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ÜNNEPELŐ 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁR      
30 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE PROGRAMJÁRÓL1 

 
2018. április 12-én a délutáni órákban került sor az Apáczai Csere János Tagkönyvtár 
fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség lebonyolítására.  A rendezvényt 
Jasztrab Istvánné, az Apáczai Csere János Tagkönyvár vezetője nyitotta meg. A vendégeket 
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte. 
A rendezvényen jelen volt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere, és 
az egykori ÁMK nyugalmazott intézményvezetői, Nemes Ferenc, Bogdán Mariann.  
Interjú készült a nyugalmazott könyvtárvezetővel Matusné Gáll Évával, és előadást 
hallhattunk a jelenlegi könyvtárvezetőtől, Jasztrab Istvánnétól, aki rövid tájékoztatást adott a 
könyvtár aktuális helyzetéről.  
Felléptek a Kertvárosi Óvoda Székhelyóvoda 8. csoportjának óvodásai, az Eötvös József és 
Liszt Ferenc Általános Iskola 1. b. osztály tanulói, és a könyvtár kollektívájából álló, az 
„Alkotó pihent” zenei formáció. Emléklap átadására is sor került, melyet a könyvtár partner 
intézményei, kollégái, olvasói kaptak. 
A műsor a könyvtárban folytatódott, ahol a „Könyvtár Barátai” című kiállítás megnyitására 
került sor. Bemutatásra kerültek a „Szeretem a könyvtárat, mert…” c. pályázatra érkezett 
alkotások, a könyvtár rendezvényei, a könyvtárban működő klubok tevékenységei. (Kreatív 
klub, Hobbi Fotós klub, Baba-mama klub, Könyvbarát kör, Tollforgató-Írókör). 
Ezután vendéglátás következett, ahol a jelenlévők az erre az alkalomra készített születésnapi 
tortát kóstolhatták meg és pezsgővel köszönthették a jubiláló könyvtárat.  
2018. április 13-án reggel a Csácsbozsoki Fiókkönyvtárban a Kalandárium duó lépett fel, 
majd 11 órakor az Apáczai Tagkönyvtár aulájában is előadást tartottak az Eötvös József és 
Liszt Ferenc Általános Iskola első osztályos tanulóinak, és a Kertvárosi Óvoda 
Székhelyóvoda csoportjainak.  
Ugyanezen a napon, délutáni órákban vendégünk volt Margittai Gábor, aki képes előadás 
keretén belül a Tiltott kastélyok című könyvét mutatta be a hallgatóságnak. 
2018. április 14-én délelőtt a családoknak játszóházat tartottunk, ahol papírsárkányt 
készíthettek a gyerekek.  
 

 
 

Jasztrab Istvánné 

1 Az előadások szöveges változata olvasható e lapszámunkban 
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ÜNNEPELŐ 

„ A könyvtáros munkájának ez ad értelmet: 
 a szellem kincseinek a közvetítésével 
 másokat is gazdaggá tehet.” 
      Czine Mihály 
 
 

30 ÉVES A ZALAEGERSZEGI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁMK 
KÖNYVTÁRA 

 
 A Kertvárosi Nevelési Központ építése és teljes belső kialakítása 1985-1988-ig tartott. 
Először az óvoda, az általános iskola és a művelődési ház kezdte meg működését. Az 
intézmény 1988-ban vette fel az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ nevet, 
majd 2013-ban Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára lett. A 
könyvtár jelenleg a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Apáczai Cs. J. Tagkönyvtára. 
 

 
A könyvtár létrejöttének első lépései 1986 októberében történtek, amikor egy könyvtáros 
elkezdte az állomány beszerzését és az ajándékként érkező könyvek leltárba vételét az épület 
egyik szertárában. A kollégák alkalmazása folyamatosan történt: Nagy Adrienn – Czirákyné 
Tóth Edit – Gelencsér Katalin – Matusné Gáll Éva, majd amikor valaki elment a könyvtárból, 
Kondor Gyuláné - Ambrus Adrienn – Hatejer Katalin egészítette a 4 fős kollektívát. Betegség 
esetén rövidebb ideig Antal Ágnes – Barna Sándorné – Dombóvári Ildikó – Fazekas Ildikó – 
Kovács Judit – Nagy Istvánné helyettesített. A mindenkori kollektíva komoly, áldozatos 
szakmai munkájának köszönhető, hogy a könyvtár megtalálta méltó helyét a Kertváros 
életében. 
 
1988. 02.01-én történt meg a könyvtár avatása, amely az ÁMK intézményegységeként kezdte 
el működését (kb. 10.000 kötet könyvvel, 300 hangzóanyaggal, 100-féle folyóirattal). Nagyon 
sok intézmény és magánszemély adományozott dokumentumot, amely nélkül szinte csak itt-
ott lehetett volna könyvet elhelyezni a 283 m²-es könyvtár megnyitásakor. Köszönetül álljon 
itt az adományozók neve:  
Oroszy Zoltán, Szűcs Lászlóné, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár, a József Attila Városi Könyvtár, a Kilián György Általános Iskola, a 
Szakszervezeti Könyvtár, a Zala Megyei Továbbképzési Kabinet. 
A könyvtár feladatköre a városrész közművelődési és az ÁMK iskolai könyvtári funkcióinak 
ellátása volt. Az évek folyamán az ÁMK-ban szervezeti átalakulások történtek: 1998-tól 
gimnázium kezdte itt el működését; 2003-ban megszűnt az óvoda és az általános iskola; majd 
a Nevelési Tanácsadó is az ÁMK része lett. Ezek a változások a könyvtár feladatkörét is 
értelemszerűen bővítették. 
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A környék intézményei szívesen fogadták szolgáltatásainkat. A lakosságot már nehezebb volt 
megnyerni, hiszen az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központra kezdetben 
iskolaként tekintettek. Szórólapok postásként történő kihordásával próbáltuk megnyerni őket 
a könyvtár számára, ami az egyéb irányú népszerűsítő tevékenységekkel ötvöződve, 
sikeresnek bizonyult. Ezt mutatja, hogy kezdetben több volt a gyermek olvasó, pár év után 
azonban folyamatosan felfelé ívelt a felnőtt olvasók száma. Jellemzővé vált a családi 
kölcsönzés. Később az iskolai oktatás megszűnésével a diákok visszajártak kölcsönözni, 
olvasni, zenét hallgatni, tanulni, internetet használni és fénymásoltatni. Egyszóval 
megkedvelték a könyvtárat és továbbra is szívesen vették igénybe szolgáltatásainkat. 
 
 A könyvtárat sokféle programmal próbáltuk népszerűsíteni: 

• bemutató foglalkozásokat tartottunk pedagógusoknak, 
• a különböző intézményekből érkező gyermekek szülei nyílt nap keretében 

meglátogathatták könyvtári foglalkozásainkat, 
• városi szinten több fordulós, levelezős játékot, bábkészítő versenyt hirdettünk, 
• néprajzi vetélkedőt szerveztünk a környék általános iskolái között, 
• bemutatkoztunk Zala megye iskolai könyvtárosainak, 
• kiállításokat rendeztünk gyermekrajz pályázatokra érkezett alkotásokból. 

 
Országosan is többször hírt adtunk munkánkról (Debrecen, Budapest, Zalaegerszeg, 
Nyíregyháza, Csepreg), valamint nagyobb rendezvényeinkről a helyi sajtóban és a 
televízióban. 

 
 
1993-1995 között könyvtárunk Oktatóbázisként működött. Ennek keretében a Deák Ferenc 
Szakközépiskola végzősei a könyvtár belső munkáival ismerkedtek meg.  
 
A könyvtár közművelődési feladatköre, szolgáltatásai mellett iskolai feladatokat is ellátott. 
Komoly munkát jelentett a kollektívának a tanításhoz szükséges nagy mennyiségű brosúra 
beszerzése, majd a tankönyvek állományba vétele és a tanulói példányok eljuttatása, 
kölcsönzése a tanulók számára. 
A környék általános iskoláinak, óvodáinak, középiskolásainknak, valamint a 
Gyógypedagógiai Fejlesztő Központ csoportjainak rendszeresen tartottunk komplex 
foglalkozásokat a legkülönbözőbb témák köré csoportosítva. Középpontban mindig az 
irodalom, az olvasás megszerettetése állt, melyet a többi művészettel, a hagyományőrzéssel, 
az illemtan szabályainak megismertetésével és egyéb tudományos ismerettel színesítettünk.  
Programjaink sokféleségére egy pár példa: könyvtárhasználati foglalkozás; házépítő játék a 
könyvtári ETO témák megismerésére; a kamaszkor gyötrelmei; drámapedagógiai szituációs 
játékok; író-olvasó találkozók; olvasónaplók; zenei sorozat. 
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Felnőtt olvasóink sok érdekes előadást hallottak: Gaál Péter diavetítéssel egybekötött 
„Utazzunk távoli tájakon” című előadása más kultúrák világába kalauzolta el a szépkorúakat - 
Matyovszky Márta pszichológus „Gyerekekről, olvasásról szülőknek” címmel izgalmas, 
aktuális kérdéseket fogalmazott meg – Csányi Zoltán megható „Márai Sándor” előadása nagy 
sikert aratott a hallgatóság soraiban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendégünk volt Polcz Alaine író és Szávai Ilona a Fordulópont főszerkesztője, akikkel a az 
emberi veszteségekről beszélgettünk. Bartos Éva a biblioterápiai eredményekről tartott 
előadást. 
Megemlékeztünk a különböző évfordulókról, az irodalomhoz fűződő nevesebb eseményekről 
(pl. népmese napja, karácsony, 1848-as forradalom stb.). 
Szinte évente hirdettünk gyermekrajzpályázatokat, melyeknek alkotásaiból a könyvtárban, 
vagy az intézmény tükörtermében nagy szabású kiállításokat rendeztünk. Köszönet illeti 
Horváthné Sümegi Mária tanárnőt a hosszú évek alatti lelkes és kitartó együttműködésért. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Az évek folyamán izgalmas találkozókon, sok érdekes művésszel ismerkedtek meg olvasóink. 
Vendégeink voltak többek között: Boldizsár Ildikó, Varró Dániel, Faltisz Alexandra, a 
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Szélkiáltó együttes, Huzella Péter, Figura Ede, Csukovits Enikő, Juhász Tibor, a Ziránó 
Bábszínház, stb. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Könyvtárunk több kiemelkedő projektet valósított meg az eltelt harminc évben, de itt csak 
nyugdíjba vonulásomig (2011-ig) említem a jelentősebbeket. 
 
1. Szakmai munkánk iránti elismerést jelzi, hogy 1999 őszén felkérést kaptunk az Országos 
Közművelődési Gyermekkönyvtárosok Konferenciájának megtartására. A szakmai találkozó 
témája a számítógépes katalógus építése, az új információhordozók bemutatása. Nagy 
érdeklődés kísérte a Mátyás királyról és koráról megtartott bemutató foglalkozást, mely azt 
prezentálta: hogyan lehet a gyermek-, valamint az iskolai könyvtári foglalkozásokon 
szintézisbe hozni a régi és az új információhordozókat (könyv, CD-ROM, számítógép, 
katalógus). 
Az ország legtávolabbi csücskéből is érkeztek kollégák, a résztvevők száma jelentős volt. A 
konferenciát a MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója és a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely 
közösen szervezte. Nekünk, mint házigazdáknak jutott a munka oroszlánrésze, de nagyon 
szép példája volt ez a zalai könyvtárosok együttműködésének. A konferencia visszhangja 
pozitív volt. 
  
2. Mesefotel c. szakmai nap pedagógusoknak és könyvtárosoknak, a címadó CD-ROM 
megismerése céljából, gyermekrajz kiállítással egybekötve. A kiállítás alkotásait a gyerekek 
készítették a CD anyaga alapján, amely kortárs írók, költők műveit tartalmazza (Pl. Háy 
János, Darvasi László, Kiss Benedek, Mosonyi Aliz, Zalán Tibor, Békés Pál, Tóth Krisztina, 
stb). A rendezvény a Petőfi Irodalmi Múzeum közreműködésével jött létre. 
 

 
A rendezvény utóélete a Petőfi Irodalmi Múzeumnak köszönhető: honlapjukon virtuális 
tárlatot rendeztek a vidám és kedves zalaegerszegi alkotásokból. 
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3. Családi vetélkedő 0-100 éves korig, mely a kultúra minden területét érintő feladatot 
tartalmazott. Érdekessége, hogy unokák, nagymamák, testvérek és szülők mérték össze 
tudásukat nagyon nagy lelkesedéssel. A könyvtár és az iskola közös szervezésében indítottuk 
a rendezvényt azzal a nem titkolt céllal, hogy a különböző korosztályok jobban kötődjenek a 
könyvtárhoz és a családok tagjai is egymáshoz. 26 család nevezett be a vetélkedőre, ahol a 
feladatsorok minden résztvevőnek kínáltak játékos, nehezebb és könnyebb fejtörési 
lehetőséget. 
 
4. A Gyermekkönyvhét és az Országos Könyvtári Napok alkalmából sok neves előadó, író és 
költő tartott érdekes előadást és adott bepillantást az alkotói folyamatba (Pénzes Bethen, Dr. 
Főzy István, Nemere István, Turbuly Lilla, Sohonyai Edit, Rónaszegi Miklós, Békés Pál, 
Marék Veronika, Kiss Dénes, Nógrádi Gábor, Döbrentei Kornél, Tóthfalusi István, Kósa 
Csaba, Devecsery László, Joós Tamás, Rosta Géza, az Igricek és a Lyra együttes, stb). 
Kedves, emlékezetes alkalmak voltak a könyves vasárnapok, ahol a különböző korosztályok 
tagjainak érdekes programokat kínáltunk az egész nap folyamán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. A Svédületes utazás Zalaegerszegen a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársaival 
együttműködve valósult meg. A rendezvény célja Svédország, és a svéd gyermekirodalom 
megismertetése – aranyos epizód volt, hogy a gyerekek közül páran Harisnyás Pippinek 
öltöztek be. A sokszínű és tartalmas találkozót Svédországot bemutató kiállítás, verseny, 
gyermekrajz-kiállítás, célba-dobálós játék tette a gyermekek számára emlékezetessé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Mese útja országos projekt, melyet 2009-ben indított az Ibby. Lényege, hogy 12 hónapon 
keresztül mindig más-más magyarországi városban egy-egy mesehős köré szerveződtek a 
gyermek programok. Országosan 311 regisztrált szervező és csatlakozó intézmény vett részt a 
szervezésben, ebből 3 határon kívüli. A programsorozathoz könyvtárak, általános művelődési  
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központok, múzeumok, iskolák, óvodák és művelődési házak csatlakoztak. A projekt 
programjai kb. 100000 érdeklődőt vonzottak.  
A könyvtárunk a boszorkány mesealakot vállalta fel. Százarcú Boszorka címmel indítottuk 
2010. február havában, Zala megyében a boszi hónapot. Fő szervezők voltunk ebben a 
munkában. 14 intézmény csatlakozott a zalai projekthez saját elképzeléseivel (Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár, József Attila Városi Könyvtár, Izsák ÁMK könyvtára, Lenti Városi 
Könyvtár, letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, keszthelyi Fejér György Városi 
Könyvtár, hévízi Városi Könyvtár, Murakeresztúr, nagykanizsai Halis István Városi 
Könyvtár, zalakarosi Móra Ferenc Ált. Iskola Óvoda és Könyvtár, Apáczai Csere János ÁMK 
könyvtára + iskolák: Békeligeti, Izsák, Mindszenty, Eötvös).  
A projekt logója:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 sokszínű program valósult meg a különböző helyszíneken. A kollégák ötletességét a 
sokféle formát öltött rendezvény jelzi: szépségverseny, totó, kvíz, olvasónapló, barkácsolás, 
rajzpályázat, fotózás, varázsmondóka írás, mesefa állítás, versmondó verseny, kiállítás, 
bábelőadás. A sorozat színvonalát emelték neves vendégeink: Faltisz Alexandra, Boldizsár 
Ildikó, Rosta Géza, Lábita Színház, stb. Minden helyszínen építettek fel boszorkány sarkot, 
amely a boszorkány lét, a témához kapcsolódó irodalmi anyag gazdag tárházát nyújtotta az 
érdeklődők számára. 
Egy pár zalai boszorkánysarok, ahol a témában bővebb műveltségét elmélyíteni akaró 
gyerekek szívesen kutattak (Apáczai, Nagykanizsa, Keszthely):  
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A projektnek közös honlapja volt, ahol minden hónap szervezője hírt adott az általa 
megvalósított eseményekről, érdekességekről. Könyvtárunk készített a zalai eseményekről 
saját honlapot is. Honlapvarázslónk az Apáczai ÁMK népművelője, Wohner Csaba volt. A 
honlapunk illusztrációs anyagát Faltisz Alexandra művésznő bájos és kedves illusztrációi 
adták. 
 Felejthetetlen élményt jelentett Faltisz Alexandra „Csodavilág, mesevilág” című 
kiállítása, melyet rendhagyó tárlatvezetéssel és mosolyra fakasztó epizódjaival Szabó Zsuzsa 
bábművész tett emlékezetesebbé. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
A projekt kezdetén se pénz, se paripa, csak a lelkesedés, a kreativitás segítette a programok 
megvalósulását, melyből nem volt hiány. Utolsó pillanatban több támogató is akadt (Ibby, 
OMK, NKA, MASZRE).  
Nagy sikere volt a boszorkány életet bemutató belső kiadványunknak, mely Boszorkány 
Tudományok Tárháza címmel jelent meg. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Óriási élmény volt együtt dolgozni a zalai kollégákkal ezen a projekten. Rengeteg ötlet és 
izgalmas szakmai feladat volt mindenkinek, aki részt vett ebben a nagyszerű munkában. 
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Az alábbi elismerő szavak is jelzik a program sikerét: 
„Olyan módon tette kíváncsivá a gyerekek zömét, amit semmi más nem pótolhat. 
Illusztrátorral, meseíróval találkozni, drámafoglalkozáson részt venni egy mese kapcsán, 
mind segítik az olvasóvá nevelés ügyét, hiszen az élménytől felcsigázva, többen veszik kézbe a 
könyvet. Az osztályom 50%-a biztosan többet olvas ezek után.” (Czibere Gabi pedagógus) 
 
7. Három éven keresztül Színház az egész világ címmel tartott foglalkozásokat általános 
iskolásainknak Tompa Gábor, a Hevesi Sándor Színház akkori rendezőasszisztense. 
Szituációs gyakorlatok, jelenettöredékek, díszlettervek bemutatásával adott bepillantást a 
színházi világ kulisszatitkaiba. 
Ehhez a témakörhöz kapcsolódott Devecsery László drámapedagógus „Kijutni a szárazföldre” 
című előadása (szituációs játékok az önmegismerésért). 
 
