzékszervüket tökéletesre csiszolták, hogy el tudjanak menekülni macskatámadás esetén.
Fejlesztették a koncentrációs képességüket, a hallásukat, majd kipróbálták mennyire fürgék és
ügyesek a sajtszerzésben (jelen esetben a sajtokat a filctollak helyettesítették). A foglalkozás
végén pedig kézügyességüket tették próbára, amikor is mindenki hajtogathatott magának egy
papírmacskát. Mivel Felsőrajkon szombati napra esett a program, a foglalkozásom után még
kora estig rajzoltak, színeztek kicsik és nagyobbak egyaránt a helyi könyvtáros irányításával.
Mindhárom foglalkozás kultúrált, szép környezetben, jó hangulatban zajlott.
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Kézműves foglalkozások
A Halis István Városi Könyvtár könyvtárosai a tavalyi év során, 13 településen 15 kézműves
foglalkozást tartottak. A foglalkozások többsége a téli időszakra esett, ahol télapóra, de
leginkább karácsonyra készítettek a résztvevők papírból angyalkát, csillagot, fenyőfát és egyéb
karácsonyfadíszeket. A többi alkalom gyermeknaphoz, falunaphoz kapcsolódott, ahol virágot,
csákót, papírtáskát, különféle könyvjelzőket hajtogattak, vágtak ragasztottak a gyerekek.
Akinek volt kedve készíthetett fonalból karkötőt, illetve színezhetett is. Kerecsenyben őszi
díszek készültek, úgymint süni vagy makkmarci. A programokon közel 150 gyermek vett részt.

B. Szabó Eszter
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ADY ENDRE VERSMONDÓ VERSENY 2017
A 2017-es Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvénysorozatot november 20-án Kiss Gábor
könyvtárigazgató nyitotta meg a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
A megnyitó után Czigány László, a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója beszédével vezette fel az Ady Endre versmondó
versenyt a városi és vidéki iskolákból egyaránt érkezett versenyzők és kísérőik számára.
Összesen 10 intézmény képviseltette magát Zala megyéből, 5 zalaegerszegi, és 5 vidéki iskola,
mintegy 25 fő versenyzővel. Az 5-6. osztályos korcsoportban 15, míg a 7-8. osztályos
korcsoportban 10 induló jelentkezett, és mutatta be tudását a szép számmal jelenlévő
érdeklődök előtt. Kötelező és szabadon választott verseket egyaránt el kellett szavalniuk a
jelentkezőknek. Az 5-6. osztályos korcsoport kötelező versnek Ady Endre: Séta bölcsőhelyem körül című, míg a 7-8. osztályos korcsoport szintén egy Ady Endre verset, a Hunn, új
legenda című művét kapta.

Az 5-6. osztályosok korcsoportjának első helyezettje Kovács Gréta Míra, második helyezett
Németh Márk lett, míg a harmadik helyen két versenyző Bóha Angéla és Szabó Zita végzett.
A 7-8. osztályos tanulók közül első helyen Kiss Csenge végzett, második Kunvári Lizett,
harmadik helyezett pedig Borbély Bíborka lett.
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A zsűri még két díjat is odaítélt a korosztályok szerint a kötelező verset legszebben szavaló
diákoknak, nem meglepő módon az 5-6. o. korcsoportban Kovács Gréta Míra, míg a 7-8.
osztályosok közül Kiss Csenge vehette át ezeket a díjakat.
A verseny méltó megnyitója lett a 2017. december 4-ig tartó Zalai Gyermekkönyvhetek
rendezvénysorozatnak, amely a megyeszékhelyen és vidéken is színvonalas programokkal
várta[M2] az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Bosnyák Viktória, Turbuly Lilla,
Varró Dániel neve is fellelhető[M3] volt az előadók sorai között, mellettük helyet kaptak[M4] a
kézműves, könnyűzenei és egyéb programok is.

Gyapay Vera
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„MINDEN MI IDEKÖT” CÍMŰ KÉPESLAP PÁLYÁZAT ÉS
KIRÁNDULÁS
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Zala megyei KSZR csoport által
meghirdetett képeslap pályázat a vidéki könyvtárak számára készült. Mottó: A haza szeretete a
lakóhely megismerésével kezdődik.
A „Minden, mi ideköt” című képeslap pályázat célja a lakóhely szépségeinek bemutatása
volt képeslappá rendezett fotókon. A felhívásra 18 településről 101 művet küldött be 29 felnőtt
és 19 gyermek.
2017.október 28-án 10.00 órakor került megrendezésre az eredményhirdetés és a művekből
rendezett kiállítás megnyitója. A meglepetés műsorban a Harangláb együttes zenés műsorral
szórakoztatta a közönséget. Kiss Gábor könyvtár igazgató köszöntője után Sebestyénné
Horváth Margit osztotta ki a jutalmakat és méltatta a beküldött munkákat, melyeket előzőleg
három tagból álló zsűri választott ki.
A gyermekek között Csóbor Mátyás (Böde) Évkör című képe nyert. A felnőtteknél két első
helyet osztott ki a zsűri: Boros Károlyné Fityeház 2 címmel és Kovácsné Csonkás Erika
Veronika (Pusztaszentlászló) Kékség című képe végzett az élen. Jutalmuk, hogy az alkotásukat
képeslapként kinyomtatva kapták meg és 15 darab jutott a megörökített település
önkormányzatának is. A többi díjazott könyveket vehetett át, emellett a pályázók közös buszos
kiránduláson vehettek részt 2017. november 11-én.

A kirándulás Zalaegerszegről indult a reggeli órákban. Az első állomás Kehidakustányban a
Deák-kúria megtekintése volt. Kiss Gábor igazgató által megismerkedhettünk Deák Ferenc
életével és munkásságával.
A második állomáson, Kallósdon a XIII. században épült Árpád-kori román stílusú Szent Anna
körtemplomot látogattuk meg, ahol szintén hasznos ismeretekkel gazdagodtunk.
A harmadik állomás Zalaszentlászlón a Makovecz Imre által tervezett faluház, közösségi ház
és könyvtár. A vendégszerető házigazdák finom ételekkel vártak bennünket.
Újult erővel indultunk Keszthelyre a Balatoni Múzeumba. A tárlatvezetés során betekintést
nyerhettünk a balatoni élet múltjába és jelenébe. A múzeumi látogatást Balaton parti séta

22

MŰHELY
követte. Megállapítottuk, hogy ősszel is csodálatos a magyar tenger. Lelkes fotós csapatunk itt
sem tétlenkedett. Fotózták a Balatont, a madarakat, bokrokat és egymást.
A kirándulás során sok élménnyel, kapcsolatokkal és újabb fotókkal gazdagodhattunk.
Távolabbi tájakkal ismerkedtünk és régmúlt időket idéztünk fel. Összegezve: élményekben
gazdag kiránduláson vehettünk részt.

Nagyné Tóth – Farkas Julianna
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KÖNYVTÁROSOK KARÁCSONYA 2017
A Könyvtárosok karácsonya ünnepi rendezvényt 2017. december 11-én 15.30 órakor
tartottuk a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
A hagyományokhoz híven ünnepi műsorra hívtuk a vidéki könyvtárosokat. A
programokban zenés karácsonyi műsor és év végi összegzés szerepelt. Kiss Gábor a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Felhívta a
figyelmet a vidéki könyvtárosok fontos szerepére. Nem elég csak kiadni a könyveket, de a
kapcsolattartás is nagyon fontos. A vidéki könyvtárosnak minden helyzetben a könyvtárat kell
előtérbe helyezni. Olvasó toborzás is úgy lehetséges, ha a könyvtáros népszerű a közösség
körében. A segítőkészséggel és nyitottsággal lehetne jó eredményt elérni. Az eredményes és jól
végzett munka jutalmaként ajándékot vehettek át a kistelepülési könyvtárosok. A zenés
karácsonyi műsor után 24 község könyvtárosa ajándékot vehetett át a jól végzett munka
elismeréseként. A jutalmakat Sebestyénné Horváth Margit adta át. A díjazottak listája:
Jakabfy Gyuláné-Nemeshetés, Király Ernőné- Nemesrádó, Ináncsi Lászlóné-Kiskutas, Sipőcz
Sarolta-Nagykapornak, Dr. Marótiné Diószegi Erzsébet-Nagykutas, Zsupos AlexandraNemessándorháza, Kocsisné Egyed Zsuzsanna-Nagylengyel, Hajgató Lászlóné-Zalaboldogfa,
Pál Attiláné-Zalaszentgyörgy, Lévay Gabriella-Zalatárnok,Bakos Márta-Kávás,Dézsi ÁgnesZalabér, Ódorné Marton Edit-Pakod, Vargáné Gáspár Lívia-Nemesapáti, Bertókné Kovács
Veronika-Egervár, Szinay Péterné-Babosdöbréte, Simon Tiborné-Csonkahegyhát, Nagyné
Benedek Judith-Ozmánbük, Baksa Ferencné-Becsvölgye, Budai Sándorné-Pacsa, Kemenczeiné
Czupor Mónika-Pusztaszentlászló, Szabóné Baján Erzsébet-Kemendollár, Németh BeátaVöckönd, Zobbné Szummer Mónika-Szentpéterúr.
Gratulálunk nekik és a jövőben is számítunk lelkes és szorgalmas munkájukra. A KSZR
munkacsoport számára nagyon fontos a vidéki könyvtárosok tevékenysége, mert nélkülük mi
sem tudnánk eredményes munkát végezni.
Nagyné Tóth Farkas Julianna
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„KÖZÖS LÉGTÉR - KÖZÖS FELELŐSSÉG”
„Közös légtér - közös felelősség” címmel kiállítás megnyitóra került sor a DFMVK Apáczai
Csere János Tagkönyvtárban 2017. szeptember 19-én a kora délutáni órákban.