Sok pályázaton vettünk részt, melynek eredményeképpen bővültek technikai eszközeink 
(számítógépek, fénymásoló gép, kivetítő), könyvtárunk állománya (új szoftverek, könyvek, 
Európai Unióról szóló kiadványok, CD-ROM-ok, idegennyelvi tanulóközpont anyaga), 
könyvtári bútoraink; megtörtént az épület bejárati rámpájának kiépítése, valamint színesebb 
programok, vetélkedők, pályázatok rendezése vált lehetővé. 

• A Művelődési és Közoktatási Minisztérium a nagyobb iskolai könyvtárak technikai 
fejlesztését tűzte ki célul 1997-ben. Ennek keretében egy multimédiás számítógéppel, 
új szoftverekkel és internet kapcsolattal bővültek lehetőségeink. 

• Az állomány bővítését segítették az 1998-tól rendszeresen megjelenő Érdekeltség 
növelő pályázatok. A Zala Megyei Közoktatási Alapítvány pályázata (2004); a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságának pályázata (2003). 

• Közös pályázatok a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral és a Zala M. Pedagógiai Intézet 
Könyvtárával lehetővé tették az Országos Könyvtári Napok évenkénti megrendezését, 
és a Textlib integrált könyvtári program beszerzését. 

• A Tempus Közalapítvány Forrás Pályázata (2003-2006) a 4-12. évfolyam tanulóinak 
nyelvtanulását, tárgyi tudásának fejlesztését támogatta. Általa lehetőségünk nyílt egy 
négy nyelvű – angol, német, olasz, francia - állomány kialakítására. Ezen alapult az 
Idegen Nyelvű Tanulóközpont munkája. Az állomány könyvekből, hangzóanyagokból 
és CD-ROM-okból tevődött össze. A helyben tanuláshoz egy multifunkciós 
számítógépet is nyertünk. 

   A Tanulóközpont munkáját a kiadványokról 2005-től általunk készített Bibliográfia 
 segítette, a nyelvtudási fokozat feltüntetésével. 
Köszönettel tartozunk Csifó-Nagy Klára tanárnőnek, aki francia kapcsolatai révén több doboz 
francia nyelvű könyvvel gazdagította ezt az állományt. A könyvtár közművelődési 
feladatköréből következik, hogy ezt az állományrész hozzáférhetővé tettük olvasóink részére 
is. 

• Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázata (2004) a nagy népszerűségnek 
örvendő eMagyarország Pont létrehozását segítette elő (eu-s könyvek és 4 
számítógép). 
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• Az eMop pályázat (2007) az idősebb korosztály felzárkóztatását, számítógépes 
ismereteinek  megalapozását tűzte ki célul. Ekkor indítottuk el, a ma már könyvtári 
hagyománynak számító NyugiNet tanfolyamot. A három csoporttal történő oktatást az 
iskola számítógépes  termében tartottuk meg. A pályázattal gépparkunk is 
gyarapodott 1 számítógéppel. 

• A TIOP pályázat (2008) újabb számítógépek beszerzését tette lehetővé. 
• A TÁMOP pályázat (2010-2011) elnyerésével folytattuk a NyugiNet tanfolyamot. 

Ekkor a könyvtárban már kellő számú számítógép állt rendelkezésre ennek helyben 
történő lebonyolításához. Az előadások megtartását és a foglalkozások színesítését 
biztosító kivetítő, laptop és vászon beszerzése is lehetővé vált. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
A könyvtár állományának feltárását, katalógusát mindig az olvasói igényeknek, a könnyebb 
használatnak megfelelően építettük. Így például tárgyszavainkat bővítettük a modern kornak 
megfelelő fogalmakkal; a történelmi szépirodalmi műveket feldolgoztuk a benne ábrázolt 
kornak, időszaknak, vagy dátumnak megfelelően; a regények esetében feltüntettük műfaji 
megjelölésként a krimi, fantasztikus mű, történelmi mű tárgyszavakat; életrajzi regényeknél 
annak a személynek a nevét, akiről az adott mű szól; ha film készült az alkotásból, azt is 
jeleztük a feltárásnál; külön figyelmet szenteltünk az összetartozó művekre (pl. trilógia, 
tetralógia stb). A gyerekeknek szóló könyvek feltárását a korosztályi és a tanulási igényekhez 
igazítottuk.  
Kezdetben hagyományos cédulakatalógust építettünk. Kis könyvtárként az anyagi 
lehetőségeink szabták meg számítógépeink számát és a beszerezhető könyvtári programot is. 
Az első számítógép könyvtárba kerülésekor Könye Attila, helyi fejlesztésű ELKA nevű 
programjával (1993-), később a Lantastik (1998-), majd a Textlib integrált könyvtári 
programmal építettük fel katalógusunkat (2011-). A számítógépes katalógus használatát 1997-
től folyamatosan tanítottuk a könyvtárba járó csoportjainknak és olvasóink is használhatták az 
adatbázist. A kiadványok főbb adatai 2001-re felkerültek a számítógépes rendszerbe. 2004-től 
már Interneten is hozzáférhetővé vált a katalógus. 
Évente elavult, de még használható dokumentumainkból könyvvásárt szerveztünk, melynek 
bevételét az állomány bővítésére és kisebb átalakításokra fordítottuk. 
2010 márciusában a könyvtár belső tere teljesen megújult: a szőnyegpadló helyett laminált 
padló került lerakásra; új, praktikusabb kölcsönzőpult tette könnyebbé munkánkat; az 
egyszemélyes számítógép asztalok helyett 14 számítógép elhelyezését biztosító nagy asztalt 
csináltattunk, mely lehetővé tette a NyugiNet tanfolyamok könyvtárban történő megtartását. 
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Az évek folyamán a számítógép parkunk - intézményi, de főként pályázatok eredményeként- 
16-ra nőtt. A napi munkát és az olvasóink részéről fölmerülő igény megoldását segítette a 
fénymásolási lehetőség megteremtése, valamint az előadások és foglalkozások megtartásához 
nagy mértékben hozzájárult a zárható szekrényben, mobilissá tehető projektor, laptop, 
hangszórók, hordozható magnó, kivetítő vászon is. 
2006-ban elkészült a könyvtár első honlapja. 
A könyvtárból két kolléga ment nyugdíjba az elmúlt 30 év alatt: Kondor Gyuláné (2003) és 
Matusné Gáll Éva (2011). 
 

 
 
  
 
A cikk 2011-ig ismertette a könyvtári eseményeket. A történetet az intézmény mai vezetője, 
Jasztrab Istvánné folytatja. 
            

         Matusné Gáll Éva 
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AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁR 
FENNÁLLÁSÁNAK 30 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE 

 
Jasztrab Istvánné Hegedűs Erika vagyok az Apáczai tagkönyvtár jelenlegi vezetője. 
Munkámat 2014 tavaszán kezdhettem az akkori Zalaegerszegi Városrészek Művelődési 
Központja és Könyvtára intézményben, a könyvtári intézményegység vezetőjeként. Mivel az 
elmúlt 30 évet ezen az igen változatos szakmai pályán töltöttem, ezért pontosan tudom, hogy 
mennyire fontosak az intézmények életében a kerek évfordulók, összejövetelek. Különösen 
megtisztelő számomra, hogy az Apáczai Tagkönyvtár fennállásának 30 éves évfordulója 
alkalmából tájékoztatást adhatok a könyvtárban folyó munkánkról, eseményekről, melyek a 
2011-18-as időszakot ölelik fel. 
Először is szeretném a könyvtár életében lezajlott jelentős változásokat, mérföldköveket 
bemutatni, felelevenítve az egyes programokat, rendezvényeket. Természetesen nem a 
teljesség igényével. Hiszen ha csak az elmúlt évekre gondolok, nagyon hosszadalmasan 
tudnám sorolni azokat a sokszínű tevékenységeket, amelyek a könyvtárban ez idő alatt 
megvalósultak.  
 
Mérföldkövek:  
2013-ban megalakul a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja, neve többször 
változott az év során. Az intézmény végleges elnevezése Zalaegerszegi Városrészek 
Művelődési Központ és Könyvtár lett, melyhez még ez évben csatlakozott az Izsák Imre 
Általános Iskolában működő Csácsbozsoki Fiókkönyvtár. Ebben az időszakban zajlanak az 
uniós pályázatok lebonyolításai.   
A TIOP pályázatok, melyek mind a két helyszínt érintették, és ezek keretén belül az 
infrastruktúra fejlesztése valósult meg. Új számítógépek, fénymásolók kerültek beszerzésre. A 
fiókkönyvtárban könyvtári rész került bővítésre két tanterem egybenyitásával.  
A TÁMOP pályázat lehetővé tette az integrált könyvtári rendszer bevezetését, a kollégák 
szakmai továbbképzését, az olvasásnépszerűsítő rendezvények, programok szervezését.  
Több kedvelt hazai kortárs író meghívására volt lehetőség. Ilyen volt például Fábián Janka 
írónő, akinek a műveit a mai napig nagy szeretettel kölcsönzik olvasóink.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elindult a Guglizz Rá! online vetélkedőnk is, havonta egy feladatlap kitöltésével és 
visszaküldésével hat hónapon keresztül. A legügyesebbek díjazásban részesültek. Az 
olvasásszeretők részére megalakult a Könyvbarát Kör könyvtáros vezetésével.  
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2014-ben az Apáczai Gimnázium elköltözése új helyzet elé állította a könyvtár vezetését, és 
kollektíváját. Az állományból törlésre kerültek a tankönyvek, a diákok kivonulásával 
csökkent a könyvtár használóinak száma, melyet más úton kellett pótolni, például az iskolai-
óvodai foglalkozások számának növelésével. Ez a tevékenység a könyvtár életében jelentős, 
az elmúlt évben közel 130 alkalommal tartottunk foglalkozásokat a kertvárosi oktató-nevelő 
intézmények diákjainak.  

 
Külön kiemelném, hogy a könyvtár az esélyegyenlőségi feladatának is igyekszik megfelelni, 
mivel támogatja, és jó kapcsolatot ápol a Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Központtal, 
havi szinten foglalkozásokat tart gondozottjai részére. Több pályázatban is részt vettünk. Ilyen 
volt például az Érdekeltség növelő pályázat, melynek keretén belül további dokumentumok 
vásárlására volt lehetőségünk. Ekkor kezdtük el a hangos könyvek, mint új dokumentumtípus 
beszerzését és kölcsönzését.  

 
Az önkormányzat támogatásával valósítottuk meg rendezvényeinket. Főleg felnőtteknek 
ajánlottunk író-olvasó találkozókat, melynek vendégei voltak például Lakatos Levente, Papp 
Diána, Matek Kamill, Galgóczi Dóra. 

 
               

      
                                 

Galgóczi Dóra                                               Lakatos Levente 
 

 
2015. december végén megszűnt az intézmény, a könyvtár szervezetileg a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárhoz került, de fizikailag megmaradt az épületben.  

 
Nevezetes program volt az Országos Könyvtári Napok keretén belül megtartásra kerülő 
rendezvényünk, melynek címe: Dinoszauruszok a Kárpát-medencében. Előadó a  Magyar 
Természettudományi Múzeum főmuzeológusa dr. Főzy István volt. A program nemcsak 
a helyi sajtóban jelent meg, hanem a Nemzeti Művelődési Intézet honlapjára is felkerült.  
A paleontológus számos ismeretet osztott meg, a ma már csak maradványaikban létező ősi 
állatokról. Kiderült, honnan ered az elnevezésük, kinek a nevéhez köthető az első magyar 
lelet, illetve ki napjaink egyik legelhivatottabb dinoszaurusz kutatója, akinek köszönhetően a 
Bakony a leletek Kánaánjaként írható le. 
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Tovább folytatódott az idősebb korosztálynak ajánlott alapfokú és haladó szintű 
számítógépkezelő tanfolyam a „Nyuginet.” Az óvodások részére Nyulász Péter tartott 
interaktív előadást, melyet nagy szeretettel hallgattak meg a jelenlévő gyerekek. A program a 
nagy érdeklődésre való tekintettel az aulában került megrendezésre. 

 

    
 
2016. A könyvtár újra felveszi az Apáczai Csere János nevet, és a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár Apáczai Csere János Tagkönyvtáraként működik tovább. 
Alapdokumentumában rögzítette jövőképét, melyben megfogalmazódik, hogy korszerű 
együttműködési formákat működtet a város, a megye, a régió könyvtáraival és oktatási 
intézményeivel, s a város könyvtári, információs és közösségi központjává, egyik 
meghatározó kulturális alapintézményévé válik. Feladatellátása nem változott, továbbra is 
elsődleges feladat a Kertváros lakosságának kulturális kiszolgálása színes programokkal. 
Ilyen volt például a Madarak és fák napja alkalmából megrendezésre került ismeretterjesztő 
előadássorozat, melyen 200 gyermek vett részt. Az előadást a Nemzeti Park vezetője, Megyer 
Csaba tartotta meg. 
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Emlékezetes rendezvény volt az őszi Országos Könyvtári Napok programsorozaton belül 
lebonyolításra kerülő Bohócrajz kiállítás megnyitója, ahol közel 150 fő vett részt. A program 
érdekessége, hogy nem csak a város iskoláiból, óvodáiból érkeztek rajzok, alkotások, hanem a 
környező településekről is. A lufi hajtogatással és a Tüsi bohóc előadással színesített vasárnap 
délelőttön mindenki jól szórakozott, felnőtt, gyerek egyaránt.  
 

           
 
Olvasásfejlesztés: 
Közel 30 ezer dokumentummal állunk az olvasók rendelkezésére, melynek döntő többségét 
könyvek teszik ki, de mellette a legfrissebb tájékozódást a napi és hetilapok, folyóiratok 
kínálják, melyekből több mint 40 félét vehetnek kézbe olvasóink. 
A beiratkozott olvasói létszám a Kertváros lakosságának 20 százalékát teszi ki. A tagkönyvtár  
feladatellátásában az olvasás népszerűsítése, rendezvények szervezése, digitális írástudás 
fejlesztése, informális képzések lebonyolítása szerepelnek. 
A könyvtár számára az ember áll a középpontban: olvasóit egyenrangú partnerként kezeli, 
kiemelkedő figyelmet fordít a felnövekvő generációra, akik a vizuális információt részesítik 
előnyben az olvasással szemben, és nyitott a könyvtárhasználók felé.  
Olvasószolgálati munkánk során figyelembe vesszük az olvasói igényeket. Mindig 
segítőkészen állunk Olvasóink rendelkezésére. Tiszteletben tartjuk kérésüket, és a 
lehetőségekhez képest igyekszünk megoldást találni egy-egy felvetéshez. 
 
Idegennyelv tanulói központként könyvtárunk állományában közel 1000 darab idegen nyelvű 
dokumentum található. Köztük angol, német, olasz, francia nyelvű szép és szakirodalom. Egy 
– egy dokumentum több példányban is az olvasók rendelkezésére áll. Az állományrészben 
háromféle tagolásban találhatóak meg: vannak alapfokú tudással rendelkezők részére 
könnyebben olvasható tartalmú könyvek, pl. mesék, képregények. A középhaladóknak külön 
polcon kiemelve a szépirodalmi regények, és a haladók részére szakkönyvek is rendelkezésre 
állnak. A tapasztalat sajnos az, hogy nagyon kevés az érdeklődés az idegen nyelvű könyvek 
iránt. A Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolával megállapodás keretén belül letéti állományt helyeztünk el az iskola könyvtárában.  
 
Partnereink az együttműködés szintje szerint helyi partnerek, elsősorban a Kertváros oktató-
nevelő intézményei, melyhez három általános iskola, három óvoda, és egy gyógypedagógiai     
központ tartozik. Itt már írásban rögzített Együttműködési Megállapodás keretén belül 
fogadjuk a diákokat, óvodásokat és a gyógypedagógiai központ gondozott gyermekeit 
könyvtári foglalkozásokra, rendezvényekre. Az együttműködési megállapodást mindig egy 
tanévre kötjük, és minden évben aktualizáljuk, egyeztetjük a pedagógusokkal, kikérve 
véleményüket, javaslataikat. 
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Digitális írástudás fejlesztése 
További gondolatként, mivel a könyvtár elkötelezett a digitális írástudás fejlesztésében, ezen a 
területen is figyelembe vettük a használóink véleményét. Különféle témájú informális  
képzéseket ajánlottunk és tartottunk meg más - más célcsoportnak. pl. nyugdíjasoknak, 
kismamáknak, vállalkozóknak. Az oktató nevelő intézmény diákjai számára pedig 
internethasználati foglalkozásokat tartottunk, felhívva a figyelmet a biztonságos böngészés 
használatára. Ezt tovább szeretnénk fejleszteni a jövőben is. 
A könyvtár Digitális Jólét Pont-ot is üzemeltet, eddig is rendelkezett e-Magyarország ponttal, 
ahol szakképzett könyvtáros látja el a feladatokat. A DJP pont pályázat keretén belül lesz 
kialakítva, és itt is megszólítjuk különböző programok szervezésével a lakosságot. Tervezünk 
előadásokat, számítógépes és okos eszközök használatával informális képzéseket, személyes 
tanácsadásokat. Minél nagyobb hangsúlyt fektetünk az eszközök használatának elsajátítására, 
ezzel is fejlesztve a városrészi lakosok digitális írástudását.  
Évek óta kapcsolódtunk a tavasszal megrendezésre kerülő Internet Fiesta országos 
rendezvényeihez, melynek keretén belül közösségeink digitális írástudás fejlesztését célozzuk 
meg. A könyvtár rendelkezik modern honlappal, közösségi oldallal és bloggal is. A honlapon  
a friss aktuális programokról, hírekről adunk számot. Megosztásra kerülnek a 
rendezvényekről készült fotók, könyvajánlók, fiókkönyvtár eseményei stb. Blogjaink 
tartalmát is az oldalról érjük el. A könyvtár közösségi oldalán szintén az aktualitásokat 
tesszük elérhetővé az ismerősök számára. Minden évben megvalósítjuk a „Guglizz Rá!” 
online vetélkedőnket, és a használó képzéseket is, alábbi képen az első helyezett díjazása 
látható. A könyvtár gyűjtőpontként csatlakozott az Egyszülősökért Alapítvány felhíváshoz. 
Három doboznyi plüssmaci gyűlt össze a mentővel szállított beteg gyerekeknek. 
 

      
 

Közösségfejlesztés: 
A könyvtár partner a közösségek támogatásában. Azonos érdeklődésű csoportoknak 
lehetőséget adunk, hogy kulturált körülmények között tartsák meg összejöveteleiket. 
Könyvtárunkban klubok, körök működnek, havi rendszerességgel. Az Apáczai 
tagkönyvtárban a Baba-mama klub, Könyvbarátkör, Tollforgató-írókör, Hobbi fotós klub, 
Kreatív klub működik. A fiókkönyvtárban gyerekeknek szóló Lájk olvasóklub havi két 
alkalommal, a Kreatív klub havi egy alkalommal tartja találkozóit.  
 
Kreatív klub: olyan csoport, ahol a tagok a kézimunka a hímzés, horgolás, gyöngyfűzés 
 lépéseit tanulják meg. Készítenek termékeket, az egyes darabokból kiállításokat szerveznek 
a térségben. Négy éve, amikor indult a klub, heti rendszerességgel találkoztak a könyvtárban,  
mára már kéthetente. A résztvevők száma változó, a 10 főtől a 25-30 főig terjed, és egy 
alkalom másfél óráig tart általában. A tagok helyi lakosokból tevődtek össze, a lojalitás, mint 
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a közösség egyik alapvető pillére jelen van. Nagyon jó csapattá, közösségé szerveződtek, akik 
egymás között kapcsolatot építettek ki és tartják fenn a mindennapi életben is.  
 
A Tollforgató – Írókör három éve indult. A cél az volt, hogy olyan közösség szerveződjön a  
kertvárosi lakosokból, akik az írás szerelmesei is. Ezt amatőr módon folytatják, egy-egy 
verset, rövid novellát készítenek, és nincs olyan más lehetőségük, ahol megmutatnák  
írásaikat, át tudnák  beszélni és tanácsot tudnának kapni az aktuális szöveghez. A klub 
vezetője nyugdíjas pedagógus, aki régóta amatőr szinten ír esszéket, novellákat. Öt fő állandó 
tagja van mára a klubnak. Időközben voltak személyi változások. Volt, aki itt hagyta, volt, 
akinek megjött a kedve és csatlakozott. A közösség havi egy alkalommal találkozik a 
könyvtárban. Jó hangulatban töltik el a két órás foglalkozást, ahol megosztják egymással 
véleményüket, tapasztalataikat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Hobbi fotós Klub tagjai szintén harmadik éve havonta egy alkalommal találkoznak a 
könyvtárban. Tagjai nyugdíjas korosztályból tevődnek össze. Az időskorúaknak még 
újdonság a modern technika használata és itt a foglalkozásokon választ kapnak az eszközök 
használatára vonatkozó kérdéseikre is. Segítik egymást, egy olyan közös program, ahol jól 
érzik magukat.  
 
Az Olvasó klub a fiókkönyvtárunkban indult két éve. Célcsoport a 10-15 év közötti 
korosztály. Havonta egy alkalommal kerül megtartásra, melynek vezetője a fiókkönyvtárban 
dolgozó kolléganő. Minden hónapban más-más témájú irodalommal, könyvekkel 
ismerkednek a gyerekek. Az olvasmányokhoz kapcsolódó játékok teszik színesebbé az 
együttlétet, melyet nagyon kedvelnek a kisdiákok. A résztvevők száma itt is változó, 
átlagosan 8-12 fő vesz részt a foglalkozásokon.  
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Baba-mama klub: évek óta a könyvtárban tartja havonta egyszer összejövetelét. A barátságos 
környezet adott, a kisgyerekek és a mamák is kellemes délelőttöt tölthetnek el együtt a 
gyerekrészlegben.                                                                                     
 
A Könyvbarát kör a tagkönyvtárban olvasni szerető felnőttek körében jött életre. Havonta 
egyszer zajlanak a foglalkozások szeptembertől -  júliusig, melyet a könyvtáros kolléganő tart. 
Indulásának időpontja 2013. február volt. A személyek között volt változás, de mára már egy 
összetartó közösség alakult ki . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Apáczai Művelődési Központban működő Kertvárosi Nyugdíjasklub tagjaival is jó 
kapcsolatot ápolunk és tartunk fenn. 
Jelen voltunk, illetve vagyunk a világhálón is, színes honlapunkon, közösségi oldalunkon 
tájékoztatjuk a használóinkat, látogatóinkat a könyvtárban zajló eseményekről, hírekről. 
 
 

 
 
 
Rendezvények, programok  
Azt mondhatjuk, hogy a rendezvények, programok tekintetében igen széles választékot 
kínáltunk és kínálunk a lakosság részére. Szerveződtek gyerekprogramok, író - olvasó 
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találkozók, felnőtteknek szóló előadások, családi vetélkedők, zenés rendezvények, színházi 
programok.  
Gyerekeknek szóló programok: 
 

 

    
 

      Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal              Író-olvasó találkozó Mészöly Ágnessel 
 

  
    
    Lovranits Júlia mesemondó előadása       Molnár Krisztina Rita interaktív foglalkozás 
 

                   
 
Kalimpa Színház: A királykisasszony cipője c. előadás 
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Kiállítások: 
 
Közös légtér – közös felelősség c. kiállítás; a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási 
Központ szervezésében a NATO közös légtérvédelmét és a Magyar Honvédség baltikumi 
légtérrendészeti feladatát mutatja be az országjáró kiállítás, melyet Szűcs József ezredes, az 
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka nyitott meg. A rendezvény érdekessége, 
hogy a Zalaegerszegi Honvédklub bemutatta a város katonamúltjához kapcsolódó relikviákat 
valamint a 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda hatástalanított kézifegyvereit is.  
Csatlakozott a Zalaegerszegi Wolfpack Makett klub is harcászati gépekről készült 
makettekkel, valamint a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület is egy rövid 
előadással, melyet korhű viseletben mutattak be.  
 

    
 
 
De tartottunk használó képzéseket is, folyamatosan minden évben az igényeknek 
megfelelően. Például alap és középfokú számítógép kezelő tanfolyamot idősebb korosztály 
számára. 
 

 
 

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy 2017-ben a könyvtár is csatlakozott a Zalaegerszeg 
írásos fennállásának 770. évfordulója alkalmából meghirdetett rendezvénysorozathoz 
fotókiállítással, amely a Kertváros történetét, fejlődését mutatta be Egerszegi emlék – 
Kertváros régen és most címmel. Kettős ünnep is volt ez számunkra, mert a Kertváros 
kialakulásának 60. évfordulóját is ünnepeltük. 
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Feladataink, terveink: 
Uniós pályázatokban való részvétel, EFOP pályázatok, melyből egyrészt bútorzatfejlesztés 
valósul meg az év során a gyermek részlegben modern intelligens berendezéssel várjuk a 
gyermekeket. Szeretnénk nagyobb közösségi teret kialakítani rendezvények tartásához. Az 
infrastruktúra fejlesztés keretén belül számítógépes parkunk fog megújulni, valamint a 
gyerekek és felnőttek részére programokat fogunk ajánlani, lebonyolítani. 
 
 
A DJP- pont is kialakításra kerül, mely a digitális írástudás fejlesztését fogja szolgálni 
informális képzések keretén belül különböző célcsoportoknak (nyugdíjas, álláskereső). 
A fiókkönyvtár életében is változás lesz a nyáron, hiszen az Izsák Imre Általános Iskola új 
épületszárnnyal bővül, ahová a könyvtárat át fogjuk telepíteni. Nagyobb közösségi tér fog 
rendelkezésre állni a szolgáltatások lebonyolításához is.  
Reméljük, hogy a  30. születésnap megünneplése nemcsak erre a múltra emlékeztet, de 
felvázolja a jelent, és utat mutat a jövő felé is. 
 

Jasztrab Istvánné 
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A CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁR 

 
A Csácsbozsoki Fiókkönyvtárban élénk közösségi és kulturális élet zajlik. Programjainkon 
azonban nem csak az iskola diákjait, hanem a településrész lakóit, közösségeit a városból 
illetve a környék településeiről idelátogató vendégeket is szívesen látjuk. Rendezvényeinken 
minden korosztály számára lehetőséget kínálunk a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésére, 
a közösségi életre, a tanulásra, a kreativitás fejlesztésére, a magyar és a helyi kultúra 
értékeinek megismerésére, a hagyományok ápolására és megőrzésére.  

A könyvtáros - jelen esetben jómagam - munkája végett az iskolában működő könyvtárához 
van kötve. Akkor találkozik az iskola vezetőségével, tanáraival, alkalmazottaival, diákjaival, 
amikor valamilyen kéréssel vagy problémával meglátogatják. A diákok szünetben jönnek, 
ilyenkor sok esetben kígyózó sor alakul ki. A szünet rövid, a tanárok látogatása is erre a kis 
időre korlátozódik. Őket is ki kell szolgálni. Kész harc folyik, hogy kinek sürgősebb a kért 
dokumentum. Szünet után legtöbb esetben kis csend honol a könyvtárban. 

Mint a fentiekből kiderült a könyvtáros élettere nem mutat messzire a könyvtárától, ami 
bizonyos szempontból jó is. Kapcsolatfelvétele a diákokkal és pedagógusokkal eléggé 
nehézkes, mert legtöbb esetben ők akkor szabadok, amikor a könyvtáros dolgozik. A 
könyvtáros feladata megtalálni azokat az időszakokat, amikor meg tudja valósítani, össze 
tudja hangolni tanár kollégáival és könyvtárlátogató diákjaival munkáját és a kötetlen 
beszélgetéseket a jobb megismerés érdekében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola diákjai mindennapos látogatók a könyvtárban, ők olvasnak legtöbbet. A 
kamaszok olvasási kedve is megnőtt; az utóbbi időszakban lehetőség volt őket érdeklő új 
könyvek beszerzésére. Ezt alátámasztják a kölcsönzési statisztikai adatok is. Házi feladataik 
elkészítéséhez gyakran kérnek segítséget (főleg a tanulószobások), tanulási célra is gyakran 
veszik igénybe a könyvtár olvasótermét, s használják a kézikönyvtári állományt, valamint a 
számítógép és internet adta lehetőségeket. 

Hagyománnyá vált, hogy évről évre megrendezésre kerül a Magyar Népmese Napja 
alkalmából szervezett mesevetélkedő, valamint az általános műveltségi vetélkedő a Magyar 
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Fiókkönyvtár 

diákok 
pedagógusok 

szülők 

városrész 
lakói 

munkaadói 
szervezetek civil 

szervezetek 

Kultúra napján. Szintén a könyvtár ad helyet az iskolai mesemondó versenynek, melyről a 
legjobbak a városi versenyre jutnak tovább. 

Több nagysikerű író-olvasó találkozóra is sor került az évek során. Vendégünk volt Főző 
Laura írónő, Adamik Zsolt, valamint Varró Dániel. Az alsós gyermekek rendszeresen 
könyvtárhasználati órákon vesznek részt, ahol megismerkedhetnek a könyvtár használatával, a 
mesék és az olvasás világával. 

Könyvtárunk a tanévek során bekapcsolódott az iskola és a településrész számára szervezett 
kézműves foglalkozásokba, családi délutánokba is. Farsangi, húsvétváró, adventi és 
karácsonyváró játszóházakkal várjuk az érdeklődőket. 

A 2016-ban megalakult "LÁJK" Olvasói Klubunk nagyon sikeres, havi 1 alkalommal 
találkozhatnak a klubtagok egymással. 2017. februárjától „Kreatív” klubunk is elindult, ahol 
kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az iskola diákjai.  

Számítástechnikai tanfolyam is indult a könyvtárban kezdők (felnőttek) számára a digitális 
szakadék csökkentése céljából. Az egy hónapos tanfolyam alatt "tanulóink" elsajátíthatták a 
szövegszerkesztés és internet-használat alapjait. 

 

A könyvtár partnerkapcsolatai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hívunk és várunk mindenkit, aki tanulni, művelődni kíván, művészeti és közösségi 
élményekkel szeretne gazdagodni és fel akarja fedezni a könyvek varázslatos világát.                

 

Csaplár – Nagy Franciska 
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GUGLIZZ RÁ! 

 

 

 

 

 

 
 

A könyvtári programok egyik legkedveltebb állandó „kisegítői” a játékos foglalkozások és a 
vetélkedők. Szólhat az állandó vagy kevésbé aktív olvasókhoz, de megcélozhat kisebb-
nagyobb csoportokat, közösségeket, családokra. A játékos foglalkozások segíthetik az iskolán 
kívüli oktatást, de tematikus formában kiegészíthetik vagy hozzá is adhatnak az tananyaghoz. 

Azonban legyen szó bármilyen generációról, ezeknek az eseményeknek a legfőbb célja a 
szórakozás. 

Mikor 2017 decemberében a könyvtárhoz kerültem, rögtön az első feladatok között kaptam 
meg a könyvtár online (internetes) levelezős játékát, a Guglizz rá!-t. A vetélkedő a klasszikus 
böngészőben rejlő számtalan lehetőséget, a tájékozódás modernkori módszereit igyekszik 
játékos formában megmutatni.   

2018-ban már a 6. forduló került megrendezésre. Szinte minden évben más „örökölte” meg, 
ezért a vetélkedő módszerei többször eltértek egymástól. Volt, hogy egy fő tematika (pl. 
Barangolás Magyarországon) köré épült, de megesett, hogy mindig az aktuális hónap egy-egy 
ünnepéhez, szokásához igazodott. A fordulók havi rendszerességgel lettek megtartva. A 
játékosok minden hónapban egy adott napon kapták meg a kérdésekkel teli feladatlapot, amit 
egy szintén megadott időpontig kellett elküldeniük. Minden kérdés, erősségétől függően, 
kapott egy pontszámot, összesítve pedig egy rangsort jött létre. Az online vetélkedőre 
jeligével lehetett jelentkezni, így a személyek kiléte az díjátadón lett csak ismert mindenki 
számára. 

A Guglizz rá! 6. fordulójának az általános művészeti ágak voltak a fő irányvonal. Az öt 
hónapon keresztül tartó játék során olyan tematikákban tettem fel kérdéseket, mint a 
filmművészet, népművészet, építőművészet, képzőművészet vagy a tánc- és színház 
művészet. 

A vetélkedő jelentkezési határideje január 20. volt, erre az időpontra összesen 20 versenyző 
jelentkezett. Közülük idővel egy-egy játékos „lemorzsolódott”, így az utolsó fordulókra 
összesen 13 állandó tagja maradt.  

Mivel többségében a könyvtár állandó olvasói jelentkeztek, elkerülhetetlen volt, hogy a jelige 
ellenére ne ismerjük meg egymást személyesen is.  Az apró segítségektől sem zárkóztam el, 
ezért már a díjátadó előtt sikerült minden játékossal ilyen-olyan formában találkozni. Ezekből  
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elmondható, hogy a játékosok roppant eltérőek mind korosztályban, mind végzettségben vagy 
számítógépes ismeretekben. Ez némiképp nehezítette a kérdések kitalálását, hisz más nehéz 
egy egyetemistának és ugyancsak más egy nyugdíjas számára.  

Nem csak a tematikák, hanem a kérdések vagy a keresési módok is eltérőek voltak fordulóról 
fordulóra. Az elején még általános kérdésekre kerestük a választ, de a későbbiekben már 
olyan összetett feladatokat is könnyűszerrel oldottak meg a játékosok, mint egy Rembrandt 
festmény több szempontos elemzése! Ez a fejlődés a kezdeti kesze-kusza pontszámoktól egy 
igen kiélezett végjátékot hozott. Az értékelésnek volt egy szubjektívabb vonala is. Ez 
leginkább a külalakot érintette, amire azért volt szükség, mert kezdetben forrásmegjelenítések 
vagy képek beillesztése miatt, sokszor több időbe telt rendbe rakni a feladatlapot, mint 
kijavítani. A végére azonban már ez is annyira letisztult, hogy a böngésző funkciói mellett, 
sokan egy haladóbb szöveg- és képszerkesztő szerkesztési ismereteket is elsajátítottak. 