A kiállítás anyaga Veszprémből, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási
Központjából érkezett városunkba. Ez egy országjáró kiállítás, melyet Magyarország nagyobb
városaiban (Budapest, Pápa, Veszprém) és külföldön is láthatott az érdeklődő közönség.
Könyvtárakban még csak két alkalommal volt a tárlat, de mindenütt nagy sikert aratott. A
kiállítás anyaga elsősorban a NATO légtérvédelmi rendszerét, feladatát mutatta be, melynek
biztosításában a magyar honvédség légi ereje is részt vesz. Csatlakozott a kiállításhoz a helyi,
Zalaegerszegi Honvédklub gyűjteménye is, az egykor Zalaegerszegen állomásozó és
szolgálatot teljesítő katonák eszközeit, ruházatait, fegyvereit (pl. tankok különböző típusai,
lövedékek) szemléltetve. A Zalaegerszegi Wolfpack Makett Klub is képviseltette magát, a
bevetésben használt repülők makettjeivel.

A megnyitó műsor vendége volt a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület,
melynek tagjai bemutatták az egyesületet és néhány korabeli katonai fogást is. Színesítette
még a rendezvényt a Mindszenty József Általános Iskola, Középiskola és Gimnázium 5 b.
osztályos tanulóinak katonai dalcsokra, és a 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
rögtönzött toborzása, hatástalanított fegyverek bemutatása, melyet a jelenlévő diákok
érdeklődéssel fogadtak, és kezükbe is vehették ezeket az – eredetiben - komoly és veszélyes
eszközöket.
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A témához kapcsolódóan több szervezet is képviseltette magát:
• Szücs József ezredes, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási
Központ parancsnoka és az alakulat több tagja
• Greguss Ákos a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári
Szervezetének képviselője
• Zala megyei Kormányhivatal: Sághegyi Attila alezredes, Megyei védelmi
titkárság honvédelmi referense
• Zala Megyei Rendőr Főkapitányság : Pummer Csaba rendőr alezredes
forgalomellenőrző alosztályvezető, Salamon Róbert rendőr alezredes
rendőrségi főtanácsos
• Nemzetközi Szent György Lovagrend: Gondos Ferenc nyugállományú ezredes,
Zala megyei prior
• 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda: Kovács László őrnagy,
irodavezető
• Zalaegerszegi Honvédklub: Németh István nyugállományú őrnagy, Szabó
László nyugállományú alezredes
• Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület: Németh Dezső, Sümegi
László, Birkás József

Köszönet kedves vendégeinknek, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. Az
érdeklődők 2017. szeptember 26-ig tekinthették meg a tárlatot, a könyvtár nyitva tartási
idejében.
A tárlatot a zalaegerszegi televízió is bemutatta, a híradás a könyvtár honlapján visszanézhető.
(www.apaczai.dfmvk.hu)

Jasztrab Istvánné
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XVII. ORSZÁGOS ODR KONFERENCIA
FÓKUSZBAN A MOKKA-ODR FELÜLETÉNEK OLVASÓI FUNKCIÓI
Tatabánya, 2017. október 16.
1. A MOKKA-ODR közvetlen olvasói szolgáltatásai. Előadó: Dr. Koltay Klára, főigazgatóhelyettes Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ODR-nek két felülete van:
- Olvasók és a MOKKA
- Könyvtárak és a MOKKA
Olvasók és a MOKKA:
- mindenki használhatja a keresés funkciót, böngészéses keresést.
- specifikus keresést könyvtár indíthat el.
- olvasó is regisztrálhat, ő is indíthat el kérést annak a könyvtárnak nevében, ahol
rendelkezik érvényes tagsággal.
- Teljesítés saját állományból – funkciót választom, ha a könyvtárban megvan az adott
dokumentum, így nem kell elindítani az olvasói kérést.
Olvasói kérés folyamata:
- regisztrálás,
- profil beállítása
- ügyintéző könyvtár kiválasztása
- számlázás adatai.
Olvasójegyet meg kell adni az olvasónak, aki kérést indíthat, kapcsolatot tarthat a
könyvtárossal. Van külön email és olvasói felület. Kérés kapcsán az olvasó üzenetet kap, ha a
kérés folyamán változás történik.
A könyvtár csak akkor fogadhat olvasói kérést, ha ez a funkció be van állítva!
Kérések könyvtárosok nézetéből:
- új könyvtári kérések,
- regisztrált olvasók
- olvasói listát lehet készíteni az olvasói karbantartás menü alatt
- az új olvasói státuszt a kérések között látom.
- ha meg van a könyv, akkor a helyi állományból lehet teljesíteni státuszt választom
- meg tudjuk nézni az online regisztráló statisztikát, egy évben hány regisztrált olvasó
van.
2. Önálló olvasói kérésindítások és kezelésük – tapasztalatok a MOKKA-ODR rendszerének
olvasói használatáról.
Előadó: Kollár Mária, könyvtáros, BME Építésztörténeti és Műemléki Tanszék Könyvtára
Budapest.
Az előadásában arról hallgattunk meg részletesebb előadást, hogy mint kari könyvtár, hogyan
élhetnek ezzel a lehetőséggel, hiszen ez egy speciális gyűjtőkörrel rendelkező gyűjtemény,
amelyben főleg a kutatásokat segítik a könyvkérésekkel. Gyakorlatban még csak inkább a
könyvtáros végzi a kérések indítását, de reális lehetőséget látnak abban, hogy az olvasó által
indítható kérések nagyobb számban megvalósulhatnak majd.
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Összességében elmondhatjuk, hogy a legfontosabb feladat a könyvtáraknak, hogy állítsák be
ezt a lehetőséget a rendszerben, másrészt a megfelelő propaganda, harmadsorban pedig a
használóképzésben való megvalósításnak is fontos szerep kell hogy jusson.
3. Mészáros-Nagy Éva Emőke, könyvtáros. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
A könyvtárközi kölcsönzés kérőlapjait az olvasó tölti ki.
Folyamata:
- Olvasójegy ellenőrzése,
- ellenőrzés, hogy az adott könyv megtalálható-e az állományban,
- megkeresem a lelőhelyet az ODR felületen,
- kiválasztom a szolgáltató könyvtárat,
- értesítem az olvasót.
Érdemes először tesztelni a felületet a bevezetés előtt (pl. meghirdetem a honlapon).
Mészárosné Nagy Éva örömmel tájékoztatott bennünket arról, hogy a tavaly bevezetett
olvasói kérésindításnak az idei évben már jelentős emelkedése volt. Úgy ítélik meg hogy
szívesen élnek a lehetőséggel azok a olvasók, akik a felületet tudják használni - hiszen némi
gyakorlatiasság
kell
a
felület
kitöltésekor
az
internet
használatában.
Kiemelte, hogy nagy szerepe kell, hogy legyen az érintett könyvtáraknak az ODR ezen új
szolgáltatásának propagálásakor vagy akár az első gyakorlati segítségben is.
Fontos, hogy a használó képzésben is kiemelt szerep jusson, az alkalmazásban rejlő
lehetőségek bemutatására.
4. A könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatának bemutatása a miskolci II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárban.
Előadó: Benke Adrienn, könyvtáros. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc.
5. A könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatának bemutatása – kistelepülési könyvtárakkal
kapcsolatos tapasztalatok.
Előadó: Szarvas Beatrix, KSZR Területellátási csoportvezető. II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár, Miskolc Az elhangzott előadásban megismerhettük, egy kistelepülési
könyvtár lehetőségeit vagy inkább a hátrányait, hiszen mint nem szolgáltató ODR könyvtár
gyakorlatilag kimaradnak ebből a lehetőségből, hiába van fenn a könyvtárak anyaga a
rendszerben. Szívesen élnének a lehetőséggel, ha valamilyen megoldást találhatnának a
folyamatban való részvételre. Mindemellett nagyon hasznos és jó lehetőségnek tartják az
olvasóknak ezt a fajta bevonását a könyvtárközi kölcsönzésbe. A dokumentumokat e-mailben
kérik be a kistelepülési könyvtárosoktól, akik postázzák a megyei könyvtár felé az előre
megkapott ingyenes válaszküldemény borítékban. A kölcsönzéseket Excell táblázatban
adminisztrálják.
Olvasás népszerűsítő program:
- Halló könyvtár(s)ak! (tehetségkutató)
- Olvasótáborok
- Olvasók királya, királynője
Jasztrab Istvánné, Szekeresné Farkas Matild, Dóráné Mészáros Anikó
28

TUDÓSÍTÁSOK
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ VARRÓ DÁNIELLEL
A DFMVK Apáczai Tagkönyvtár szervezésében került sor író-olvasó találkozóra Varró
Dániellel 2017. november 24-én Zalaegerszegen. A rendezvény két helyszínen zajlott. A
délelőtti órában a csácsbozsoki városrészben, a nagy érdeklődésre való tekintettel az Izsák
Imre Általános Iskola aulája volt a helyszín. Meglepetés műsorral is készültek a gyerekek: a
költő verseit szavalták, melyet elérzékenyülve hallgatott végig vendégünk. Ezután került sor a
színvonalas és humoros előadásra. A gyerekek aktív résztvevők voltak, kérdésekkel
bombázták a költőt. Köszönet az iskola támogatásáért, együttműködésükre a jövőben is
számítunk.
A rendezvény könyvek és a könyvtáros által készített névjegykártyák
dedikálásával zárult.