Ám ne legyek álszent, a feladatok és a fordulók kitalálása, a határidők ellenére, legalább 
annyira jó móka volt. A témák és kérdések kiötléséhez szükséges utánajárás legalább annyira 
szórakoztató volt, mint azok megvitatása a játékosokkal.  

 
A vetélkedő sok tanulsággal szolgált számomra, amik közül egy fontosat emelnék ki. Merjünk 
utána járni a dolgoknak! Persze ezt gyakran mondjuk és hajlamosak vagyunk el is hinni, hogy 
mi aztán tájékozottak vagyunk, de gyakran kiderül, hogy csak az egyik oldalról szemléltük a 
problémát, egyetlen megoldást hittünk helyesnek. Ha valamiben nagy segítség a „rohanó 
világ” adta technikai fejlődés, abban bizonyosan, hogy töredéknyi idő alatt kereshetünk rá 
tényekre, állításokra. Ezt a félelmetesen sok információt pedig, ügyesen és tudatosan kezelve, 
könnyűszerrel szelídíthetjük meg, bővítve tudásunk eszköztárát.  

Kocsis Tamás 
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KÖNYVBARÁT KÖR AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS 
TAGKÖNYVTÁRBAN 

 
2013 februárjától működik könyvtárunkban a Könyvbarát Kör. Alapítója Czirákyné Tóth 
Edit volt. Szeptembertől júliusig, a havi egyszeri találkozókon általában 14-16 fő vesz részt. 
Minden alkalommal beszámolókkal, és olvasónaplókkal készülnek a tagok. Egy-egy, már 
szinte elfeledett, vagy éppen kortárs író munkássága is előtérbe kerül, új ismereteket nyújtva. 
Nemcsak komoly témák szerepelnek a tematikában, sokszor színesítjük játékos feladatokkal, 
videókkal is ezeket az alkalmakat.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Könyvbarát Kör tagjai szervezett kirándulásokon is részt vettek. 2013-ban Sárvár és 
környéke volt az úti cél. 2014-ben pedig a csodálatos Kőszeg, valamint Léka vára. Ezek a 
barangolások, közös élmények a társaság tagjait igazán jó csapattá formálták.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A foglalkozásokat érdeklődésünknek megfelelően előadásokkal is igyekszünk színesíteni. 
2016-ban vendégünk volt Kiss Gábor, a DFMVK igazgatója. Előadásának témája: „Jól esik 
köztetek lenni…” Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében. Az előadás családias 
hangulatú beszélgetéssel zárult. Ősszel folytattuk történelmi „sétánkat”, és sok új 
információval gazdagodva hallgattuk meg Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történész-
főmuzeológus munkatársa, előadását Festetics Mária udvarhölgy életéről. Az előadás alapját 
Béres Katalin és Meyer Beatrix közös munkája, Az én kedves, csendes Söjtöröm – Festetics 
Mária udvarhölgy és családja című kiadvány adta. 
2017-ben a Zala Megyei Levéltár munkatársa, Bekő Tamás tartott előadást Patkóról, a 
titokzatos dunántúli rablóvezér életéről. Nemcsak a rablóvezér nagy alapossággal feltárt életét 
ismerhettük meg, hanem a komoly kutatómunkának a menetébe is bepillanthattunk. 
A nyári szünet sem telik a tagoknak feladatok nélkül. Mindenki „kötelező” olvasmánnyal 
ellátva készülhet a Könyvbarát Kör szeptemberi folytatására. 

       Sámson Bernadett                                                   
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SZERETEM A KÖNYVTÁRAT, MERT…2 
 

„Majdnem mindenki volt már könyvtárban, van, aki sokszor vissza is megy oda, de akad 
olyan egyén, aki többé be nem teszi oda a lábát. Én az első csoportba tartozok, számomra 
mindig élvezet volt az olvasás és a könyvtárba járás. A legtöbb könyvtárnak van tagsági díja, 
melyet évente egy alkalommal kell befizetni. Ezek után a hét öt napján, vasárnap – hétfő 
kivételével válogathatok szabadpolcokon, egyszerre akár hat könyvet is kikölcsönözhetek. A 
boltban több ezer forintért tudok vásárolni egy kötetet, és az nem biztos, hogy nekem tetszeni 
fog, tehát mindenképpen olcsóbb. Az igazság az, hogy szeretem, ha otthon minél több 
történelemmel kapcsolatos könyv található, mert azok a kedvenceim. Amennyiben tudomást 
szerzek egy új könyvről, kikölcsönzöm a könyvtárból, majd elolvasom. Ha tényleg jónak 
találom, beszerezhetem a könyvesboltban. Otthon aztán bármikor újra elolvashatom a 
különösen izgalmas fejezeteket.  
A könyvtárban, mihelyt belépek, olyan jó érzés tölt el, hiszen amerre csak nézek, lenyűgöz a 
könyvek látványa különböző csoportosításban. Az olvasóteremben válogathatok számos 
újságból és folyóiratból. Ha az adott művet nem kapom meg, lehetőség nyílik könyvtárközi 
kölcsönzésre. Időnként a könyvtár egyéb szolgáltatásait is igénybe szoktam venni: pl. 
fénymásolás, nyomtatás. Van, amikor utánanézek bizonyos számomra fontos dolgoknak az 
interneten. Ezt azért szeretem, mert az itteni számítógépek sokkal gyorsabban működnek, 
mint az otthoni. Nálunk ez a szolgáltatás 2016. február 1-je óta ingyenes, csupán a használati 
idő korlátozásában látok problémát. Régebben előfordult, hogy  tanulni vagy szakdolgozatot 
írni mentem a  könyvtárba, de ez nem Keszthelyen volt, hanem Nagykanizsán és Pécsen. 
Számomra ideális volt a könyvtári környezet, de ez a véleményem ma is helytálló. Ami 
szerintem igen jó: a csend, mert sajnos otthon egész nap hangosan szól a rádió és a televízió. 
Az olvasóteremben megnyugszok  és el tudok gondolkozni. Megállapíthatom, hogy sok olyan 
egyén van, aki ebből a szempontból hozzám hasonló kortól és nemtől függetlenül. Akik ilyen 
helyre járnak, mindannyian szeretnek olvasni, tudásvágyukat kielégíteni.  
Hetente egy vagy két alkalommal lehetőségem van arra, hogy különböző rendezvényeken 
vegyek részt. Többször megjelentem már könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon, 
koncerteken, festmény- és rajzkiállítások megnyitóján. Előfordult az évek alatt számos olyan 
megemlékezés, melyet a Művelődési Központ és a könyvtár közös programjaként hirdettek 
meg. Minden évben rendeznek számítógépes tanfolyamokat az érdeklődőknek. Ami engem 
illet, szeretem a vetélkedőket. Ebben az évben a Fel a Netre öregem!, a Guglizz rá! 
megnevezésűekre jelentkeztem a zalaegerszegi könyvtárak szervezésében és a Könyvolvasási 
maratonra, melyet a balatongyöröki könyvtár indított el az év elején. Van olyan időszak, 
amikor kiárusítást tartanak leselejtezett és használt könyvekből, vettem már ezekből is 
néhányat.  
A könyvtárban a csendet, nyugalmat és békességet szeretem a leginkább. A tudomány minden 
területéről: földrajz, biológia, nyelvészet, természettudomány gépészet, orvostudomány, 
történelem, művészet, stb. találhatók itt könyvek. Ezenkívül szótárak, monográfiák, 
enciklopédiák, térképek a kutatáshoz. Már a könyvek látványától is jól érzem magam. 
Szerintem nincs rossz könyv, akármelyiket is olvasom, valamilyen érzést kivált bennem, 
valamit megtudok belőle, tehát tapasztalatot szerzek. Valami mindig megmarad bennem, 
lehet, hogy csak néhány mondat vagy szereplő, de ezeket soha nem felejtem el. A jó 
könyveket többször is el szoktam olvasni, szinte beleélem magamat a karakterek helyzetébe.  

2 Szeretem a könyvtárat, mert…. címmel hirdetett olvasóinak felhívást az Apáczai Csere János Tagkönyvtár. A 
pályázatra érkezett írásokból olvashatnak a következő oldalakon. 
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Felnőttnek és gyereknek, nyugdíjasoknak egyaránt ajánlanám, hogyha tehetik minél többet 
járjanak el a könyvtárba. Tudás, kultúra, művelődés, szórakozás egy helyen. Melyik 
intézményben kaphatok meg ennél többet? Szerintem egyikben sem. Ha valaki még eddig 
nem járt könyvtárba, kezdje el minél előbb, annál jobb. Elkezdeni sohase késő, és 
abbahagyni? Az egy szép halál, ha valaki olvasás közben hal meg, de ezt már nem mi 
határozzuk meg. Jó lenne még több időt eltölteni ilyen kellemes helyen, de ez sajnos nálam 
még nem valósult meg. Csak ábrándozok róla, ámbár bízok benne, hogy elérkezik az az idő, 
amikor én is egy könyvtárban dolgozhatok. Csak javamra válik és hasznos az olvasói szerep, 
azonban én ennél többet akarok. 
 
 
Ó, be jó a könyvtár,  
Mindig engem vár. 
A könyveket lehet kölcsönözni, 
De négy hét után vissza kell vinni. 
Felnőttek és gyerekek 
Egész nap ott ülnek. 
De csendbe kell lenniük, 
Mert a könyveknek is van lelkük, 
Nem szeretik a hangos szavakat, 
Ám megérzik az én tudásvágyamat. 
Van itt regény, novella és még sok más,  
Milyen jó dolog az olvasás! 
Mi van a könyvtárban? 
Sok szép bútor, könyvek, polcok, 
Segítőkész könyvtárosok. 
Mi van a könyvben? 
Sok információ, 
Ettől lesz okosabb sok olvasó. 
És mit csinálnak a könyvek? 
Ha olvasom őket, hozzám beszélnek. 
De ez a beszéd annyira jó nekem, 
Hogy a mondanivalóját soha el nem felejtem. 
Mit szeretek a könyvtárban? 
A könyveket, az olvasást, 
Valamennyi tudományt, 
Irodalmat és meséket, 
Ám leginkább a történelmet.” 
 

Németh Jánosné 
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„A Tanoda öltözködik, 
a könyvtárba készülődik. 
Lesz ott zene, mese, móka, 
falitáblánál sok – sok munka. 
Képet nézünk, gondolkodunk, 
állatok közt válogatunk. 
Medve, nyuszi, malac, farkas, 
majom, zebra, cifra kakas. 
Vajon melyik hová kerül? 
Megoldani mit sikerül? 
Tanulunk és szórakozunk,  
a könyvtárba ezért járunk! 
Köszönjük, hogy itt lehetünk, 
ez egy fontos helyszín nekünk! 
Jövőre is visszajárunk, 
mert ez a „mi kis könyvtárunk”! 
 
Zeg, 2018. III. 27.” 
 

(A Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Központ pedagógusai) 
 
 
 
„Én azért szeretem a könyvtárat, mert sok mesét lehet találni ott. Még tudományosat is. 
 Időnként könyvtári foglalkozásokra szoktunk menni az osztállyal. Akkor a könyvekről 
tanulunk és játszunk. Az ott dolgozók nagyon kedvesek. Ha nem találunk meg egy könyvet, 
ők segítenek. Még kanapé is van, meg fotel. 
 A mesekönyvekben csodálatos mesék lapulnak. A különböző újságokban pedig mindig 
más – más történetek. A lovakról és a tündérekről szólókat szeretem a legjobban. A 
testvéreim is szeretnek olvasni. Ők idősebbek nálam. Ha éppen nem tudom, hogy milyen 
könyvet kölcsönözzek, akkor szoktak segíteni, hogy mit olvastak kisebb korukban szívesen. 
Mindannyian szeretjük Geronimo Stilton kalandjait. 
 Sokat lehet tanulni az ismeretterjesztő könyvekből. Régebben még apával és anyával 
nézegettük közösen az állatokról, foglalkozásokról, munkagépekről szóló képeskönyveket. 
Ma már egyedül szoktam ezeket olvasgatni. Szeretem a barkácsolós könyveket is. 
 Mivel nagy csönd van, nyugodtan lehet olvasni, a könyvek között válogatni. Sok könyvet 
ismertem meg úgy, hogy a könyvtárban láttam meg először, és már a kedvenc könyveim közé 
sorolom. 
        Ahogy elmegyek a polcok mellett – miközben könyvet keresek – látom, hogy milyen 
szép sorban vannak a kötetek. Ebből is látszik, hogy a könyvtár egy kulturális intézmény. 
Öröm belépni ide. Amikor a könyvtárba megyek, megcsapja az orromat a könyvek illata. 
Mikor egy könyvet felnyitok és olvasni kezdem, beleélem magam a történetbe. Ugyanis a 
könyvtárban csak érdekes könyvek vannak. 
        Mikor újra megyek a könyvtárba, újra érzem azokat az illatokat, amit eddig éreztem. És 
már alig várom, hogy újabb történeteket ismerjek meg.” 
 
 
 

(Szakály Mirabella Johanna, Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 3. C) 
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„Kaptam egy felhívást, miszerint lehet pályázni a fenti címmel, hogy „Szeretem a 
könyvtáram…”. Amikor könyvtárra gondolok, nem egy halmaz könyv jelenik meg előttem, s 
nem egy zord szoba, hanem egy jellegzetes illatú, csendes, nyugodt szentélye sok színes 
borítójú könyvnek, mik sorakoznak s várják, hogy levegyük, böngésszük, s olvassuk el. Szinte 
kiabálnak „OLVASS!”, s mellette nyugodt, kedves segítőkész könyvtárosok várják a 
kérdéseinket. 
Ez a kép s érzés fogadott 1992-ben, mióta is tagja vagyok az Apáczai Csere János 
Könyvtárnak. Akkor még a suliról kapta a nevét, s volt ott élet. Ott tanítottam, gyerekem is 
oda járt, tehát sokszorosan érintettek voltunk. Napi kapcsolatban voltam szinte a 
könyvtárosokkal. Sokat segítettek szakirodalomban, s más téren is. 
Foglalkozásokat tartottam diákoknak, igyekeztem az olvasóvá nevelést segíteni, s ugye 
kezünk ügyébe volt, ami kellett. 
Nagyon szerettem már akkor azokat a csendes kis órákat, mikor folyóiratot nézegettem, 
illetve megbeszéltük mi a legjobb könyv, mit javasol x.y könyvtáros. 
Az ember ízlését tudták, ötletet adtak, „ezt vidd ki” stb.  Nagyon jó személyes kapcsolat 
alakult ki a dolgozók s olvasók közt. 
 
 
Most évek után, mikor „csak” olvasó vagyok, s nem dolgozó, jelen időben is érzem a 
segítségét a vezető részéről. Nagyon nagy választék van könyvekből, újak, régiek jól 
szelektálva. Folyóirat kölcsönzés is nagyszerű dolog. S még nekem tetszik, hogy ha kell 
fénymásolnak is. Plusz segítség. 
Csendes hely, el tudok bújni a „világ elől”. Jó dolog, hogy vannak lehetőségek 
foglalkozásokra, olvasó körök, gyakorlati művészeti klubok. Ez mind feldobja a könyvtár 
repertoárját, s lehet kapcsolódni ahhoz a körhöz, kinek mi tetszik. 
Találok magamnak s családomnak mindig valami kis jó irodalmat. Ifjú könyvtárosunk nagyon 
agilis segítőkész, s a vezető Hölgy szintén sokat tesz az olvasókért. Az ő nyugalma, szeretete 
is hozzájárul, hogy szeretem a könyvtárat. 
Közel van lakhelyemhez, jó a propagandája. 
Olyan érzés, mintha haza „mennék” a könyvek világába, s mindig vár egy új élmény. 
 
 
Köszönöm, hogy van, s sokáig működjön kis könyvtárunk a kertvárosban. Iratkozzanak be, 
bíztatom tanítványaim, lakótársaim.  
 

Szeretettel: Gyarmatiné Farkas Ildikó” 
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ZALA MEGYE TELEPÜLÉSEINEK KÖNYVTÁRI  
ELLÁTÁSA 2017-BEN 

 
A statisztikai adatszolgáltatók száma:  
 
Zala megyében 289 könyvtári adatszolgáltató szolgáltatott statisztikai adatokat a 2017. 

évről. Funkciója alapján 1 megyei hatókörű városi könyvtár, 1 megyei ellátó központ, 8 városi 
könyvtár, 13 fiókkönyvtár, 4 községi könyvtár, 245 könyvtári információs és közösségi hely, 
továbbá 4 egészségügyi szakkönyvtár, 8 egyéb szakkönyvtár, 4 felsőoktatási könyvtár és 1 
egyéb könyvtár van a megyében.  

 
ADATSZOLGÁLTATÓ KÖNYVTÁRAK  2016-ban 
Megyei könyvtár 1 

Megyei könyvtár ellátó központ (KSZR) 1 
Városi könyvtár 8 

városi tag és fiókkönyvtár 13 
Községi nyilvános könyvtár 4 
Könyvtári információs és közösségi hely 245 
Települési könyvtár összesen (fiókkönyvtárak és ellátó központ nélkül) 258 
Egészségügyi szakkönyvtár 4 
Egyéb szakkönyvtár 8 
Felsőoktatási könyvtár 4 
Egyéb könyvtár 1 
Összes adatszolgáltató 289 

 
Zala megyében minden településen volt nyilvános könyvtári szolgáltatás. A könyvtárak 

száma nem változott. A tagkönyvtárak és fiókkönyvtárak 2017-ben is külön jelentettek 
adatokat, így a 258 könyvtár mellett a megyei hatókörű városi könyvtár 2 tagkönyvtára 
(József Attila Városi Tagkönyvtár, Apáczai Csere János Városi Tagkönyvtár) és 11 
fiókkönyvtár volt adatszolgáltató. A KSZR ellátó központ szintén külön jelentett adatokat. 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár esetében így összesen 9 adatlap kitöltésére 
került sor (megyei könyvtár, ellátó központ, 2 tagkönyvtár és 5 fiókkönyvtár). A Városi 
Könyvtár Lenti 5 jelentést készített (városi könyvtár és 4 fiókkönyvtár), a nagykanizsai Halis 
István Városi Könyvtár 3 jelentést készített (városi könyvtár és 2 fiókkönyvtár).  

A szakkönyvtárak illetve felsőoktatási és egyéb könyvtárak száma Zala megyében 
összesen 17 volt, számuk 2017-ben nem változott. 
 

Zala megye településeinek könyvtári ellátása 
 

A jellemzően kistelepüléses Zalában összesen 258 település található, köztük 10 város és 
248 község. A megye 10 városa közül a legtöbb kisváros, 5 város 5000 fő alatti település. 
Pacsa kivételével minden városban működik városi könyvtár, a megyeszékhelyen, 
Zalaegerszegen a megyei és városi könyvtár. Pacsa a megye legkisebb városa, ahol az 
önkormányzat nem tart fenn intézményi formában nyilvános könyvtárat, hanem kistelepülési 
könyvtári szolgáltatást rendelt meg a megyei könyvtártól.  

A 248 község mindegyike 5000 lakos alatti kistelepülés, közülük csak 4 falu működtetett 
önállóan nyilvános könyvtárat 2017-ben, 245 település könyvtári információs és közösségi 
helyet, így Zala megyében a települések 95 %-a a KSZR szolgáltatást vette igénybe.   
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Kistelepülési ellátás együttműködve a városi könyvtárakkal 
 

Szolgáltató könyvtár 
KSZR 

szolgáltatás Hálózatgondozás 
Ellátott települések összesen 

Község Város Község Város 
Fejér György Városi Könyvtár, 
Keszthely 41  3 44  

Városi Könyvtár, Lenti 50   50  

Halis István Városi Könyvtár, 
Nagykanizsa 45  1 46  

Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár 82 1  82 1 

Fáklya Műv. Közp. és 
Könyvtár, Letenye 26   26  

Összesen 244 1 4 248 1 

 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben a kistelepülések a Deák Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtárral kötötték meg a megállapodást a könyvtári szolgáltatások biztosítására, de 
4 városi könyvtár (Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa) továbbra is részt vett a 
szolgáltatásban. Ezt indokolta a szolgáltató helyek nagy száma, valamint a városi könyvtárak 
korábban kialakult szoros kapcsolata a településekkel. E megállapodások alapján biztosítottuk 
a települési kiskönyvtárak számára a kulturális alapellátást. A szolgáltatás keretében valósult 
meg a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint 
lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári 
felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása, könyvtári 
rendezvények szervezése, közvetítése, a könyvtári alkalmazottak és a használók képzése, és a 
szakmai tanácsadás. Minden település számára szerveztünk különböző rendezvényeket, 
elsősorban kulturális és közösségfejlesztő programokat. Folytattuk a kistelepülések működési 
körülményeinek javítását, a bútorok és technikai (elsősorban informatikai) eszközök 
beszerzését. 

A megyei könyvtár közvetlenül 82 község és 1 városi könyvtár (Pacsa) számára 
biztosított kistelepülési könyvtári ellátást. A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 41, a 
Városi Könyvtár Lenti 50, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 45, a letenyei Fáklya 
Művelődési Ház és Könyvtár 26 községi szolgáltató hely ellátó könyvtára volt 2017-ben.  

 
Zala megye könyvtári ellátása a számok tükrében 
 
Az önkormányzati könyvtárak összes alapterületének nagysága 2017 végén 22 516 m2 

volt, 1 744 655 db dokumentumállomány, 3500 kurrens folyóirat előfizetés és 765 számítógép 
állt a használók rendelkezésére.  

A gyarapodás darabszáma 12%-al kevesebb volt mint 2016-ban, az év folyamán összesen 
48 459 db-bal növekedett a könyvtárak leltári állománya. A gyarapításra fordított összeg 
szintén csökkent, 97%-a volt az előző évinek, összesen 104 892 000 Ft-ot fordítottak 
dokumentum beszerzésre. A dokumentumok átlagára 2165 Ft volt. 

A könyvtárhasználati adatok megyei szinten csak kis mértékben változtak, de csökkenő 
tendenciát mutatnak: a regisztrált könyvtárhasználók száma 46 724 fő volt (az előző évhez 
képest a változás 97%, csökkenést mutat.) Az aktív használók száma 38 949 fő volt, 2 %-ot 
csökkent.  
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A személyes látogatások száma alig változott, 611 707 alkalommal keresték fel a 
beiratkozottak a könyvtárakat. A könyvtárakban helyben internetezők száma is tovább 
csökkent 9 %-ot, összesen 92 424 alkalom volt az internethasználatok száma a megyében.  

A távhasználatok (telefon, fax, OPAC, honlap) száma a megyében összesen 1 070 146 
alkalom volt, 2 %-ot növekedett.  

A kölcsönzött dokumentumok száma a megye települési könyvtáraiban összesen 739 139 
volt, és 545 618 db dokumentumot vettek kézbe helyben az olvasók. Az előző évi adatokhoz 
képest megyei szinten a kölcsönzések száma 3%-ot, a helyben használatok száma 11%-ot 
csökkent.  

Egy regisztrált olvasó átlagosan 13 alkalommal kereste fel a könyvtárát az év során (több, 
mint havi 1 alkalom), 2 alkalommal internetezett, 17 dokumentumot kölcsönzött és 12 
dokumentumot használt helyben.  

A 14 év alatti beiratkozott olvasók száma az előző évi adat 103%-a, összesen 16 376 
gyermekolvasót regisztráltak a zalai közkönyvtárakban. Az összes regisztrált olvasónak 35%-
a volt 14 év alatti. A személyes használatok száma a 14 év alattiak körében összesen 243 497 
alkalom volt, ami az összes személyes használat 40%-a.   

A kölcsönzött dokumentumok száma a 14 év alattiak körében 96%-a volt az elmúlt évi 
adatnak, összesen 225 974 db volt. A helyben használt dokumentumok száma 2017-ben a 14 
év alattiak körében 5 %-ot csökkent, 183 544 db volt.  Egy beiratkozott gyermekolvasó az év 
folyamán átlagosan 15 alkalommal kereste fel a könyvtárát, 14 db könyvet kölcsönzött ki, 
valamint 11 db-ot használt helyben. 

A zalai közkönyvtárakban összesen 45 002 referensz kérdést regisztráltak, az előző évhez 
képest 59 %-ot csökkent.  

A zalai önkormányzati könyvtárakban 2017-ben összesen 4434 rendezvényt tartottak, 
ebből 215 kiállítást, 2002 kulturális közösségi rendezvényt, 380 használó képzést, 981 
olvasáskultúra fejlesztő programot, 228 digitális kompetenciafejlesztő képzést, 628 egyéb 
rendezvényt.  Ezeken a programokon összesen 187133 résztvevőt regisztráltak.  

Összesen 2842 beérkezett könyvtárközi kérést regisztráltak a könyvtárak. Ugyanakkor a 
más könyvtárba elküldött kérések száma összesen 4139 db volt. A könyvtárközi szolgáltatást 
biztosító könyvtárak elsősorban az eredeti dokumentumot küldték el a kérő könyvtárnak. 

A megye könyvtáraiban 401 fő alkalmazott volt 2017-ben, ebből 164 fő volt 
közalkalmazott. A könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 384 fő volt, 
közülük 153 fő rendelkezett felsőfokú könyvtáros szakképesítéssel. A szakmai munkakörben 
dolgozók közül 112 fő teljes állásban, 102 fő részmunkaidőben, 170 fő megbízási 
szerződéssel vagy önkéntesként látta el a feladatát.  

A legfontosabb viszonyszámokat (használó arány, dokumentumellátottság, települési 
ellátottság, beszerzési kvóta) tekintve megállapítható, hogy Zala megye lakosságának 17%-a 
könyvtárhasználó (használó arány), átlagosan egy lakosra közel 7 kötet (település 
ellátottsága), a könyvtárakban egy regisztrált használóra 38 kötet (használó ellátottság) állt 
rendelkezésre. Állománygyarapításra a települések lélekszámát figyelembe véve, 1 lakosra 
vetítve 384 Ft-ot (beszerzési kvóta) fordítottak a megye könyvtárai.  

A táblázatokban a számadatok mellett ezek az arányszámok valamennyi könyvtárra 
vonatkozóan megtalálhatóak. 

 
            

        Sebestyénné Horváth Margit 
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„MERT KELL EGY HELY!”  
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásai a zalai kistelepüléseken 

(2013-2018) 
 
 
Helyzetkép 
 
A KSZR szolgáltatásai jogszabályokkal és a minőségi ellátást meghatározó ajánlással 
rendelkező országosan szervezett könyvtári ellátási forma a kistelepüléseken, amely 2013 óta 
a megújult formában működött Zala megyében is. Jelen írás megírásának célja, hogy 
bemutassuk  a Zala megyei kistelepülési szolgáltatás 5 év alatt elért eredményeit.  
Zala megyében a KSZR a legjellemzőbb könyvtárellátási forma, mivel a Zala megye 258 
települése közül mindössze 13 (4 község és 9 város) működtet intézménykén nyilvános 
könyvtárat, a többi 245 település könyvtári információs és közösségi helyet. Így Zala 
megyében a települések 95 %-a az un. KSZR szolgáltatást vette igénybe. 
 

 
 
A települések 64%-ának lakossága nem éri el még az 500 főt sem, ami meghatározó 
fontosságú a szolgáltatás megszervezése szempontjából. Csak kevés településen van iskola, 
óvoda, amely szintén befolyásolja  a szolgáltatás működtetését.  
Az elmúlt években alig változott a KSZR szolgáltatáshoz csatlakozott települések száma. 
2013-ban 231, 2014-ben 236, 2015-ben 241, 2016-tól napjainkig 245 település ellátó 
központja a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.  
A lakosságszámot figyelembe véve a megye lakosságának 41%-a él olyan településen, ahol 
helyben könyvtári információs és közösségi hely (szolgáltatóhely) működik. 
A szolgáltatás állami támogatásból valósult meg. A költségvetési előirányzat 1000 fő alatti 
ellátott települések esetében 668 300 Ft/település, 1001-1500 lakosú települések esetében  
1 060 760 Ft/település, 1501- 5000 lakosú települések esetében 1 002 460 Ft/település volt 
évente, amelynek feltétele, hogy a megyei hatókörű városi könyvtár és a települési 
önkormányzat megállapodást kötött a szolgáltatásról.  
A kistelepülési könyvtári ellátás felelőse a megyében a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár, de nem egyedül végzi a kistelepülések könyvtári ellátását, hanem bevonja a városi 
könyvtárakat is: 4 városi könyvtár (Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa) vesz részt a 
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szolgáltatásban, és ellátják a városkörnyék településeit.  Ezt indokolta a szolgáltató helyek 
nagy száma, valamint a városi könyvtárak korábban kialakult szoros kapcsolata a 
településekkel. A megyei hatókörű városi könyvtár közvetlenül 82 község és 1 városi 
könyvtár (Pacsa) számára biztosított kistelepülési könyvtári ellátást. A keszthelyi Fejér 
György Városi Könyvtár 41, a Városi Könyvtár Lenti 50, a nagykanizsai Halis István Városi 
Könyvtár 45, a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 26 községi szolgáltató hely 
ellátó könyvtára. 
A KSZR szolgáltatás része a könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a 
településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a könyvtári nyomtatvány és egyéb 
könyvtári felszerelések biztosítása, a helyismereti és közhasznú információk szolgáltatása, 
könyvtári programok szervezése, közvetítése, a könyvtári alkalmazottak és a használók 
képzése, és a szakmai tanácsadás. Minden település számára szerveztünk különböző 
rendezvényeket, elsősorban kulturális és közösségfejlesztő programokat. Folytattuk a 
kistelepülések működési körülményeinek javítását, a bútorok és technikai (elsősorban 
informatikai) eszközök beszerzését. 
 
Állománymenedzsment 
 
Az állománygyarapodás évente 30 ezer db körül mozog. Településenkénti átlag kb. 120 db. A 
dokumentumokat a szolgáltató veszi állományba és juttatja ki a településekre. Többségében 
könyvek beszerzésére kerül sor, közbeszerzési eljárás alapján a KELLO volt az elmúlt 
években a partnerünk. A CD-k és DVD-k kezdetben népszerűek voltak, de ma egyre csökken 
az igény.  
Az időszaki kiadványok megrendelései emelkedtek az évek folyamán, településenként 9-10 
lap jár átlagosan.  
 

 
 
A szolgáltatás keretében az új beszerzések mellett a kistelepülések teljes állományának 
gondozására is sor kerül. A kistelepülések korábbi saját állománya is bekerült a szolgáltató 
elektronikus katalógusába, ma már majdnem 100%-ban elérhető, a honlapon a KSZR 
katalógusban visszakereshető. Folyamatosan végeztük az  állományok revízióját, a raktári 
jelzetelést és a vonalkódozást. A kistelepülések állománya a nagy arányú selejtezéseknek 
köszönhetően közel 370 ezer db-bal csökkent 2013-18 között.  
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Év Állomány Elektronikusan 
feltárt 

Raktári jelzettel 
ellátott Vonalkódozott 

2013 897 720 34% 56% 28% 
2018 527 935 97% 97% 93% 

 
 
Infrastruktúrafejlesztés 
 
A kistelepülések működési körülményeinek javítása, a bútorok és technikai (elsősorban 
informatikai) eszközök beszerzése a fenntartó önkormányzat és a szolgáltató közös 
felelőssége. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az állami támogatásból évente 
meghatározott összeget fordított a könyvtári információs és közösségi helyek fejlesztésére.  
 

 
 

 
 
 
73 könyvtárat sikerült teljesen felújítani. Kiegészítő bútorzat, berendezési tárgy beszerzésére 
minden településen sor került. Míg 2013-ban 62 könyvtár volt felújított, 2018-ban már 135 
könyvtár. 
A bútorzat felújítások, eszközfejlesztések elsősorban a KSZR támogatásból valósultak meg az 
elmúlt 5 évben. Az NKA pályázaton összesen 9 zalai könyvtár nyert támogatást, pedig évente 
többen pályáztak. 2013-ban és 2014-ben 1-1 majd 2015-ben és 2016-ban 3-3 település, 2017-
ben 1 kapott támogatást. (Söjtör, Pacsa, Felsőrajk, Bödeháza, Rigyác, Bagod, Kisrécse, 
Zalaszentlászló, Pat)   
Modernizáltuk a könyvtárak berendezését, törekedtünk az otthonosságra, kényelemre. Minden 
korosztály igényeit figyelembe vettük. A fejlesztések a KSZR ajánlás szerint valósultak meg. 
A könyvtárak Zalában általában kis alapterűek (átlag 40 m2), de a polcok fal melletti 
elhelyezésével tágas belső tereket tudtunk kialakítani. A kistelepülések könyvtárainak 
működési körülményeinek javítását a bútorok beszerzése mellett a technikai eszközök 
vásárlásával is javítottuk. A beszerzett eszközök elsősorban számítógépek, laptopok, 
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nyomtatók, projektorok, fényképezőgépek, vetítővászon és egyéb eszközök (hangosítás, 
vonalkódolvasó, lamináló, fűzőgép, pendrive) voltak. 
Az 5 év alatt összesen 340 számítógépet szereztünk be, a legtöbbet 2016-ban (126 db). 
Elsősorban asztali gépeket vettünk, a laptopok aránya kisebb (36%).  
 

 
 
A számítógépek mellett minden évben egyéb informatikai és elektronikai eszközzel is 
fejlesztettük a kistelepülések állományát. A legtöbb helyre multifunkciós nyomtató (107) és 
digitális fényképezőgép (156) került.  
 
 

 
 
 
A diák is illusztrálják, hogy az első időszakban az egyéb eszközök beszerzése volt nagyobb 
arányban, mivel ilyen eszközök nem voltak a falvak könyvtáraiban. Számítógépek 
többségében rendelkezésre álltak. Több települési könyvtárban volt e-Magyaroszág pont is. 
2016-ban a számítógépek, 2017-ben pedig a bútorzat beszerzése volt a prioritás.  
A beszerzéseknél figyelembe vettük a települések igényeit, évente felmérést készítettünk.  
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Kevés könyvtárban van telefon. Internet még mindig nem érhető el 7 településen.  Több 
helyen hiányzik még a projektor, vetítővászon, multifunkciós nyomtató, és további 
számítógépek beszerzésére is szükség van.  
 
Humán erőforrások 
 
Zala megyében a 245 kistelepülési könyvtári szolgáltató helyen 2017-ben összesen 16 
főfoglalkozású, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros, 69 részmunkaidős, 
106 megbízási díjas, 33 közhasznú foglalkoztatott, 23 önkéntes látja el a könyvtárosi 
feladatokat. Legjellemzőbb a megbízási díjasok számának növekedése, de 2013-hoz képest 
növekedett a főfoglalkozásúak, a közhasznú foglalkoztatottak száma is.  Ugyanakkor a 
részmunkaidősök és az önkéntesek szám csökkent. A könyvtárak általában 1 fős 
személyzettel működnek.  
A kistelepülések szolgáltató helyei átlagosan 3 napot és 9,5 órát tartottak nyitva.  
 