A délutáni helyszín az Apáczai Művelődési Központ Aulája volt, hét osztály vett részt a
kertvárosi általános iskolák tanulói közül. A diákok örömmel fogadták a költő humoros nyelvi
játékait, bátran válaszoltak a megadott rímekre, és könnyen megtanulták a csattanós mondókát
is. Megismerkedtek Lecsöppenő Ketchup Benővel, valamint Szöszménével, aki mindenütt
csak szöszöket hagy. A dedikálásra is sor került, a könyvtár dolgozói könyvjelzőt készítettek a
költő megjelent köteteiből.
Mindkét helyszínen nagyon élvezetes előadást hallhattunk, a gyerekek pedig „itták” a költő
szavait. Jó volt látni a vidám tekinteteket, és azt, hogyan forgatják-olvassák, ismerik a költő
verseit, írásait. A jövőben is szeretnénk további rendezvényeket szervezni az olvasás
népszerűsítése érdekében. A rendezvényről készült képek az Apáczai Tagkönyvtár honlapján
tekinthetőek meg az alábbi elérhetőségen:
http://apaczaigyermekkonyvtar.dfmvk.hu/aktualis/varro-daniel-iro-olvaso-talalkozo

Jasztrab Istvánné
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ÚJ SZOLGÁLTATÁS

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az elmúlt év végén 20 db ún. Mesetabletet
vásárolt a Zala megyei kistelepülési könyvtári szolgáltatás keretében.
A Mesetablet egy olyan teljes értékű Lenovo tablet, amely 12 hónapos ingyenes BOOKR
Kids Applikáció hozzáférést tartalmaz.
A BOOKR Kids Mesetár okostelefonokon és tableteken futtatható alkalmazás, amely egy
kimondottan gyerekeknek szóló digitális könyvtárat kínál. A történetek legnagyobb része már
meglévő, nyomtatásban is megjelent mesekönyvek digitalizált változata, amiknek alapvető
eleme az animáció, a színészek, szinkronszínészek általi felolvasás (Szabó Győző, Hámori
Gabi, Zsigmond Tamara, Györgyi Anna, stb.), a szövegkijelölés és a szórakoztató-fejlesztő
játékok.
A Mesetár tartalma főleg 2-11 éves gyerekeknek szól, kínálata lapozóktól a képeskönyveken
át a hosszabb mesékig, kisregényekig terjed. 2018. márciusától lehetőséget biztosítunk a
Mesetabletek megismeréséhez, a későbbiek folyamán könyvtári foglalkozások alkalmával
használhatók is lesznek.
Kérjük a KSZR szolgáltatásba bekapcsolódó kistelepüléseket, hogy jelezzék igényeiket a
mesefoglalkozások megtartására, illetve Mesetabletek igénybevételére.