Könyvtárhasználat 
 

 
 
 
 
A 2013-2017 közötti időszakban emelkedett a használók száma, a személyes használat, a 
kölcsönzött dokumentumok száma, a helybeni használat. A távhasználók aránya a 
kistelepülési könyvtárakban alacsony, de jelentős a növekedés az utóbbi egy-két évben.  
2017-ben átlagosan a lakosság 13%-a volt könyvtárhasználó. Egy regisztrált használó 
átlagosan 13 alkalommal kereste fel a könyvtárat, 12 db dokumentumot kölcsönzött és 10 db-
ot használt helyben a kistelepülési könyvtárakban.  
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A könyvtári programok száma is folyamatosan emelkedett a kistelepüléseken. A programokat 
részben a szolgáltató könyvtár, részben a kistelepülés helyben szervezte. A utóbbi években a 
KSZR szervezésben kb. 1000 programra került sor, összességében pedig meghaladta a 2 ezer 
programot is.  
A KSZR szolgáltatás keretében a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, 
közművelődési rendezvényeket, digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat és egyéb 
programokat, kiállításokat szervezünk. Mindezzel hozzájárultunk az olvasáskultúra 
fejlesztéséhez, támogattuk az olvasást, a tanulást, a közösségi életet, segítettük a civil 
önszerveződéseket. A szolgáltató helyeket bevontuk az országos és térségi szakmai 
programokba (pl. Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok), valamint szerveztünk megyei 
vetélkedőket, pályázatokat is.  A KönyvtárMozi szolgáltatáshoz 2018-ban már 24 település 
csatlakozott. (2017-ben 16 településen 96 program valósult meg).  
 
Munkatársaimmal együtt arra törekszünk, hogy a kistelepüléseken a könyvtár legyen az egyik 
legfontosabb közösségi hely, ahová szívesen betérnek, ahol jól érzik magukat. Ehhez nagyon 
fontos, hogy személyes kapcsolatot alakítsunk ki a fenntartókkal és a helyi munkatárssal.  
 

        Sebestyénné Horváth Margit 
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EFOP PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA A DEÁK FERENC MEGYEI 
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Magyarország és az Európai 
Bizottság 2014 - 2020-as időszakra szóló operatív programja. Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozott program célja az 
egészségügy, a közszolgáltatások és az oktatás fejlesztése, a társadalmi különbségek 
csökkentése és a humán tőke, a tudásnövekedés, a társadalmi innováció elősegítése.  
 
A fejlesztési irányok az EFOP-3 pályázatok esetében a tanulás, ismeretszerzés és a 
tudásgyarapítás, az EFOP-4 pályázatok esetében a infrastrukturális beruházások 
megvalósítása a tanulás segítése, a tudásgyarapodás érdekében. E konstrukciók keretében 
lehetőség nyílt arra, hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is pályázatot nyújtson 
be.  
 
Az elnyert pályázatok: 
 

• A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztése  
 
Kódszáma: EFOP-4.1.8-16-2017-00046 
A pályázat benyújtása: 2017. április 12. 
A projekt ideje: 2018. január 1 - 2018. december 31. 
A támogatás összege: 82 466 709,- Ft 
 

• „Egy könyvtárnyi élmény- Tudástranszfer a XXI. században a tanulás 
eredményességért” 
 
Kódszám: EFOP-3.3.2-16-2016-00202 
A pályázat benyújtása: 2016. november 29. 
A projekt ideje: 2018. február 1 - 2020. január 31. 
A támogatás összege:  21 513 189,- Ft 
 

• Az egész életen át tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben 
 
Kódszám: EFOP-3.7.3-16-2017-00086 
A pályázat benyújtása: 2017. május 10. 
A projekt ideje: 2018. június 1 - 2019. november 30.  
A támogatás összege: 24 013 312,-  Ft 
 

 
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS 
FEJLESZTÉSE  

A projekt célja, tartalma:              

A köznevelést és az egész életen át tartó tanulást segítő könyvtári szolgáltatásokhoz 
szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása, kompetenciafejlesztést, oktatást és 
ismeretterjesztést elősegítő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése. A modern, IKT eszközökkel 
felszerelt szolgáltató tér teszi alkalmassá könyvtárunkat arra, hogy a tanulást támogató 
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programjainkat meg tudjuk valósítani. A fejlesztések eredményeként az intézményünkben 
kialakított modern, a tanulást és kreatív tevékenységeket szolgáltató terek és a korszerű IKT 
eszközök biztosítják a hátteret, a technikai feltételeket a könyvtárunk nem formális és 
informális tanulási tevékenységéhez. A projekt hozzájárul a szakmai feladatok 
eredményesebb, magasabb színvonalú ellátásához. A projekt megvalósulása segíti a könyvtári 
szolgáltatásokat igénybevevő gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek számának emelkedését, 
a szolgáltatások bővítését. Így a projekt hosszú távon hasznosul. Intézményünk megyei 
feladatokat lát el, e fejlesztés területi szintű szolgáltatásfejlesztés érdekében valósul meg, és a 
települési kulturális közszolgáltatást is bővíti.   A fejlesztések eredményeként az 
intézményünk – sajátos adottságaikra építve – a tanulás helyszíneként képes lesz hatékonyan 
bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, s 
jelentősen emelkedik a bevont felnőttek és idősek száma is. A megvalósítás helyszínei a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és tagkönyvtárai. 
 
1. A fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint 
audiovizuális ismeretek elsajátítására alkalmas helyiségek tereinek átalakítása, meglévő 
helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan engedélyhez nem kötött belsőépítészeti 
kialakítások a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségekben: világítás 
korszerűsítés, klimatizálás, hálózati végpontok kiépítése, padlózat csere, válaszfal és 
álmennyezet építés, önműködő ajtók beépítése. A belsőépítészeti átalakítással a 
projektarányos akadálymentesítést is elvégezzük.  
 
A kialakított terek:  

• Oktató és előadóterem 
• Helyismereti gyűjtemény és kutatóterem 
• Oktatótérként is használható olvasóterem, közösségi tér 
• Gyermekfoglalkoztató tér 

  
2. A könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, nyomtatók, szoftverek, számítógépek 
(használói- és munkaállomás), laptopok, projektorok, szkennerek, egyéb IKT-eszközök és 
szoftverek. 
  
3. A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok 
és eszközök beszerzése. 
  
 
„EGY KÖNYVTÁRNYI ÉLMÉNY- TUDÁSTRANSZFER A XXI. SZÁZADBAN A TANULÁS 
EREDMÉNYESSÉGÉRT” 

A projekt célja, tartalma:  

• a könyvtár és a nevelési-oktatási intézmények partnerségének erősítése 
(együttműködés) a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően 

• a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek 
tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási 
eszközökkel. 

• a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentése 
• a könyvtár által nyújtott szolgáltatáskínálat bővítése 
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Az oktatási-nevelési intézményeinkkel együtt 6 féle foglalkozásformával egészítjük ki az 
iskolai, és óvodai nevelést könyvtári környezetben: foglalkozássorozat, verseny/vetélkedő, 
havi szakkör, témanapok, tábor, kulturális óra.   
 
Programunkban kihangsúlyozzuk azokat a területeket, melyekhez a könyvtári környezetben 
megvalósuló programok során a gyerekek tudáshoz és ismerethez juthatnak és a gyakorlati 
életben is hasznosíthatják a kapott ismereteket. Új tevékenységeink kialakításával a helyi 
nevelési-pedagógia programhoz igazodva hangsúlyozzuk a játékos tanulást, az élményalapú 
olvasóvá nevelést.  
 
Törekszünk a speciális igényű gyermekeket is megszólítani és számukra biztosítani a 
lehetőséget a képességeik, készségeik fejlődésére, az ismeret és tudásanyaguk kiegészítésére. 
A megvalósuló programok a célcsoport számára komplex módszerekkel, az alapismereteket 
kiegészítve erősítik a digitális írástudást, műbefogadást, könyvtárhasználati ismereteket. A 
programsorozat növeli a fogyatékos tanulók nem formális és informális tanuláshoz való 
hozzáférését. (Lásd a Békeligeti Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI tanulóinak szervezett 
foglalkozássorozatot.) 
 
Vannak olyan programjaink, ahol a szülőket is bevonjuk a programba. Ide tartozik a „Öröm 
kör” foglalkozássorozat, és a „Nyisszants, ragassz!” kézműves foglalkozássorozat, amikor 
szülők és gyermekek együtt vesznek részt a könyvtári programban.  
 
Különböző innovatív módszereket alkalmazunk, ezek a komplex módszereket tartalmazó 
foglalkozási formák fontos szerepet játszanak a gyermekek személyiségfejlődésében és 
képességeik kibontakoztatásában. Részt vesznek az innovatív gondolkodásmódjuk 
kialakításában, kreativitást, önbizalmat növelnek és a kapcsolatteremtő, szocializációs 
folyamatokhoz is hozzájárulhatnak. A változatos foglalkozástípusok az önkifejező, és 
problémamegoldó konfliktuskezelő képességüket is felszínre hozhatják. Erősödik aktivitásuk 
és motiváltságuk, világszemléletük és emellett ez a konstrukció támogatja a szociokulturális 
hátrányok csökkentését, valamint a kulturális intézmények által nyújtott kínálatot is bővíti. 
41 témakörben tervezünk programokat, összességében a projekt megvalósítása során 10 
témakörben kerül sor foglalkozássorozatra, 11 témakörben versenyre/vetélkedőre, 1 
témakörben havi szakkörre, 6 témakörben táborra, 2 témakörben témanapra, 11 témakörben 
kulturális órára a 24 hónapos megvalósítási időszakban. 
A projekt során összesen 607 gyermek, illetve fiatal bevonását tervezzük, ebből az informális 
és formális képzésben résztvevő 7-24 éves gyerekek és fiatalok száma: 522 fő, az óvodás 
korosztály 85 fő. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek száma 141 fő (23,2%).  
A megvalósítás helyszínei a  Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és tagkönyvtárai. 

Együttműködő partnerek: 

• Béke Ligeti Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény,  Zalaegerszeg 

• Zalaegerszegi I. sz. Belvárosi Óvoda 
• Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Űrhajós utcai Óvoda         
• Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Dózsa György Iskola 
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• Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Petőfi Sándor Iskola 

• Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
• Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg 
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskola 
• Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 
• Izsák Imre Általános Iskola  
• Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Székhelye  
• Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola  
• Csukás István Általános Iskola Teskánd 

 
 
AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI KÖRNYEZETBEN 

A projekt célja, tartalma:  

A projekt célja az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetűekre. 
A beavatkozás célcsoportját a köznevelésben részt nem vevő ifjúság és felnőtt korosztály, 
kiemelt célcsoport a hátrányos helyzetűek.  
A projekt keretében minimum 267 fő részvevővel számolunk, ebből 141 fő hátrányos 
helyzetű (53%), továbbá 21 fő munkanélküli és 23 fő inaktív.  
Összesen 12 oktatási programot tervezünk és 5 különböző tanulási formát valósítunk meg a 
projekt 18 hónapja alatt.  
 

1. Havi szakkör (6 képzési program) 
2. Foglalkozássorozat (1 képzési program) 
3. Műhelyfoglalkozás (1 képzési program) 
4. Ismeretterjesztő előadássorozat (1 képzési program) 
5. E-learning foglalkozások (3 képzési program) 

 
A programok témái: egészséges életmód, irodalom, mindennapi élet, család, háztartás, 
történelem, pszichológia, gasztronómia, földrajz, útleírás, film, színház, helytörténet, 
internethasználat, elektronikus ügyintézés. Igény mutatkozott több érdeklődési terület 
összekapcsolására is, ezért komplex témákat összefogó tanulási formákat alakítottunk ki. 
A pályázat megvalósításában a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár három 
intézményegysége és két fiókkönyvtára vesz részt: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
(DFMVK), József Attila Városi Tagkönyvtár (JAVTK), Apáczai Csere János Tagkönyvtár 
(ACSJTK), a DFMVK Ságodi Fiókkönyvtár és a DFMVK Zalabesenyői Fiókkönyvtár. 
 
A megvalósuló európai uniós projektekről tájékozódni lehet a honlapunkon,  
(http://dfmk.dfmvk.hu/palyazatok/unios-palyazatok), valamint a Zalai Könyvtári Levelező 
következő lapszámban is tudósítunk az elért eredményeinkről. 
 
 

        Sebestyénné Horváth Margit 
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TÁBOROZÁS A KÖNYVTÁRBAN 
 

2018 nyarán a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Deák téri épületében 3 táborra került 
sor. Két tábort az EFOP-3.3.2-16-2016-00202 pályázat keretében valósítottunk meg, egyet 
pedig a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából.1 A sikeres programokról az alábbi írás számol 
be.  

EFOP tábor- Ady 

2018.07.23-27. 
Az Ady iskolásoknak meghirdetett táborunk július második felében került megrendezésre 20 
fővel.  
Hétfő reggel, a regisztráció után játékos ismerkedési foglalkozást tartottunk a gyermekeknek, 
akik nagyon lelkesen, izgatottan várták a rájuk váró programokat. Megbeszéltük, ki mit vár el 
a tábortól, mit szeretnének, ha társaik betartanának. Volt, aki a jó hangulatot tartotta 
fontosnak, többen azt, hogy senkit ne közösítsenek ki, és mindig mindenkinek legyen 
társasága. Hogy ne csak a gondolkodásmódunk legyen egységes, mindenki kapott kis 
ajándékcsomagot, melyben többek között egyforma pólók is megtalálhatóak voltak, egyből fel 
is vették a gyerekek ezzel is mutatva, hogy ők egy közösséget alkotnak. 

 

 
 

1 Ezen kívül a József Attila Városi Tagkönyvtárban is voltak táborok, amelyekről a következő lapszámban 
számolunk be. 
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Az ismerkedés után Főző Laura 
írónőt láthattuk vendégül, aki jó 
hangulatú, szörp és lekvár 
kóstolással egybekötött író- olvasó 
találkozót tartott az érdeklődő 
gyermekeknek. 
Majd a közeli étteremben 
elfogyasztottuk az ebédet, utána 
pedig már érkezett is Matusné Gáll 
Éva, aki illusztrátorokról tartott 
színvonalas előadást. A hétfői nap 
legmozgalmasabb foglalkozása is 
belefért még a hétfői 
programtervbe, a Zalai 
Kutyasulinak köszönhetően a 
gyerekek Andi kutyával barátkozhattak össze az egyesület tolerancia foglalkozásának 
köszönhetően. 

A keddi napot Balatoni Huber 
Vera verses jógafoglalkozásával 
indította a csapat, miután a 
jógaszőnyegeket leterítettük, 
már el is kezdték a 
gyakorlatokat. 
Bemelegítés után Kocsis Eszter 
drámapedagógus vezetésével 
csiszolódott még jobban össze a 
társaság, játékos formában 
ismerkedhettek meg még jobban 
egymással, és önmagukkal is. 
Délután a Játékkészítő malac 
meséivel ismerkedhettek meg a 
táborozók a mesetableten 
található Bookr Kids alkalmazás 

segítségével, majd a jó időnek köszönhetően ki tudtunk menni a térre játszani egy jót. Vittünk 
le különböző sportszereket, így minden gyermek megtalálhatta azt a játékot, ami neki a 
legszimpatikusabb (focilabda, 
frezbee, tollaslabda, ördögbot, 
ugrálókötél, dobálós- célzó játékok, 
és még sorolhatnám). 
Szerda reggel szintén jógával indult a 
nap, a gyerekek ekkor már kívülről 
mondták a rövid kis versikéket a 
gyakorlatokhoz, majd Balatoni Huber 
Vera a bemelegítést követően 
csapatversenyek segítségével még 
több elemet tudott elsajátíttatni a 
gyermekekkel. 
Utána Turbuly Lilla érkezett hozzánk, 
az író- olvasó találkozó alatt rengeteg 
kérdés érkezett az írónő felé, milyen 
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könyveket írt, mindig író szeretett volna-e lenni, mi a kedvenc könyve, stb. Délután a Verami 
duo tartott zenés interaktív foglalkozást a gyermekeknek, megzenésített verseket adtak elő, 
játékos feladatokkal vezették rá a táborozókat az együtt éneklés, együtt zenélés örömére. 
A zenés műsor után kreatív versírás következett, melyet a csapatok nagyon ügyesen oldottak 
meg, több remek vers született az eltelt táborban töltött napok eseményeit megörökítve. A nap 
lezárásaként összeültünk megbeszélni a másnapra tervezett kirándulás menetét, hogyan 
viselkedjünk, fürdőben mennyire fontos, hogy egymásra figyeljünk, és hogy élvezzük a 
kirándulást, de úgy, hogy mindenki jól érezze magát közben.  

Csütörtökön reggel, miután mindenki megérkezett, együtt felszálltunk a bérelt buszunkra, és 
elindultunk a celldömölki Kemenes Vulkánparkba. Rengeteg érdekességet láthattunk a 4 
emeletes kiállítótoronyban, megtudhattuk milyen ma létező, szunnyadó vulkánok találhatóak 
Földünkön, naprendszerünk bolygóin, melyek voltak a legnagyobb, legveszélyesebb 
vulkánkitörések, milyen ruhát kell felvennie egy vulkanológusnak, és láttunk az interaktív 
táblákon valódi vulkánkitörést is. Ebédünk a Ság hegy tetején lévő Krisztina csárdában volt, 
így nem csak jó hangulatban 
tölthettük az étkezést, hanem 
gyönyörű kilátás mellett is. 
Köszönhetően a nagyon meleg 
nyári napnak, már alig vártuk, hogy 
megérkezzünk a szintén 
celldömölki Vulkán Fürdőbe, ahol 
a csapattal lehűthettük magunkat a 
medencék vizében, játszhattunk, és 
szusszanhattunk egy nagyot a 
tartalmas kirándulás végén. Így 
felfrissülve, tele élményekkel 
térhettünk vissza Zalaegerszegre, 
és várhattuk az utolsó, záró napot. 
Pénteken mesetotóval indítottunk, 
megmutathatták a csapatok, 
mennyire jártasak a magyar, és a különböző nemzetek népmeséiben, majd a mesetableten a 

pár napja hozzánk látogatott írónő, 
Turbuly Lilla Talált szív c. meséjét 
kellett megkeresni, elolvasni, majd 
játékos feladatokat megoldani a művel 
kapcsolatban. 
Délután még egy kis kézműveskedés 
belefért a programba, nyári, főleg 
vízpartot idéző dekorációs tárgyakat 
készítettek a gyermekek Szili Erika 
vezetésével, majd a tábor lezárásaképp 
projektoron végignézte a csapat milyen 
élmények lettek megörökítve a vidám, 
eseménydús héten. 
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EFOP Dózsa tábor 

2018. június 18-22. 

 
2018. június 18-án indult el a Dózsa iskolások számára szervezett egyhetes, napközis 
táborunk. Rengeteg színes programmal készültünk a 20 főnyi általános iskolai csapatnak. Az 
első nap reggelén az érkezés sorrendjében regisztráltuk a gyermekeket, ellenőriztük, hogy 
mindenkinek beérkezzen az ESZA belépési kérdőíve, és egészségügyi nyilatkozata, 
egyeztettünk a szülőkkel a gyermekek érkezési, és távozási időpontjáról az 5 napos együttlét 
folyamán, majd megnyitottuk a tábort. 

 

 
 

Rövid, játékos ismerkedés után mindenki kapott egy kis ajándékcsomagot, amely tartalmazott 
egy pólót, és néhány hasznos apróságot, amiknek a gyerekek hasznát vették a tábori életben. 
Tízórai után mindenki kapott egy nyakpántot, melyekre saját készítésű névtáblákat 
akasztottunk, ezzel is segítve, hogy hamar megtanuljuk egymás nevét, és az előadók is 
mindenkit a nevén tudjanak szólítani. Az ebédet egy közeli étteremben fogyasztottuk el, és 
utána Kocsis Eszter tartott drámafoglalkozást, melyet önismereti játékos feladatokkal tett 
színesebbé, ezzel is megalapozva azt, hogy a gyerekek jobban megismerjék egymást, 
könnyebben tudjanak csapattá kovácsolódni. A hétfői napba még egy kis szabadtéri játék fért 
bele, és az azt követő uzsonna után kis játékos áttekintést tartottunk, ahol megbeszéltük a nap 
eseményeit, majd a gyermekek hazatértek, hogy másnap újult erővel érkezzenek vissza a 
könyvtárba. 
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Kedd délelőtt mesetablet 
foglalkozáson vehettek részt a 
táborozók, ahol a gyerekek a 
Játékkészítő malac c. mesével 
ismerkedhettek meg behatóbban, 
majd tízórai után Turbuly Lilla 
írónőt láttuk vendégül, aki a Talált 
szív c. műve által mutatta be a 
gyermekeknek, hogyan válik 
valaki íróvá, mi kell ahhoz, hogy 
egy könyv végül nyomtatásban is 
megjelenjék, és mi az, ami fontos 
az alkotó tevékenység során. 
Utána ebéd következett, majd 
Jakabné Somogyi Éva érkezett 
hozzánk kreatív kézműves 
műhelyfoglalkozást tartani. Szebbnél szebb dolgokat készítettek segítségével a gyermekek, 
ismertek meg új technikákat, és alkottak egyedi képeslapokat, díszes só-liszt gyurma 
figurákat. 
Az ezt követő uzsonna után ezen a napon is megbeszéltük mi történt, ki hogyan érezte magát, 
mi tetszett neki a legjobban a programok közül, és hogyan készüljenek fel a másnapi 
kirándulásra. 
Szerdán a Zobori élményparkba kirándultunk, érkezés után felszálltunk a könyvtár által bérelt 
külön buszra, majd ellátogatunk a Kis-Balaton melletti kalandparkba. A gyermekek itt 
felügyelet mellett kipróbálhatták a hófánk- és vízi csúszdákat, a lézerharcban tehették próbára 
ügyességüket, végigmehettek a kötélpályán, és a beltéri csúszdaparkban is találtak kedvükre 
való játékokat is. 
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Csütörtökön jógával indított a társaság, Balatoni Huber Vera versjóga foglalkozással készült a 
gyermekeknek, akik a gyakorlatok bemutatása során, így tréfás mondókákat szavaltak el. 
Utána Vig Balázs tartott író- olvasó találkozót, Todó kitálal a suliról c. könyvéről, könyvéből 
mesélt, olvasott fel a csapatnak. Ebéd után a Zalaegerszegi Kutyasuli csapatát láthattuk 
vendégül, Andi terápiás kutya 
pillanatok alatt nagy sikert 
aratott a gyermekek körében. 
Majd kreatív versírás 
foglalkozásunk során a 
résztvevők irányítás mellett 
csapatokban néhány 
versszakos művet alkottak, 
melyet elő is adtak. A napot a 
szokásos áttekintéssel zártuk 
feldolgozva a nap 
eseményeit. 
Utolsó tábori napunkat 
szintén jógával indítottuk, 
majd Matusné Gáll Évát 
fogadtuk, aki az illusztrátorok 
világába vezette be a 
gyermekeket. Ebéd után Szili Erikával kézműveskedhettek a gyerekek, készítettek 
ajándéktárgyakat szüleiknek, de volt olyan, aki társának készített kis ajándékot emlékbe. A 

foglalkozás után kis szabadtéri 
játék következett, majd ezután 
együtt végignéztük a tábor 
során készített fényképeket, 
melyeken mindenki jót derült, 
és felidéztük az elmúlt 5 nap 
legemlékezetesebb pillanatait, 
újra átélhettük a kalandokat. A 
vetítés során kissé szomorúan, 
de még mindig lelkesen 
búcsúztatták el egymást a 
gyermekek, de mivel egy 
iskolából érkezett mindenki, 
csupán a szeptemberi viszont 
látásig. 
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NKA tábor 

2018. június 25-29. 
Idén nyáron lehetőségünk nyílt meghirdetni 5 napos irodalmi olvasótáborunkat a 10-12 éves 
korosztály számára. 20 főnek tudtunk lehetőséget biztosítani a részvételre, melynek a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtára tudott helyet adni. 
Első nap a regisztrációt követően Tóth Renáta tartott mesés ébresztőt, játékos formában tette 
lehetővé, hogy a különböző iskolákból érkezett gyermekek megismerkedhessenek egymással. 
Utána Penkalo Alex segítségével könyvtárhasználati ismereteket sajátíthattak el a résztvevők, 
hogyan kell, illik a könyvtárban viselkedni, és hogyan tudják leggyorsabban megtalálni az 
őket érdeklő műveket. Ebéd után 
Matusné Gáll Éva tartott előadást az 
illusztrátorok világából, felhívta a 
figyelmet a képek, rajzok 
minőségének fontosságára, a 
szöveggel való összhangjukra. A 
hétfői programot mesevetélkedővel 
zártuk le, csoportokat alakítottunk ki, 
s miután megszülettek a frappáns 
csapatnevek, elkezdhették a 
gyermekek a vadászatot különböző 
témakörökben 1000-től 5000 pontig. 
Kedd reggel Scheiber Vera tartott 
komplex foglalkozást, bemutatta az 
interneten hol érdemes keresgélni 
versek, mesék után, milyen 
weblapokkal tudják ismereteiket kibővíteni, olvasási, szövegértési kompetenciáikat 
fejleszteni.  Utána a Verami Duo interaktív előadásán vehettek részt a táborozók, 

megzenésített verseket hallhattak, 
hangszereket próbálhattak ki, 
beállhattak zenésznek, és játékos 
formában ismerkedhettek meg 
irodalmi művekkel. 

Délután Papírszínházi előadáson 
vehettek részt a táborozók, Tasi 
Katalin: A soknevű macska c. 
művét láthatták, hallhatták. Utána 
Kocsisné Sipos Rozália tartott 
önismereti foglalkozást a 
gyermekeknek, mely által a csapat 
tagjai ismét közelebb kerültek 
egymáshoz. 
Szerdán mesetablet foglalkozással 

indult a reggel a táborozók részére, majd Vig Balázs érkezett író-olvasó találkozót tartani a 
gyerekeknek. 

A vidám találkozó után a Zalai Kutyasuliból érkezett hozzánk az Andi nevű terápiás kutyus, 
akivel a táborozók toleranciafoglalkozáson vehettek részt. A napot pedig kreatív versírással 
zártuk le, nagyon vidám, érdekes művek születtek, kiderült sok gyermekről, hogy a versírás 
nem ismeretlen számukra, és érzéseiket, gondolataikat irányítás mellett gond nélkül tudták 
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szavakba önteni. Másnap játékos délelőttöt tartottunk, majd délután a Göcseji Falumúzeumba 
mentünk kirándulni. Bérelt busz vitt minket a helyszínre, ahol tárlatvezetéssel várták a 
csapatot. Miután a falumúzeum érdekességeit végignéztük, Turbuly Lilla írónő író- olvasó 
találkozóján vehettek részt a gyerekek, melyre a falumúzeum egyik pajtájában került sor. 

  

 
Pénteken pozítív metaforaírással kezdtük a napot, kiderült, melyik gyerek milyen tárggyal 
tudna azonosulni, hogyan érezhetnek háziállataink, s vajon hány szemszögből tudunk 
megvizsgálni egy-egy dolgot. Utána Főző Laura író-olvasó találkozója következett, a 
gyermekek bepillantást nyerhettek a koboldok életébe, s mellé kis bodzaszörpöt, lekvárt is 
kóstolhattak. 
Délután a héten készült képekből készítettek a gyermekek kollázsokat, remek alkotások 
születtek, melyek visszaidézik a hét vidám pillanatait, a jó hangulatban eltöltött öt nap 
legnagyszerűbb élményeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyapay Vera 

 

 

53 
 



MŰHELY 

AZ EZERARCÚ KÖNYVTÁROS  

KSZR szakmai nap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 

2018. május 17-én tartotta tavaszi szakmai napját a kistelepülési könyvtári ellátás. A 
címválasztással a könyvtárosi hivatás sokszínűségére kívántunk utalni, az előadások 
változatos témái is ezt támasztották alá. 

 

        

 

Kiss Gábor igazgató bevezetője után Dóráné Mészáros Anikó, a könyvtárellátási csoport 
vezetője Célegyenesben vagy a rajtvonalnál? KSZR eredmények, feladatok, tervek Zala 
megyében című előadásában értékelte a könyvtárellátási szolgáltató rendszer elmúlt 5 évét a 
megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások tükrében. Ezen szolgáltatások egyike az 
állománymenedzsment. Jelentős eredmény, hogy 2018 végére Zala megye kszr-es 
településeinek saját állománya 100%-ban bekerül a Textlib integrált könyvtári rendszerbe. A 
gyűjteményfejlesztés az évek során átalakult. Manapság minimális az audiovizuális 
dokumentumok beszerzése, a könyvek száma nagyságrendileg nem változott, míg a folyóirat 
előfizetések száma nőtt. A dokumentumszolgáltatás területén nem történtek számottevő 
változások. Kis mértékben csökkent a településekre évente 4-6 alkalommal kiszállított 
dokumentumok száma, ami a DVD-k iránti igény csökkenésével magyarázható. A KSZR 
működésének jelentős eredménye a közösségi szolgáltatás. Folyamatos, színvonalas könyvtári 
programokkal várjuk a települési könyvtárakba látogatókat. Az elektronikus kölcsönzés 
betanítását és a könyvtárosi munka alapjait szakmai képzéseken sajátíthatják el a 
kistelepüléseken dolgozó könyvtárosok. A KSZR finanszírozás lehetővé tette, hogy a 
szolgáltató helyek eszközparkja megújuljon, a könyvtári bútorzat kicserélődjön. Mindezen 
fejlesztéseknek köszönhetően emelkedő könyvtárhasználói tendenciáról számolhatunk be a 
2013-as kiinduló állapothoz képest. 

Kovácsné Pacsai Edit hálózatgondozó könyvtáros, egyben megyei DJP mentor a Zala megyei 
Digitális Jólét Program hálózatát mutatta be Stratégiáktól a pontokig: hogyan épül fel a 
Digitális Jólét Program címmel. A Digitális Jólét Program egy olyan összehangolt 
intézkedéscsomag, amely új szemléletmóddal az embert állítja a digitális átalakulás 
középpontjába. A DJP eddigi eredményei: Szupergyors Internet Program, Digitális Jólét 
Alapcsomag bevezetése, elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, Magyarország 
Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája, 
Magyarország Digitális Startup Stratégiája, a Digitális Jólét Pontok működésbe léptek a 
digitális kompetencia fejlesztés érdekében. A DJP hálózatot érintő projektek: GINOP 3.3.1 
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pályázat (IKT eszköz, képzés, arculat), GINOP 3.3.2 pályázat (DJKK, hálózatépítés, 
szolgáltatásfejlesztés),  GINOP 3.3.3 pályázat (digitális kompetencia fejlesztés),   
konzorciumi partnerek a KIFÜ és a NFM. 

 

   

 

A könyvtárosok az utóbbi években a közösségfejlesztésben is kitűntek, hiszen a könyvtárak 
közösségi terekként is funkcionálnak. Csatlakoztunk a „Cselekvő Közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 számú projekt felhívásához is Scheiber 
Veronika hálózatgondozó könyvtáros szerepvállalásával, aki Cselekvő közösségek, de 
hogyan? Közösségépítési - és fejlesztési gyorstalpaló  profi amatőröknek című előadásában 
foglalta össze gondolatait, tapasztalatait a téma kapcsán. A projekt átfogó célja a társadalmi 
aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a 
települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése, 
az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése. A közösségfejlesztési 
folyamatokban a helyzetfeltárásnak különös jelentősége van. Fontos, hogy a szakembernek 
legyen egy általános tájékozottsága, helyismerete, felismerje azokat az adottságokat, 
amelyekre munkájában építeni tud majd, illetve amelyek nehezítik a munkát. Az igények és 
szükségletek felkutatása és elemzése után az érintetteket megpróbálhatjuk bevonni, hogy a 
közösség aktív tagjává válhassanak. Ezek után néhány könyvtári környezetben már bevált jó 
gyakorlatot hallhattunk az előadótól, pl. a ceglédi ifjúsági könyvtár és a miskolci városi 
könyvtár kezdeményezéseit.  
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A szakmai nap zárásaként Czirákyné Tóth Edit hálózatgondozó munkatársunk egy települési 
könyvtáros feladatait részletezte Egész évben a könyvtárban – Könyvtárosi teendők hónapról 
hónapra című előadásában. Januárban le kell adniuk a statisztikát a pontosan vezetett munka-
és beiratkozási napló adatai alapján. Februárban jelezniük kell a szolgáltató könyvtár felé az 
eszköz igényt és a könyvtári rendezvény előadóját. Beléphetnek a KönyvtárMozi 
programsorozatba. Márciusban kérjük a szolgáltató helyeket, hogy csatlakozzanak az Internet 
Fiesta felhívásához. Mindeközben felhívjuk figyelmüket aktuális pályázatainkra. Idén a Fel a 
Netre! öregem online megmérettetésre csábítjuk olvasóinkat, családok számára hirdettük meg 
a Bálint Ágnes irodalmi vetélkedőt, közben pedig A mi könyvtárunk című videós pályázatot 
népszerűsítettük, amelyre a település könyvtáráról készített kisfilmmel lehet jelentkezni. A 
nyári szabadságok előtt júniusban még közösen megtervezzük a 2. félévi programokat, majd 
szeptembertől már elkezdődhet az Őszi Országos Könyvtári Napokra való felkészülés. Az 
eltervezett programokat októberben meg kell valósítani, cél, hogy minden szolgáltatóhelyen 
legyen program. Az ősz folyamán szakmai képzéseken ismerkedhetnek települési 
könyvtárosaink az alapfokú könyvtárosi ismeretekkel, szakmai napunkon aktív részvételt 
várunk el tőlük. Az év ünnepélyes lezárására decemberben kerül sor a Könyvtárosok 
karácsonya rendezvényen. 

 

 

 

Dóráné Mészáros Anikó 
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HORROR, MOZI, JÓGA ÉS SZÓRAKOZÁS A KÖNYVTÁRBAN 
– SZEMEZGETÉS AZ ELSŐ FÉLÉV KSZR PROGRAMJAIBÓL 

 
 
Az év első fele mozgalmasan telt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerének (KSZR) ellátási körzetébe tartozó kistelepülések számára. A 
hálózatgondozó és a helyi könytárakban dolgozó kollégák együttműködésével ismét sokféle 
programra került sor a zalai falvak könyvtáraiban, iskoláiban, óvodáiban, kulturális 
intézményeiben. A magyar kultúra napja alkalmából több helyszínen kisebb 
rendezvényekkel, illetve Molnár Krisztina Rita kreatív versíró foglalkozásával indult az év. A 
magyar széppróza napja kapcsán a fiatal írónő, Kalapos Éva többek között 
Csonkahegyháton tartott érdekes, interaktív előadást a serdülő korosztálynak. Az idei 
Internet Fiesta programsorozat a „Könyvtár-Internet-Egészség” mottó köré szerveződött. A 
számos egészségmegőrzéssel, helyes táplálkozással, reformkonyhával, gyógynövényekkel 
kapcsolatos előadáson felül, az aktív életmódot népszerűsítő mozgásformákkal és például 
Zalaszombatfán jógával is megismerkedhettek a résztvevők. Az érdeklődők digitális 
ismeretekkel is bővíthették tudásukat, Gedeon Tamás hozzáértő támogatása mellett. A 
költészet napja kapcsán a Kávészünet zenekar irodalmi koncertjével járt például Misefán, 
Fenyvesi Attila megzenésített verseinek dallamai pedig Zalakomárban csendültek fel. 
 