Tóth Renáta
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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR JÓZSEF ATTILA
VÁROSI TAGKÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI
2017. szeptember - december
Szeptember 4-én, a nyári szünet utáni első Öröm körben a legkisebbeknek Hochrein Judit
tartott Ringató foglalkozást, a nagyobbakat Tóth Eszter, a Helen Doron Nyelviskola tanára
várta egy játékos angolórára. A játszóházban Vöröss Ágnes tanárnő irányításával színes
papírtasakokat, ajándéktartó táskákat készíthettek a vállalkozó kedvűek.
Szeptember 6-én „Bakiak az Adyban” címmel nyílt kiállítás könyvtárunkban a Megmutatom
magam! programsorozat keretében. A tárlaton a zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkáit tekinthetik meg a látogatók.
Szeptember 20-án könyvbemutatót tartottunk. A „Zalaegerszeg története” című kiadványt a
kötet szerkesztői Gyimesi Endre és Seres Péter mutatták be a mintegy 80 főnyi érdeklődő
előtt.
Szeptember 29-én a Népmese Napja alkalmából felolvasó napot rendeztünk könyvtárunkban.
Az óvodások és általános iskolások részvételével megszervezett rendezvényen Benedek Elek
legszebb meséit hallhatták a résztvevők. Vendégünk volt Szép Györgyi meseíró, aki saját
meséi közül olvasott fel egyet a megnyitón. Ezt követően az óvodásoknak az óvónők mondtak
mesét, a nagyobbak pedig egymásnak olvastak fel.
Szeptember 30-án részt vettünk (már hagyományosan) a Zalaegerszegi Családfesztivál
programján. Kollégáink az ősz színei és formái ihlette foglalkozásokat tartottak, ide kukoricás
játékokkal és rejtvényekkel vártuk a gyerekeket. Játszóház is volt, ahol "tökös fickókat"
készíthettek a gyerekek és zsírkrétával faleveleket is rajzolhattak.
Október 2-8. között az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében többféle
programot kínáltunk minden korosztály számára:
Október 2-án délelőtt rendhagyó irodalomórára került sor, melyen dr. Fűzfa Balázs egyetemi
docens középiskolásoknak tartott nagysikerű előadást „Arany János, a nyelvrontó” címmel.
Ugyanezen a napon Öröm kör várta játszóházzal, meséléssel a kisgyerekes családokat.
A legkisebbeknek Babusgató címmel Godina Mónika gyógytornász tartott mozgásos,
mondókás készségfejlesztő foglalkozást. Író-olvasó találkozót is szerveztünk, melynek
vendége Főző Laura, a Koboldmesék című könyv szerzője és Dávid Anita, a könyvben
szereplő bábok készítője volt. Játszóházunkban Szekeres Anett óvónővel mókás süniket,
Göde Zsuzsanna népi játszóház-vezetővel pedig kukoricabábokat készíthettek.
Október 3-án "Ismerjük meg múltunk leghíresebb táncát, a palotást!" címmel Stefán Gábor
koreográfus, tánctanár tartott táncbemutatóval egybekötött előadást a palotás kialakulásáról,
más népek társasági táncáról. A táncbemutatót, ill. az előadást zenés betétek is színesítették.
Október 4-én délelőtt Kiss Ottó, József Attila-díjas költő látogatott el könyvtárunkba. A
rendezvényen többek között az Emese almája című kötetéből olvasott fel verseket, s a
költeményekben előforduló verstani jellegzetességekre hívta fel a gyerekek figyelmét.
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Délután "Szívemből az alkotás" címmel nyílt kiállítás Vass Rebeka 6. osztályos tanuló
munkáiból. Az alkotó az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola diákja, a műveit a megnyitón Bence Lajos költő ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Október 5-én szintén középiskolásokat vártunk könyvtárunkba. Marosi Antal szerkesztőriporter, volt bűnügyi nyomozó beszélt a „Drogokról másképpen”. A téma sajnos nagyon
időszerű! Az előadás az előadó személyiségének köszönhetően is nagyon hatásos, szuggesztív
volt. (70 diák vett részt a rendezvényen)
Ezen a napon a zalabesenyői Közösségi Házban Marx Mária néprajzos, muzeológus beszélt a
megjelent érdeklődőknek Zala megye néprajzi értékeiről.
Október 8-án a Könyves Vasárnap zárta az Országos Könyvtári Napok egyhetes
rendezvénysorozatát. Olvasóinkat ezúttal is színes programokkal, s kedvezményes
beiratkozási lehetőséggel vártuk.
Erre az alkalomra két játszóházat is szerveztünk. Az egyikben Hardi Edina óvónő vezetésével
vidám gesztenyefigurákat készíthettek a gyerekek, Horváth Éva irányításával pedig csuhéból
formázhattak madarat, szitakötőt a kicsik, majd ezekkel akár egy zsebkendőtartót is
díszíthettek. Igazi családi programnak ígérkezett a Nefelejcs Bábszínház előadása is. A
legkisebbektől a felnőttekig mindenkit elvarázsolt Kippkopp és Kipikopik története, s külön
élményt jelentett, hogy a végén a gyerekek közelebbről is megtekinthették a bábfigurákat.
A november 6-i Öröm kör a Márton nap jegyében szerveződött.
A legkisebbeknek Horváth-Rashed Piroska gyógytornász tartott okosító tornát Bóbita címmel
az olvasóteremben, ahol a résztvevők mondókákat tanultak és többféle, a gyerekek
mozgáskoordinációját segítő mozdulatsort sajátíthattak el.
A közelgő Márton-nap ihlette a Mesebirodalom programjait, ahol az Űrhajós Óvoda
pedagógusainak irányításával először Szent Márton legendáját ismerhették meg a gyermekek,
majd mozgásos játékokban vehettek részt. Kicsikre és nagyokra egyaránt várt a libalabirintus,
ahol egy akadályokkal nehezített pályán kellett a libát végigvezetniük a gyerekeknek. A
hangos gágogás itt újra és újra jelezte, hogy valaki ismét célba ért. Az óvoda pedagógusai
ötletes és az alkalomhoz illő kreatív foglalkozással készültek a játszóházban is. Itt dekupázs
technikával készíthettek lámpásokat a gyerekek és szüleik.
November 8-án a felsőrajki Szent Imre - Suli Harmónia Általános Iskola kisdiákjainak
munkáiból nyílt meg a Megmutatom magam! című programsorozat 118. tárlata. A tanulók
alkotásait Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe.
November 21-én két osztály diákjainak tartott interaktív "órát" Bosnyák Viktória írónő. A
szerzőnek ma már 18 könyve kapható a könyvesboltokban, érhető el a könyvtárakban, így
ezekről, illetve a közeljövőben megjelenő új könyveiről is beszélt a gyerekeknek.
November 22-én a göcseji tájszólásról tartott előadást Szakál István, nyugalmazott
pedagógus. Az előadó két helytörténeti munka szerzője, az elsőt 2002-ben Besenyő ezer éve
címmel jelentette meg, a második könyve ”A göcseji Besenyő térségének szótára” 2015-ben
látott napvilágot. A rendezvényen a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola diákjai
megtudhatták, hol is helyezkedik el Göcsej, s melyek a térségre jellemző legfontosabb nyelvi
sajátosságok. A szerző felhívta a gyerekek figyelmét arra is, hogy használják helyesen
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anyanyelvüket, hiszen csak ezzel tudják megőrizni és átadni az utánuk következő
generációknak is.
November 23-án nagyszámú érdeklődés mellett nyitottuk meg a „Főszerepben a Mosolyonc”
című kiállítást. A kiállításon Nagy Bernadett figurái szereztek nekünk és a kiállítás későbbi
látogatóinak is örömteli, mosolygós, vidám perceket.
November 29-én került sor Hartmann Miklós „A széna illata” című könyvének bemutatójára.
A szépszámú érdeklődő egy család történetén keresztül ismerhette meg a 18. századi német
telepesek sorsát. A kötetet dr. Salamon Éva, a kötet szerkesztője mutatta be. A találkozó
végén lehetőség nyílt könyvvásárlásra és a könyv dedikáltatására is.
December 2-án „Adventi mesék” címmel rendeztük meg a hagyományos mesemondó
versenyünket. Az iskolai előválogatókat követően kilenc városi és hat városkörnyéki
intézményből 56 tanuló vett részt a megmérettetésen. A megnyitón a Mindszenty Általános
Iskola diákjai adtak műsort, majd Makovecz Tamás önkormányzati képviselő nyitotta meg a
programot. Vendégünk volt Mester Györgyi író is, akinek "A legkisebb cinke" című meséje
felkerült a választható mesék listájára. Az alsó tagozatos diákok négy korcsoportban
versenyeztek, meséiket egy előre megadott kínálati listából választhatták ki.
A decemberi Öröm körben - december 4-én - a legkisebbeket Csizyné Gócza Ildikó
zenetanárnő várta a Tilinkó zenebölcsibe. A gyerekek vidám gyermekdalokat, mondókákat és
mozgásos játékokat sajátíthattak el a tanárnő segítségével.
A nagyobbak a Mikulás és a hóember című mesét hallgatták meg Domján Károlyné, Margó
néni előadásában, majd két játszóház is várta őket. Az egyikben kanálmikulások készültek
ugyancsak Margó néni irányításával, a másikban Szekeresné Farkas Matild könyvtáros
segítségével tobozdíszeket alkothattak az érdeklődők.
December 6-án „A mi karácsonyunk” címmel nyílt kiállítás a zalaszentmihályi Suli
Harmónia Általános Iskola diákjainak munkáiból. A tárlat anyagát Dr. Koczpek Csaba,
Zalaszentmihály polgármestere ajánlotta a látogatók figyelmébe, majd a tanulók adtak műsort,
s a Kiskocsi Zenekar produkcióját hallgathatta meg a közönség.
December 13-án került sor a „Fel a netre öregem! 6” című online vetélkedőnk
eredményhirdetésére. Ebben az évben a 24 résztvevő a 770 éves város történetével,
nevezetességeivel ismerkedhetett meg a 10 forduló alatt. A zenés, karácsonyi
rendezvényünkön a vetélkedőnkön résztvevő összes játékost jutalmaztuk, a legjobbakat külön
is kisebb ajándékokkal leptük meg.
December 21-én a Nyugdíjas Ház könyvtárában a Liszt Ferenc Általános Iskola diákjainak
kórusa Kövécs Edit vezényletével - immár hagyományosan - szerzett örömteli, meghitt
perceket az időskorúaknak karácsonyi műsorukkal.
Kereki Judit
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
A DFMVK JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁR
GYERMEKRÉSZLEGÉBEN
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében
vendégünk volt Kiss Ottó József Attila-díjas költő, akinek
már sok könyvét forgathatták kezükben a fiatalok, akár itt
a könyvtárban vagy a könyvesboltokban. Az író-olvasó
találkozó keretében találkozhattak a Landorhegyi
Sportiskolai Általános Iskola 3-4. osztályos diákjai a
szerzővel. A gyerekek személyesen megismerhették
kortárs gyermekirodalom egyik legfontosabb alkotóját, s
betekintést nyerhettek az író munkájába versei
segítségével. Az interaktív órát projektoros vetítés színesítette. A nagyon jó hangulatú
találkozó végén dedikálásra és közös fotózásra került sor.
Kiss Ottó: Anyanyelv
Anyanyelve nemcsak az
embereknek van,
hanem a népeknek is.
Úgy hívják, hogy anyanyelv,
és mindenkinek
csak egy van belőle.
Anyának is.

Horváthné Jóna Mária
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ZALAI GYERMEKKÖNYVHÉT A DFMVK JÓZSEF ATTILA VÁROSI
TAGKÖNYVTÁR GYERMEKRÉSZLEGÉBEN
A zalaegerszegi gyerekek egyik kedvenc írójukkal, Bosnyák Viktóriával találkozhattak a
könyvhét keretében. Az írónő elmondta, hogy a lányainak; Sárának és Dórinak kezdett el
történeteket írni, így kezdődött az írói pályafutása. Viccesen, nagyon humorosan, interaktívan
próbálta mindezt illusztrálni, bemutatni a gyerekeknek, a hallgatóságnak ezzel vidám perceket
szerezve. Büszkén beszélt a Nyelvkincstár sorozatban megjelent könyveiről, amelyek a
Tanítók Egyesületének ajánlásával készültek: Sirály a király?, Amikor kivirágzott a fánk fánk,
Elek merre keresselek?, Ezt nevezem!, Két bolond százat csinál, A nagy szinonima-hadjárat.
Az utolsó két könyvből egy-egy játékos feladatot kaptak a gyerekek, melyet szóban kellett
megoldaniuk. A gyerekek még szívesen folytatták volna a játékot, de az idő rövidsége csak
dedikálásra és rövid fotózásra adott lehetőséget.

A Zalai Gyermekkönyvhét helyi vendége Szakál István nyugalmazott pedagógus volt, a
göcseji Besenyő térségének szótára című könyv szerzője. A göcseji tájszólásról tartott
előadást a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 5-6. osztályos diákjainak. A
bemutatkozás után térkép segítségével behatárolta a Göcsej tájegységét, amelynek a
nyelvjárása adta az előadás alapját. A gyerekek megismerkedhettek a göcseji tájszólásban
használt olyan szavakkal, mint például: ághegyi, viccsadás, rén, miska, papucs, bazitai,
pilinga, cseta, vöcsök, pinty, bürü, létra, gyertyaszentelő, Sarlós, Toplak, Antal stb.
Mindezeket 14 pontban csoportosítva a következő szempontok szerint: valódi,- alaktani,jelentéstani tájszólás, szólások, szóláshasonlatok, hiedelmek, falucsúfolók, névcsúfolók, stb.
A gyerekek számára a hangulatos, vidám hangvételű előadás óriási élményt nyújtott, a diákok
még órákig hallgatták volna tanár úr interaktív előadását, melyből nemcsak a régi szavak,
kifejezések jelentéséről tudhattak meg érdekességeket, hanem arról is, hogyan születik meg
egy könyv. Ezúton is nagyon köszönjük neki!

Horváthné Jóna Mária
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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2017
KSZR RENDEZVÉNYEK
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár koordinálja Zala megyében a kistelepülési
könyvtári ellátást. Közvetlen ellátási körzetébe 83 település tartozik. Nagy hangsúlyt
helyezünk a könyvtári programok szervezésére, mert közösségépítő szerepük jelentős. Év
közben is folyamatos a szervező munkánk, de az országos események ideje alatt kiemelt
figyelmet fordítunk arra, hogy az óvódás korosztálytól a kisiskolásokon, felnőtteken keresztül
az idősekig minél több embert szólítsunk meg, gyarapítva ezzel a könyvtárlátogatók számát.
A központi szervezésű könyvtári programokon túl a településeken dolgozó lelkes
könyvtárosok gondoskodnak arról, hogy felhívják a figyelmet a rendezvény sorozatra.
A 2017-es Országos Könyvtári Napok alkalmával 33 településünkön 77 könyvtári program
zajlott le. Az óvódásokat papírszínházi bemutatóval, bábszínházi előadással,
könyvtármozival, meseolvasással csábítottuk a könyvtárba, a kisiskolásokat rajzpályázat, íróolvasó találkozók, kézműves foglalkozások várták, felnőtt olvasóink ismeretterjesztő
előadásokat, hagyományőrző kulturális műsorokat hallgattak, kiállításokon vettek részt.
Néhány helyen a könyvtáros vezetésével a lakóhelyet megismerő túrával zárták a könyvtári
hetet.
Vendégeink voltak (a teljesség igénye nélkül): Lovranits Júlia, Rép Attiláné mesemondók;
Kiss Ottó író, költő; a Kalimpa Színház; Jurina Beáta; a Zalaapáti Harmonika Zenekar;
Kelemen Gyula; Bánfalvi Péter; Éder Katalin.
A programokon 1641 látogató vett részt. Legnagyobb részük óvódás-kisiskolás korosztály,
1007 fő. A felnőtteket nehezebb megszólítani, de 342 látogatóval gazdagabbak lettünk,
továbbá az idősebb korosztály is képviseltette magát 165 fővel.
A tanulást, művelődést, ismeretszerzést, kikapcsolódást, szórakozást kínáló programokkal
nagyon tartalmas időszakon vagyunk túl.
Néhány kép ízelítőül a kistelepülési rendezvényekről:

KönyvtárMozi Egerváron

Kiss Ottó Gellénházán
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Meselesen a nemesrádói fiatalok

Lovranits Júlia Pölöskén

Vikár Tibor előadása Zalabérben

Kalimpa Színház Zalabérben

Meseolvasás Zalaszentlőrincen

Könyvtármozi Kemendolláron

Zalaegerszeg, 2017. október 17.
Dóráné Mészáros Anikó
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A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR
GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK
2017. II. FÉLÉVI PROGRAMJAI
Szeptember 9.
Szeptember 19-tól
Szeptember 21.
Szeptember 28.
Szeptember 28-tól

Könyvmoly Klub
Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár őszi díszbe öltöztetése
Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 1. ; Mit mesél az aranyhíd
A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal;
Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 2. ; Mit mesél az aranyhíd
Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága;
Népmese Napja - kiállítás

Országos Könyvtári Napok: (okt. 3 – okt. 15.)
Október 3.
Október 4.
Október 4.

Október 5.
Október 5.
Október 6.

Október 7.

Október 7.

Október 8.
Október 8.

Otthonról is! – Ismerkedj az online katalógusunkkal
Vándor Meseíró könyvtárunkban
Interaktív író-olvasó találkozó Böde Péterrel / 1-2. osztályosoknak
Vándor Meseíró könyvtárunkban
Interaktív író-olvasó találkozó Böde Péterrel / 3-4. osztályosoknak

Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 3. ; Mit mesél az aranyhíd
Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember
Vízcseppecske – Kézműves foglalkozás
Október „kincsei” – Kiállítás
- Aradi vértanúk és az 1956-os forradalom
- Őszi mesék, versek, regények
- Őszi hagyományok: szüret, tollfosztás
Könyvmoly Klub – Könyvvel könnyebb
- Rejtvények
- Vízcseppecske kézműves
Kalandra fel! – „Túra” gyermekeknek a felnőtt könyvtárban
- Vetélkedés sötétben lámpással
- Csillagképek varázsában – a könyvtár udvarán
- Holdüdvözlet – „bepillantás” a jógába
"Társas-világ" - játszunk együtt
Könyves Vasárnap
38

HÍREK
Október 10.,11.
Október 17.
Október 21.
Október 24.
November 8.

Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 1. ; Mit mesél az aranyhíd
A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal
Varázslatos gyermekkönyvtár – témanapok 2. Mit mesél az aranyhíd
Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága
Könyvmoly Klub – Keszthelyi kastélymesék társasjáték
Varázslatos gyermekkönyvtár – témanapok 3. Mit mesél az aranyhíd
Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember
Varázslatos gyermekkönyvtár – témanapok 2. Mit mesél az aranyhíd
Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága

Zalai Gyermekkönyvhetek: (nov. 21 – dec. 2.)
November 21.
November 24.
November 24.
November 28-tól
December 1.
December 1.
December 2.
December 14.
December 16., 20.

December 22.
December 22.

Óvodások Városi Versmondó Délelőttje
Böde Péter – Vándor Meseíró interaktív előadása
Család Iskola 3. osztálya, Életfa Ált. Isk. és AMI 3. osztálya
Böde Péter – Vándor Meseíró interaktív előadása
Ranolder J. Róm. Kat. Ált. Isk. 3. a és 3. b osztálya
Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár téli díszbe „öltöztetése”
Kiállítás: Advent, Mikulás, Karácsony
Adventi kézműves foglalkozás – üvegmatrica festés
Könyvmoly Klub – „Az igazi meglepetés” felhívás
Rendkívüli varázslatos karosszék: Karácsonyfa díszítés
Adventi Könyvmoly Klub – „Az igazi meglepetés” : ajándékkészítés
karácsonyi képkeret szalvétatechnikával

Adventi Könyvmoly Klub – „Az igazi meglepetés” ajándékok
becsomagolása
Adventi Könyvmoly Klub – „Az igazi meglepetés” ajándékok osztása a
Sétáló utcán
Magyar Szilvia
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI - 2017.
Január 19.
A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink
Keszthelyen című rendezvénysorozata
Talaj és tájvagyonunk – globális kihívások, helyi válaszok című előadás
Előadó: Dr. Tóth Gergely – címzetes egyetemi tanár
Január 24.
A tudós, aki embereken segít!
Természetes/en/ – egy kutató gondolatai a daganatos betegségekről
Előadó: Prof. Dr. Bertha András gyógyszerész, toxikológus
Beszélgetőtárs: Hegedüs Éva
Január 27.
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi
Könyvtár közös rendezvénye a Magyar Kultúra Napja alkalmából
A béke bozótharcosa: Baranyi Ferenc a XXI. században című kötet bemutatója
Vendégeink: a 80 éves Baranyi Ferenc – Kossuth-díjas író, költő
Kemény András – a Papirusz Kiadó vetetője
Közreműködik:
Kassai Franciska – megzenésített vers
Király Erika – vers
Február 7.
„Egy szívdobbanás...” című verses délután Bajzikné Panni A Balaton dicsérete című kötetéből
A költeményeket előadták:
Takács Katalin – Jászai Mari-díjas és Érdemes művész
Kalapos István – rádiós–televíziós szerkesztő és műsorvezető
Közreműködött:
Népek Tánca Tánccsoport
Kovács Sára – furulya
Molnár Barbara Dóra – hegedű
Február 14.
A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör és a könyvtár közös rendezvénye
Vendégek: Csóti Jusztina korosztályos országos bajnok atléta és edzője, Csikós József
Major Veronika Európa- és világbajnok sportlövő és edzője, Keczeli Zoltán
Beszélgetőtárs: Dr. Iglódi Endre – alelnök
Február 16.
A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink
Keszthelyen című rendezvénysorozata
„A táj változó ténye” című előadása
Előadó: Dr. Szabó István – egyetemi tanár
Február 17.
Az Élhető Jövőért Egyesület és a könyvtár közös rendezvénye
„Festetics György és Keszthely” című előadás
Előadó: Dr. Müller Róbert – ny. múzeumigazgató
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Február 20.
Csiky Pál fafaragó alkotásainak kiállítása
A kiállítást megnyitotta: Pelcz István – tanár
Közreműködött: Töttő Vilmos – tekerőlant
Március 10.
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi
Könyvtár közös rendezvénye Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Arany
János humora címmel
Előadó: Kardos Gy. József – ny. tanár, író
Március 20.
Boziné Mörk Mária festményeinek kiállítása
A kiállítást megnyitotta: Illés Major Julianna – festőművész
Zenei közreműködő: Petik Ákos – gitártanár (Festetics György Zeneiskola)
Március 21.
Simon József: Álmok völgye – Orosz teázó című novelláskötetének bemutatója
Közreműködtek: Keresztény Tamás – színművész
Hintalan László János és Horváth Péter
Az est háziasszonya: Balázsy Mária Éva
Március 23.
A Keszthelyi Városvédő Egyesület, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület és a Nők a
Balatonért Egyesület Életfeltételeink Keszthelyen című rendezvénysorozata
A VÍZ, avagy életünk éltetője című előadása
Előadó: Bertókné Csengeri Anikó – ívóvíz-területi technológus
Március 27.
József Attila Szavalóverseny területi fordulója
Április 13.
Dr. Dobos János: Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek c. kötetének vetített képes
bemutatója
Előadó: dr. Kovács Gyula – a kötet szerkesztője és kiadója
Április 19.
A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink
Keszthelyen című rendezvénysorozata
A zöldebb városokért – szemlélet és gyakorlat című előadása
Előadó: Vincze Tamás – táj- és kertépítész, Green-city külkapcsolati igazgató, kertépítészeti
kivitelező
Április 20.
KÖLTÉSZET NAPJA
Berkes József Tűz voltam című verseskötetének bemutatója
A Keszthelyen született költővel beszélgetett:
Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész
Vendégeink: Dr. Zágorecz-Csuka Judit – irodalomtörténész, költő, író
Vogl Mária – tanárnő, a könyv lektora, versmondó
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Horváth Nikoletta – Nova községi IKSZT munkatársa
Papp Ferenc – versmondó
Salamon Károlyné – versmondó
Április 24.
Deák Imréné csipkeverő, a keszthelyi Csipkestúdió tagja kiállításának megnyitója
Az alkotásokat méltatta: Bereczky Csabáné – népi iparművész
Közreműködött: Bereczky Szilárd – előadóművész
Május 8.
Zöld Zala környezetvédelmi vetélkedő döntője
Május 18.
„Vers a szívemben – szívem a versben”
Irodalmi délután Ézsiás László költővel és Bereczky Szilárd versmondóval
Közreműködtek: Holczerné Szabó Ágnes – ének
Holczer Ferenc – vers
Május 23.
A Keszthelyi Városvédő Egyesület, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink
Keszthelyen című rendezvénysorozatának idényzáró előadása
Hogyan lehet eredményes az önkéntes munka? címmel
Előadó: Szeder-Kummer Mária – kulturális közösségfejlesztő mentor
Május 24.
Paraszti huncutságok, avagy egy állatorvos naplótöredékei című kötet bemutatója
A kötetet bemutatta: Dr Bartalis Imre, az író
Közreműködött: a Helikon Versmondókör
Június 2.
Helyszín: Sétálóutca
Író-olvasó találkozó a legutóbbi két Helikon fődíjas költőivel: Csete Somával és Körösztös
Gergővel
Bemutatta őket Szálinger Balázs József Attila és Méhes György-díjas költő
Június 2.
Helyszín: Sétálóutca
A Nők a Balatonért Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár „Helikoni életérzés" c.
irodalmi pályázatának eredményhirdetése és díjkiosztása
A díjakat átadták: Vetőné Zeke Erzsébet – a NABE keszthelyi csoportjának vezetője
Szálinger Balázs – József Attila-díjas költő
Június 2.
Helyszín: a könyvtár olvasóterme
"Helikoni életképek" c. fotókiállítás megnyitója
Visszaemlékező gondolatokat mondott: Pelcz István – tanár
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Június 2.
Helyszín: a könyvtár olvasóterme
A Helikon I. (1818) c. kiadvány reprintje és a Helikon 200 c. kötet bemutatása
A műveket méltatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész, a kötet főszerkesztője
Szeptember 29.
„Tiszta hittel, erős kézzel” – Szent László király, a hit bajnoka, a haza hőse, 1077-2017 című
vándorkiállítás
Megnyitotta: Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke
Dr. Törzsök András történész-tanár előadása „Szent László, a lovagkirály” címmel
Közreműködött: a Helikon Versmondókör Törzsök Endréné vezetésével
Október 2.
40 éves a könyvtári ellátórendszer című szakmai konferencia
Köszöntőt mondott: Ruzsics Ferenc Keszthely város polgármestere
Előadók:
Kiss Gábor – a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója
Sebestyénné Horváth Margit – a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese
Lóth Eszter – Bókaháza település polgármestere
Temleitner Krisztina – a Fejér György Városi Könyvtár csoportvezetője
Október 3.
D. Nagy Imre: Vendégségben. Válogatott publicisztikai írások című kötetének bemutatója
Október 4.
A víz, avagy életünk éltetője – rendhagyó óra
Előadó: Bertókné Csengeri Anikó – ivóvíz-területi technológus
Október 5.
Boldogság forrásai – Évfordulós zeneszerzők nyomában: Beethoven
A Festetics György Zeneiskola tanárainak koncertje
Október 9.
Borsody László: A géniusz árvái című kötetének bemutatója
A kötetet bemutatta: Gausz Tamás, a Magyar Szablyavívó Iskola oktatója
A rendezvényen vetítésre került a Géniusz című film
Október 16.
Lichtenwaller Zoltán kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitotta: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész
November 6.
„60 év”. Vakok és Látássérültek Emlékkiállítása
A kiállítást megnyitotta: Ruzsics Ferenc – Keszthely város polgármestere
Emlékezett: Szalai Sándor – Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete elnöke
November 7.
Kardos Gy. József: Pannon hangulatok című kötetének bemutatója
Közreműködött: Bereczky Szilárd – előadóművész
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November 13.
Csik Ferenc öröksége: Vizes sportok és a 2017-es vizes VB. Sporttörténeti vetélkedő a Zala
megyei mozgássérültek számára
November 17.
Madarassy István szobrászművész „Úton-útfélen” című kiállítása
A kiállítást megnyitotta: Náray Szabó Gábor – egyetemi tanár, a MTA tagja
Közreműködött: Alföldiné Szelestei Ágnes – fuvola
November 20.
Szép Magyar Beszédért Szavalóverseny
November 27.
Adventi est Schӓffer Erzsébettel
November 29.
„Fel nagy örömre” című adventi hangverseny az Aranykorúak Társasága által meghívottak
részére
Közreműködött: Irsai Zsigmond és Sáringer-Kenyeres Marcell
November 30.
Nyugat-Balatoni kalendárium 2018 című kötet bemutatója
A kötetet az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Papp Péter és Pelcz István
Zenei élményt adott: a Gyenesi Négyes és Töttő Vilmos – népzenész
A Szent Lukács Művésztelep bemutatkozása
December 7.
200 éve hunyt el Jane Austen, a házasságregények „vidám és pajkos” szerzője
Előadó: Dr. Bugovits Valéria – PhD irodalomtörténész
December 11.
Adventi hangverseny: a Castellum Novum Együttes koncertje
December 13.
Molnár András – Szabó Péter: Utóvédként a Donnál III. Újabb dokumentumok a magyar
királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943. című kötet bemutatója
Vendégeink: Dr. Szabó Péter DSc. – hadtörténész, tudományos főmunkatárs (HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
Illésfalvi Péter – hadtörténész, főtanácsos (HM Társadalmi Kapcsolatok és
Kegyeleti Főosztály)
Molnár András – igazgató (MNL Zala Megyei Levéltára)
Kiss Gábor – igazgató (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
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A GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN TÖRTÉNT
„Aki vért ad, életet ad!” Szeptember 5-én a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett
intézményünkben, 12 fő adott vért, ezúton is köszönjük a véradók önzetlen segítségét.
Szeptember 20-tól szerdánként ismét gerinckímélő tornára várjuk a mozogni vágyókat.
Mesét mondani, mesét hallgatni öröm: a Magyar Népmese Napján a helyi iskola felsős diákjai
az alsó tagozatos gyermekeknek mondták el kedvenc meséiket. „Őseinktől kincsekkel teli
tarisznyát kaptunk örökségbe …” – ennek bizonyítéka ez a mesedélután is. Minden egyes
elhangzott történet a meseszárnyán repítette el az érdeklődő hallgatóságot az Óperenciás
tengeren túlra, ahol izgalmas, érdekes, kalandos, tréfás események részesei lehettünk.

Az Országos Könyvtári Napok keretében idén is számos programmal vártuk az érdeklődőket.
Október 2-án Vajda Margit vezetésével néptáncos, népi játékos foglalkozáson vettek részt az
óvodások és az első osztályosok. Október 3-án a legkisebbeket Kerekítő foglalkozásra vártuk.
Október
2-20-ig
volt
látogatható
az
intézményben Varga Péter természetfestő
kiállítása Ezerarcú zalai táj címmel. KrennerTóth Katalin, Kiss Sándor Művészeti Díjas
festő, a Premontrei Rendi Szent Norbert
Gimnázium rajz és vizuális kultúra szakos tanára
így ajánlotta a látogatók figyelmébe a tárlatot:
„A 17. századig kellett várni ahhoz, hogy a
tájkép önálló festészeti műfajjá váljon, hiszen
egészen addig a táj csupán az ábrázolt alakok
hátterét képezte. A tájábrázolások ekkor a
valóságot követték, realizmusra törekedtek.
A 19. században megjelent a plain air (plen er) mozgalom, a festők újra felfedezték a tájat,
mint festészeti témát, sőt festményeiket kint a természetben készítették. A megjelenő
impresszionizmus érzelmi töltetet adott a tájnak, s fokozatosan elhagyta a realista ábrázolást.
Az ábrázolt táj immár az alkotó szubjektív valósága lett.
De miért is beszélünk ezekről? Varga Péter tájképein mindkét festészeti irányvonalat
megfigyelhetjük, egyrészt a realizmus irányába való törekvést, másrészt az impresszionista
hatásokat.
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Varga Péter esetében a tájkép műfaját a természet végtelen szeretete indokolta, szabad
idejében szereti a természetet járni, megfigyelni, lefotózni az állatokat, a táj szépségeit, s
ezekből az élményekből merít ihletet képeihez.
Azt gondolom, hogy ez egy követendő példa mindannyiunk számára. Szabaduljunk ki a
hétköznapok sodrásából! Találjunk időt arra, hogy kimenjünk a természetbe s feltöltődjünk!
„Vissza a természetbe”- Ezt a mottót szeretném a kiállításhoz útravalóként adni.”
Október 30-án Halloween napi fabrikálóba hívtuk és vártuk az érdeklődő gyermekeket, ahol
különböző dekorációk készültek: wc papír gurigából bagoly, rongyból seprűn ülő boszorkány,
valamint különböző papírdíszek és gipszfigurák.

Novembertől ismét elindult a hímző szakkör, Kerekes Endréné vezetésével. December 7-én
Mikulás ünnepségre, 15-én pedig Kerekítő foglalkozásra vártuk a legkisebbeket és szüleiket.
Megszerveztük a jótékonysági gyűjtést és osztást, melynek keretében a ruhaneműk,
ágyneműk, cipők, játékok mellett tisztálkodó szerekből összeállított ajándékcsomagokat is
osztottunk a családoknak (30 család részére). Karácsony előtt kézműves foglalkozásra vártuk
a gyermekeket.

Jakabfiné Bársony Judit

46

HÍREK
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI
PROGRAMOK 2017. II. FÉLÉV
Országos Könyvtári Napok 2017
2017-ben is csatlakozott könyvtárunk az országos rendezvénysorozathoz, melynek során
igyekeztünk minden korosztályt érdeklő programokat szervezni.
Kiállítás megnyitó
Népi hagyományaink megőrzését, megismertetését és továbbadását választotta hivatásául
Gerzsényi Gina kosárfonó, játszóházvezető. „Múlt és jelen a kézművességben” című kiállítása
és annak megnyitója az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához kapcsolódva
került megrendezésre könyvtárunkban. Négy fiatal táncos - Ambrus Réka, Kancsal Panna,
Hácskó Bendegúz és Horváth László - táncával vette kezdetét az est, majd Német-Baksa Judit
igazgató köszöntötte a megjelenteket. Kancsal Péter, hagyományőrző vőfély nyitotta meg a
rendezvényt, melyből megismerhettük a fiatal kiállító eddigi életútját, a kézművességhez
fűződő viszonyát, terveit. Nem múlhatott el az este a köszönet szavai nélkül, hiszen ahogy
Gerzsényi Gina elmondta, családja, tanárai, barátai támogatása nélkül nem sikerült volna
eddig eljutnia a megkezdett úton. A megnyitó hivatalos részét a Kerka Táncegyüttes ifjú
tagjainak tánca zárta. Ezután frissítő, egy finom pogácsa, beszélgetés és a gyönyörű kiállítási
darabok várták az est vendégeit. A kiállítást 2017. október 3. és október 31. között
tekinthették meg az érdeklődők.
Reformáció 500
Szabó Vilmos, nyugalmazott evangélikus lelkész volt könyvtárunk vendége 2017. október 17én a reformáció 500. évfordulójának alkalmából. Az estet Német-Baksa Judit igazgatónő
nyitotta meg és köszöntötte az egybegyűlteket. Az 1517. október 31-es dátum - amikor Luther
Márton közzétette 95 pontból álló tételeit, kiszögezte a wittenbergi templom kapujára előzményeiről és a máig is tartó következményekről hallhatott a közönség. Az előadó
történelmi visszatekintése többek között a kereszténység államvallássá tételéről, Luther
életéről, tevékenységéről szólt. A reformátor az emberszerető Istent kereste. Jelszava, ami
később a reformáció jelszavává is vált: Vissza a forrásokhoz! Célja az volt, hogy
visszavezesse az egyházat az alapokhoz, Istenhez, életét is ezen célok elérésének szentelte. Az
előadást közös imádság, majd könyvajánló zárta.
Zenés est
A borongós, esős idő ellenére is megtelt
könyvtárunk olvasóterme november 8-án. A
"Dallamok a gregoriántól a gospelig - zenés
utazás a Szivárvány Kamarakórussal" című
esten térben és időben egyaránt hosszú utat
jártak be vendégeink a kórus tagjainak
társaságában. A zenetörténet nagy korszakairól,
a zene "napszámosairól" és a jeles
zeneszerzőkről hallhattunk Gyulavári Adrien
kórusvezetőtől, a kórus tolmácsolásában pedig
az adott korban született darabok hangzottak el.
A dallamok mellett Kovács Zoltán művészi fotóiban is gyönyörködhettek az est résztvevői, a
dalokat pedig Dobos Sándor kísérte zongorán.
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Világhírű magyar fotóművészek - előadás
Kovács Zoltán vetítéssel egybekötött estjén a XX. század fotóművészetét, ezen belül a
világhírű magyar fotóművészek egy csoportját mutatta be. Ahogy az előadó is elmondta,
lehetetlen minden művészt felsorolni és bemutatni, hiszen a sor rengeteg nevet tartalmaz. Egy
kisebb válogatást nyújtott át a magyar származású, külföldön is ismert és elismert fotósok
köréből. A névsor így is lenyűgöző: André Kertész, Moholy-Nagy László, Martin Munkácsi,
Robert Capa, Ata Kando, Brassai, Juan Gyenes, Sylvia Plachy, Lucien Hervé, Paul Almásy,
Berkó Ferenc, Besnyő Éva, Andre de Dienes, Haár Ferenc, Dezo Hoffmann, Lóránt István,
Zsigmond Vilmos, Szipál Márton. Kalandos életutak, híres modellek és felejthetetlen képek,
egy kis ízelítőt kaphattak vendégeink ebből a színes világból az előadáson keresztül. Mindez
arra ösztönözhet mindenkit, hogy mélyebbre ásson a fotóművészet világába.
Az iraki keresztények helyzete - előadás
Egy mai napig aktuális témával érkezett könyvtárunkba Kótai Róbert százados, katolikus
tábori lelkész, a Lenti KÉSZ és a könyvtár közös szervezésű rendezvényére. Az előadás
keretét egy kép adta, amely az Isonzó folyót átívelő hidat ábrázolja. A híd, amely a béke és
bizalom jeleként összeköt bennünket. Vendégünk korábban tanácsadóként segítette
Magyarország Erbili Főkonzulátusának munkáját. „Az iraki keresztények helyzete” címet
viselő előadáson a történelmi háttér, a földrajzi adatok áttekintése mellett személyes
tapasztalatokat, információkat hallhatott a szép számú közönség. Részletes térképeken
követhették nyomon az Irak területén élők népességeloszlását, etnikai és vallási tagoltságát.
Megemlítésre került a kereszténység és az iszlám vallás különbözőségei, valamint az ebből
adódó nézeteltérések, harcok. A problémák megoldásához, a károk enyhítéséhez az ott élő
embereknek szükségük van magyar és nemzetközi segélyszervezetek jelenlétére is, akik
munkájukkal a Közel-Keleti térséget segítik.

Baksa Melinda


48

HÍREK
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI
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Nyári Kézművesház 2017
2017 nyarán is hat alkalommal vártuk az általános iskolás gyerekeket, hogy ismét együtt
kézműveskedjünk. Készítettünk fonaldíszeket, diorámát, fidget spinnert, festettünk és a
kísérletezés sem maradt el.

Magyar Népmese Napja 2017

„Ribizli mesél”-interaktív zenés műsor ovisoknak
Tormási Attila, vagy ahogy a gyerekek ismerik, Ribizli bohóc volt könyvtárunk vendége az
idei Magyar Népmese Napján. A vidám hangulatú előadáson megzenésített mondókákat,
verseket hallhattak és énekelhettek az óvodás gyerekek. A sok-sok vidámság közepette
rátaláltak egy varázsbőröndre, amelyből játékos hangszerek bújtak elő. A kicsik kézbe véve
ezeket, zenéltek együtt Ribizlivel, örömteli perceket szerezve ezzel mindenkinek.
„Járj szerencsével”-népmese vetélkedő
A Magyar Népmese Napja apropóján mesebeli vetélkedőre vártuk a 3. osztályos diákokat. A
játék során a csapatoknak meg kellett találniuk a sárkányt, aki elrabolta Meseország
királykisasszonyát. A szerencsekerékre épülő vetélkedő végére a gyerekek – miközben
helyesen válaszoltak kérdéseinkre és tallérokat is gyűjtöttek – kiderítették, hogy hol is rejtőzik
az egyfejű ellenség. Ezután következett az igazi próba, hiszen a gyerekeknek a királylányt is
ki kellett szabadítaniuk és a sárkányt is le kellett győzniük. Ezt úgy tehették meg, hogy a
megszerzett pénzérméket beváltották különböző varázserejű tárgyakra (hétmérföldes csizma,
messzelátó, mindent járó malmocska) vagy élőlényekre (aranyszőrű bárány, óriás). Így már
minden adott volt, hogy a szavak erejével és a segítségek felhasználásával jó befejezése
legyen a mi népmesénknek is.

Országos Könyvtári Napok 2017

„Irány a természet”- Hara Henriett túravezető interaktív előadása
Mint minden év októberében, ezúttal is
színes programokkal csatlakoztunk az
országos rendezvénysorozathoz. A
felsős
diákokat
Hara
Henriett
túravezető buzdította arra, hogy
mozduljanak ki és ismerkedjenek meg
a bennünket körülvevő természeti
szépségekkel. Mindennek pedig az
egyik legjobb módja a gyalogtúra. A
diákok lelkesen hallgatták előadónkat,
aki szívügyének tekinti ezt az
„életformát”. Nagyot álmodtam, túrázz
velem! címmel rengeteg túrát szervez
minden korosztály számára. A
gyerekek az előadás során megismerkedhettek a túraszervezéssel, a turistautak jelzéseivel,
különböző túraútvonalakkal és megtanulhatták, hogy mi mindennek kell belekerülnie a
túrazsákba, ami komfortossá teheti a kirándulást.
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Könyves Vasárnap
Az idei Országos Könyvtári Napok helyi rendezvénysorozata is a már hagyománnyá vált
Könyves Vasárnappal zárult. Október 8-án 10.00 - 12.00 óra között tartott nyitva
könyvtárunk.
Kiállítás, ingyenes beiratkozás, selejtezett könyvek, videokazetták vására, "vizes
minikiállítás" valamint Kippkopp és barátai várták a kicsiket és a nagyokat október második
vasárnapján. A Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportját alkotó óvónénik már
évek óta örvendeztetik meg a kisebbeket, szüleiket és nagyszüleiket bábelőadásaikkal,
melynek idén is nagy sikere volt. Csillogó szemű gyerekek, a múltat felidéző felnőttek nézték
és hallgatták a meséket, majd vették birtokba gyermek- és felnőttrészlegünket. Beiratkozás,
böngészés a könyvek között, kiállítás, beszélgetés, sok-sok nevetés és egy kis ajándék mindez garantálta a vasárnapi délelőtt jó hangulatát!

Zalai Gyermekkönyvhetek 2017
Író-olvasó találkozó Turbuly Lilla íróval
Turbuly Lilla, zalai kötődésű író, költő, színházi kritikus volt könyvtárunk vendége a Zalai
Gyermekkönyvhetek alkalmából. Több regény és verseskötet fűződik a nevéhez, habár saját
bevallása szerint nemrég teljesítette be gyermekkori álmát, hogy író legyen. Műveivel a
legkisebb korosztálytól a felnőttekig mindenkit megszólít. A mai interaktív író-olvasó
találkozón helyi felsősök vettek részt. A diákok megismerkedhettek a Kosársuli című
sorozattal, valamint kézbe vehették a Talált szív című kötetet is. Érdekességként
megemlítette, hogy „Nekünk nyolc?!” címmel a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház ifjúsági
színdarabot is adott elő a legnépszerűbb művéből. A gyerekek mindvégig érdeklődve
hallgatták a történeteket és rengeteg kérdés is felmerült bennük, például honnan veszi a
témáit, mennyi ideig tart megírni egy-egy regényt vagy épp milyen javaslatai vannak egy
leendő író számára.

Mikulásváró bábelőadás
Az idei évben is kedves műsorral várta a Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág
Bábcsoportja a legkisebbeket könyvtárunkba. Az óvónők két mesével ajándékozták meg a
kicsiket, akik végig izgatottan figyelték a bábjátékot. A gyerekek cserébe egy szép
mikulásváró dallal és nagy tapssal köszönték meg az előadást. Ezután pedig birtokba vehették
a gyermekrészleget, ahol kedvükre böngészhettek a sok-sok könyv között.
Bagladi Mónika, Czigány Judit
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ÍZELÍTŐ A LETENYEI FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2017. II. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL
JÚLIUS
- „Nyár van, nyár…” minden kedden kézműves könyvtári délelőtt óvodásoknak
- „Színes ötletek” régi és új technikák – hagyományos és modern anyagokból – minden
szerdán kézműves délután kicsiknek – nagyoknak
AUGUSZTUS
- „Színes ötletek” régi és új technikák – hagyományos és modern anyagokból – minden
szerdán kézműves délután kicsiknek – nagyoknak
- Augusztus 20.
- A forint születése – A Nagykanizsai Éremgyűjtő Egyesület éremkiállítása
- Kézműves délután a kastélyparkban
SZEPTEMBER
- „Boldogság kék madarai”
- Págyi Zsóka képzőművész kiállítása

OKTÓBER
Országos Könyvtári Napok
- „Subamanó” – játékos kézműves foglalkozás
óvodásoknak
- „Biheka meséje” – drámajáték gyerekekkel
Vendégünk volt a könyv szerzője, Bischofné
Hesinger Katalin
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-

„Virágoskert a tányérban” – előadás és kóstoló kertbarátoknak, ínyenceknek,
konyhatündéreknek
Vendégünk Halmos Mónika, az ehető virágok szakértője, a Virágkonyha című könyv
szerzője

-

Könyves Vasárnap
- „Őszi könyvböngészde”
- „Levélmandala” – játékos
kézműves délután

Zalán innen, Murán túl
- Mihovics József azonos című kötetének
bemutatója
A Magyar Festészet Napja
- „Ecsettel írt gondolatok” címmel Röszler Mária
festőművész kiállítása
Reformáció 500
- „A reformáció hatása a magyarságra” – Hella
Ferenc református lelkész előadása
- „Festett kazettás templomi mennyezetek” –
Gulyásné Raksányi Olga képeslap kiállítása

NOVEMBER
Magyar Tudomány Napja
- Skandinávia: Svédország és Norvégia úti élménybeszámolója Dr. Ferenczy Sándor
idegenvezetésével
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Hegymenet
- Bokrosné Kamarás Klára kötetbemutató estje, a Letenyei Versmondó Kör
közreműködésével

Csili konyhája
- Salamon Csilla kóstolóval színesített könyvbemutatója
Vendégünk a könyv kiadója: Czupi Gyula
Zalai Gyermekkönyvhetek 2017.
- „Képek, könyvek, idézetek” – Lelkes András természetvédelmi őr rendhagyó
irodalomórája
DECEMBER
Adventváró
- „Oh, happy day…” – a zalaegerszegi Black and Proud Énekegyüttes gospel koncerje
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-

Modern Ikonok – kiállítás B. Tóth Írisz – Böjti Balázsné nagykanizsai képzőművész
alkotásaiból

-

„Csillagfényben aranyág” – óvodások karácsonyi kézműves délelőttje
„Karácsonyfa, karácsony” – ünnepváró kézműves délután kicsiknek és nagyoknak
Óév – búcsúztató vidám zenés irodalmi est – a Mákvirág Citerazenekar és a
Letenyei Versmondó Kör közreműködésével

Molnárné Pfeiffer Edit
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FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE – KSZR
SZOLGÁLTATÁS
VÁLOGATÁS A II. FÉLÉVI RENDEZVÉNYEKBŐL
Július 8-án Murarátkán Nyárköszöntő
rendezvényen lépett fel a Csádé
Zenekar. Az együttes célja a népzene
tágabb
körű
megismertetése,
megszerettetése kicsikkel és nagyokkal
egyaránt.

Az Országos Könyvtári Napok egyik
témaköréhez – az élet forrása, a víz –
kapcsolódott Lelkes András „Vizek élővilága
Zala megyében” című ismeretterjesztő előadása,
melyre
Becsehelyen
október
2-án,
Pusztamagyaródon október 4-én került sor.

Becsehely

Szintén az Országos Könyvtári Napok
keretében - október 6-án - látogatott el Gaál
Zsuzsa a muraszemenyei könyvtárba.
„Az Őrségi konyha kincsei” című könyvének
bemutatóját ételkóstoló és kötetlen beszélgetés
követte, melynek során Gaál Zsuzsa
meginvitálta a találkozó résztvevőit szalafői
portájára.
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Rosta Géza énekes-gitáros, zeneszerző előadóművész az óvodások és kisiskolások körében
nagyon népszerű és kedvelt, ezért az idén több helyre meghívtuk. Október 25-én
Tótszentmártonban, október 27-én pedig Muraszemenyén örvendeztette meg kis hallgatóit
megzenésített versekkel. A produkcióba is bevonta őket, együtt énekeltek és a részükre hozott
kis hangszerekkel kísérhették őt.

Tótszentmárton

Muraszemenye

Bánfalvi Péter csillagász két településünkre látogatott el.
Október 6-án Tótszerdahelyen „Kozmikus fenyegetettségünk és védettségünk”,
november 7-én pedig Pusztamagyaródon „Helyünk a világegyetemben” címmel tartott
ismeretterjesztő előadást.

Pusztamagyaród

Tótszerdahely

Az Énekmondó Együttessel 3 településünkön
ismerkedhettek meg.
„De jó volna adventkor…” című zenés irodalmi
műsorukkal november 6-án Borsfán, november 7-én
Tótszerdahelyen, november 27-én pedig Becsehelyen
léptek fel.

Borsfa

Pribilinszkyné Gyergyák Mária
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6

Musztács Krisztián: Élő történelem teaház – az
alakítható projekt

9

Nitsch Erzsébet: Útközben… a minőség felé

11

Bognár Csilla, Benke Dániel: Megújult szolgáltató helyek 12
a kanizsai térségben

TUDÓSÍTÁSOK

Jagasicsné Bogatin Mária: „Útravaló”
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