A Közösségek Hete kezdeményezéshez csatlakozva a könyvtárakban színes kiállítások, 
tanfolyamok, előadások várták az érdeklődőket Zala megye szerte is. A nemzetközi 
gyermeknap táján természetszerűleg egymást érték a bábszínházi előadások, kézműves 
foglalkozások, interaktív műsorok és a népi játszóházak. Az év első felében hagyományőrző 
foglalkozásokban (például tojásfestés, csuhézás, kosárfonás, fazekasság) és ismeretterjesztő 
előadásokban (úgymint csillagászat, kertészkedés, természetvédelem, egészségügy) sem volt 
hiány. Emellett könyvtárhaználati órák, könyvtár- és olvasásnépszerűsítő, valamint kötészeti 
foglalkozások is több településen színesítették a programkínálatot. További előadók, fellépők 
a teljesség igénye nélkül: Cserta Táncegyüttes, Énekmondó Együttes, Gaál Zsuzsa, Gyéres 
Műhely, Harinyás Pipik, Mányoki Attila, Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület, Tóth Péter 
Lóránt „versvándor”. 
 

          
 
Vig Balázs a gellénházi "rémekkel” és a megyei könyvtár kötészetén dolgozó munkatársak foglalkozás 

közben Pölöskén. 
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A 89. Ünnepi Könyvhét előzményeként május végén Vig Balázs író látogatott el a 
kisdiákokhoz és nem csak a már jól ismert „Todós” történetekkel szórakoztatta  a gyerekeket, 
hanem a „Horror az irodalomban” elnevezésű, új összeállítását is bemutatta. A találkozó sok-
sok interakcióval járt együtt, hiszen a gyermekek is szeretik a borzongást 
- bár nem árt, ha a történet végén „a minden jó, ha a vége jó” zárás valósul meg. A gellénházi 
Dr. Papp Simon Általános Iskola tanulói szívesen idézték fel legkedvesebb rémtörténeteiket, 
míg az író olyan mesékről rántotta le a leplet, amelyekről első hallásra talán nem az ijedtség 
jut eszünkbe. Jobban belegondolva aztán hamar arra a következtetésre lehet jutni: 
boszorkányok, szörnyetegek, halálos-véres jelenetek, átkok, varázslat…mik ezek, ha nem 
rémisztő doglok?! A Grimm testvérek meséi (illetve azok eredeti verziói), inkább voltak 
horrorisztikus történetek, mint bájos esti mesék és elalvás helyett szívesebben hagyta égve a 
lámpát még a szülő is...  
 
Évek óta népszerű minden korosztály körében a Könyvtármozi szolgáltatás is. A legkisebbek 
számára játékos, a nagyobbaknak kézműves foglalkozásokkal tettek színesebbé egy-egy 
vetítést kreatív kollégáink. A felnőttek a természetfilmek kapcsán ismeretterjesztő 
előadásokat hallgattak meg és alkalomadtán ételkóstolás is kapcsolódott a közös filmezéshez.  
 
A folyamatosan zajló programok mellett két könyvtárátadás is történt az első félévben, 
Alsónemesapátiban hangulatos gyereksarkot alakítottak ki és Batykon is megszépült a 
bibliotéka.  
 

          
 

 Takácsné Giczi Hajnalka batyki könyvtáros (a kép bal szélén) a gyerekekkel, akik örömmel vették 
birtokba a megújult könyvtárat. 
Krápicz Lászlóné, Ili is szívén viselte az alsónemesapáti könyvtár felújítását. Ő maga nem szerepel a 
fotón, de a képen látható  vidám ötletek megvalósításában tevékenyen részt vett. 

 

Bízva a további sikeres együttműködésben, színes programokat, sok könyvtárhasználót és jó 
munkát kívánunk minden kedves kollégának az előttünk álló hónapokra is!  

 

Scheiber Veronika 
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TUDÓSÍTÁSOK 

MKE CSAPATÉPÍTŐ TRÉNING LENTIBEN 

Verőfényes napsütés és igazi nyári meleg várta 2018. június 11-én a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Zala Megyei Szervezete és a Városi Könyvtár Lenti által meghirdetett csapatépítő 
tréningre jelentkezőket. Keszthelyről, Letenyéről, Nagykanizsáról és Zalaegerszegről 
érkeztek hozzánk kollégák erre az alkalomra. Sok-sok tervezés, szervezés, ötletelés, 
megbeszélés gyümölcse lett az a nap, amikor harminc könyvtáros próbálhatta ki ismét magát 
abban, hogy hogyan tud véletlenszerűen kiválasztott, kevésbé ismert társaikkal együtt 
dolgozni. Nekik és e lapot olvasóknak is szól ez a levél. 

 

 
 
„Kedves Barátaink! 
 
Sokan közületek rutinos „tréningszervezők” és „tréninglátogatók” vagytok, mi még csak a 
szárnyainkat próbálgattuk azon a hétfői napon. Korábban érkeztünk a megszokottnál még 
elvégezni az utolsó simításokat. És végre! Megérkeztek az első „fecskék”, aztán sorban mások 
is, 9.00 óra lett, de Keszthelyről és Nagykanizsáról még mindig senki. Mi történt, hol 
vagytok? Kiderült, hogy némi kommunikációs hiba folytán rossz kezdési időpontról tudtatok, 
így később indultatok. Végre mindenki megérkezett, mi újraterveztük a programot és 
indulhatott a nap. A véletlenre bíztuk a virágos csapatok összetételét (akinek tetszett az ötletes 
dobozunk, segítséget kérhet a gyermekkönyvtárosainktól), aztán elkezdődött az első vetítés. 
Régi képeslapok segítségével városunk múltjában kalandozhattatok, majd térségünk 
természeti környezetét ismerhettétek meg. Szellemi útravalótokat megkaptátok, már csak a 
fizikai alapozás hiányzott, amit a bemelegítő jógával igyekeztünk segíteni. Indulás előtt 
megkaptátok az „egységcsomagjaitokat”. Mi is volt ezekben? Hamuba sült pogácsa nem, 
hiszen az a friss kávéval már elfogyott a könyvtárban, így a hűs víz mellett fontos okmányok és 
irományok – menetlevél, térképek és egy feladat – kerültek a csomagokba. Egyedi útvonalat 
követve oldhattátok meg legjobb tudásotok szerint az állomásokhoz tartozó feladatokat. 
Emlékeztek még? Gyermekkorunkat visszaidézve mindenki vidáman ugróiskolázott, de csak 
azután, miután kitalálta a csapat, hogy melyik versből hangzott el egy részlet. Érdekes 
dolgokat tudhattatok meg templomunkról (és a nyári melegben biztosan jól esett egy kis 
hűsölés a falai között). Az irodalmi kvíz zanzásított műleírásai okoztak némi fejtörést, de amit 
nem tud egy könyvtáros, azt kideríti – mondjuk a csapattárs könyvtárostól. A bajuszos, fess 
urak felismerése reméljük, hogy nektek is legalább olyan szórakoztató volt, mint nekünk a 
feladat kitalálása. Bár a könyvtáros elsősorban a szellem táplálékával foglalkozik, nem 
vagyunk ellenségei a test finom táplálékainak sem, így nem okozott gondot a dödölle 
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„elkészítése” sem. Szerettük a keresztrejtvényeket (kitalálni és megfejteni is), főleg, ha a 
megoldást egy lelkes természetbarát segíti az árnyat adó fák alatt. És nem fogott ki egy 
könyvtároson sem a puzzle, sem Toldi Miklós malomkő-tálcája! A nehéz, dolgos délelőtt után 
jólesett megpihenni a Helyi Értékek Háza udvarán frissítőt kortyolgatva, majd elfogyasztva a 
finom ebédet. Desszert nélkül sem maradtunk: a szőttes abrosz alatt mákkal, dióval, aszalt 
gyümölccsel töltött fumu lapult. Aki eddig nem találkozott e régi keresztelői ajándékkal, most 
Kancsal Marika jóvoltából megismerhette és meg is kóstolhatta ezt a kelt tésztából sütött 
finomságot. Az ebédnél csatlakozott hozzánk Horváth László, városunk polgármestere is, az 
eredményhirdetést pedig egy néptáncos bemutató előzte meg. Talán Ti is úgy éreztétek, hogy 
ezt a napot nem felejtitek el, mégis szerettünk volna valami kis emléket adni, kapott hát 
mindenki emléklapot, könyvjelzőket az élmények mellé. Ezek után már csak az 
eredményhirdetés következhetett: 3. helyezett a „Kakasmandikó”, 2. helyezett a 
„Kockásliliom”, 1. helyezett – és a vándorkupa tulajdonosa – a „Csillagvirág” csapat lett. 
Ezúton is gratulálunk! Ez a nap nem sikerülhetett volna a segítőink nélkül. Talán Ti sem 
bánjátok, ha itt is tolmácsoljuk a köszönetünket Kovács Zoltánnak, Lelkes Andrásnak, 
Kovácsné Békefi Livi néninek, Kovács Tündének, Kancsal Marikának, Vatali Georginának és 
a Favorit Fogadó csapatának. Üdvözletünket küldjük a mielőbbi viszontlátásig! 
Városi Könyvtár Lenti munkatársai” 

 

 

 
 

Baksa Melinda 
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BÁLINT ÁGNES VETÉLKEDŐ KISTELEPÜLÉSEN ÉLŐKNEK 

Immár hagyomány, hogy évfordulós írók műveivel és életrajzával kell megismerkedniük a 
vállalkozó kedvű családoknak, csapatoknak, hisz a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
könyvtárellátási csoportja évről évre meghirdeti a pályázatát. Szabó Magda és Janikovszky 
Éva után most Bálint Ágnesre került a sor. 2018 februárjában a kapcsolattartó könyvtárosok 
elküldték a felhívást a kistelepülési könyvtárakba és iskolákba, melynek nyomán 7 csapat 
jelentkezett (Egervár, Gellénháza, Kávás, Lovászi, Nagykutas, Nagyrécse, Zalabér). 
Áprilisban egy online fordulós TOTÓ-n mérettették meg magukat a résztvevők, majd május 
26-án (Gellénháza kivételével) személyesen is megküzdöttek a helyezésekért Kereki Judit 
játékmester vezetésével.  

         

A változatos feladatokat Nagykutas csapata oldotta meg a legjobban. 

 

         

 

A jó hangulatú vetélkedő után vendéglátással kedveskedtek a kollégák a résztvevőknek. 

 
Czirákyné Tóth Edit 
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XXV. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL  
 
1992 tavaszán a  Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke, Bart 
István  és a Frankfurti Könyvvásár igazgatója, Peter Weidhaas aláírta azt a megállapodást, 
amellyel elkezdődött a magyar könyvipar legnagyobb vására. Az első rendezvényt 1994-ben 
a Budapest Kongresszusi Központban tartották, ahol húsz ország 400 kiadója jelent meg. Idén 
a Millenárison rendezték meg, immár 25. alkalommal, ahová életemben először sikerült végre 
ellátogatnom - 20 éves könyvtáros múlttal a hátam mögött.  
A Fesztivál, igényes környezetben, korszerű kiállítóterekkel várta vendégeit, a világ 
legrangosabb íróit, költőit, akik közül a díszvendég – idén a  német Daniel Kehlmann -  veheti 
át Budapest Főpolgármesterétől a Budapest Nagydíjat. Minden évben bemutatkozik egy-egy 
ország, régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása. Lengyelország, Csehország, Olaszország, 
Franciaország, Németország, Oroszország, Spanyolország, Kanada, Kína, Románia, Izrael, az 
Európai Unió, Észak-Európa országai és Törökország fogadták el a szervezők meghívását. A 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedő 
képviselői részvételével kulturális programok sokaságát kínálta: író- olvasó találkozók, 
felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, művészkönyv- bemutatók, 
kerekasztal-beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések várták az 
érdeklődőket. Könyvszakmai és üzleti fórum is, a régió könyvpiaci problémáival kapcsolatos 
szakmai tanácskozásokkal, konferenciákkal, az olvasáskultúrát középpontba állító 
előadásokkal. A hazai kiadók betűrendben- a teljesség igénye nélkül: Ab Ovo, Akadémiai 
Kiadó Zrt., Alexandra Könyvszalon/Könyvmolyképző Kiadó, Athenaeum Kiadó, 
Cartographia Kft., Corvina Kiadó, Édesvíz Kiadó, Európa Könyvkiadó, Gabo, General Press 
Kft., Helikon Kiadó, HUNGAROPRESS, Jelenkor Kiadó, Kalligram Kiadó, 
Könyvmolyképző Kiadó, Kossuth Kiadó, Libri Könyvkiadó, Magvető Könyvkiadó, Maxim 
Könyvkiadó, Múlt és Jövő Kiadó, Napvilág Kiadó Nyelvkönyvbolt, Libra Books Kft. Osiris, 
Palatinus Kiadó, Park Könyvkiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum, Saxum Kiadó, Scolar Kiadó, 
Tinta Könyvkiadó, Zrínyi Kiadó. A legnépszerűbb a régi, jól bevált Kossuth volt, nekem a 
Scolar kiadó könyvei tetszettek. 

                
A Könyvtáros Klub programjára látogattunk el egy kolléganőmmel a Supka Géza terembe, 
melynek témája: Tinik a könyvtárban - Kamaszokra hangolva, moderátor: Barátné dr. Hajdu 
Ágnes, az MKE elnöke volt.  
5 kolléga előadását hallgattuk meg, nagyszerű ötleteket kaptunk az ifjúság 
„megkörnyékezéséhez”. Megtudtuk: kik azok a booktuberek, hogy hogyan alakul át a mai 
fiatalok információ éhsége, hogy Ifititák járnak a ceglédi Városi Könyvtárba…stb. Tabuk 
nélkül beszélgettünk a  problémaközpontú ifjúsági irodalomról  Mészöly Ágnes író, 
pedagógussal. Összességében egy nagyszerű nap volt, rengeteg látnivalóval és finom könyv 
illattal.  
            Varga Ibolya 
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 „NE CSAK NAPOZZON! LAPOZZON! 

 Amit a Strandkönyvtárról tudni érdemes 

 
 

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az 
idei alkalommal harmadszor rendezte meg a Strandkönyvtárat az AquaCity Vizicsúszda és 
Élménypark területén.3 

A közös összefogással, az önkormányzat támogatásával, valamint a Kvártélyház Szabadtéri 
Színház Kft. közreműködésével június 16. és augusztus 25. között minden pénteken és 
szombaton 11-18 óra között várták kollégáink a Strandkönyvtár szolgáltatásaival az 
érdeklődőket. 

Szolgáltatásaink voltak: 

- folyóirat kölcsönzés (kaució ellenében) 

-napilapok helyben olvasása 

- könyvkölcsönzés (kaució, vagy beiratkozással) 

-beiratkozás (felnőtt, gyermek, az érvényes könyvtárhasználati szabályzatnak megfelelően), a 
beiratkozáskor kapott olvasójegy a József Attila Városi Tagkönyvtárban is érvényes! 

-könyvvásár a korábbi állományból kivont könyvekből (krimi, romantikus regények 200,- Ft) 
újságokból (100,-Ft) 

- kérdőíves nyereményjáték 

- magazinbörze (a korábban megjelent, leselejtezett számok kedvezményes megvétele) 

-társasjátékozási lehetőség családoknak 

3 Zala megyében a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár idén már 10. alkalommal végez Strandkönyvtári 
szolgáltatást a Városi  Strandon, amelyről következő lapszámunkban részletesen beszámolunk. 
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A már beiratkozott olvasóink érvényes olvasójeggyel kölcsönözni tudtak, és a visszahozott 
könyveiket le is tudták adni. 

Az AquaCity táborozóinak szerdánként olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat tartottunk. pl.: 
kézműveskedés, játékos könyvbemutató, zenés foglalkozás, mesevetélkedő. 

+ program: Július 15. vasárnap Gyermeknap-  szerencsekerék, játékos vetélkedő, 
kézműves foglalkozás 

+ program: Július 22. vasárnap: Családi nap-kézműves foglalkozás, egyedi ajándékok 
készítése a kötészeti munkatársak közreműködésével 

Kínálatunk: 

A strandkönyvtár választékát könyvekből és magazinokból állítottuk össze. 
A napilapok legfrissebb számai - Zalai Hírlap, Blikk, Nemzeti Sport. 

Magazinok, újságok: 
Friss napilapok (melyek helyben olvashatóak): Zalai Hírlap, Blikk, Nemzeti Sport 
Régebbi számok (melyeket kaució ellenében lehet elvinni): 
Felnőtt:  Autó motor, Elle, Diéta és Fitness, Vox, National Geographic, Földgömb, 

Chip, IPM, Kertbarát, History, Wellness, Ötlet Mozaik, HVG, Mindennapi 
Pszichológia, Nők Lapja (Psziché, Konyha), Stahl Konyha, 
Természetgyógyász, 168 Óra, Praktika, Story, Otthon, Geo, 5 perc angol, 
Spiegel (német nyelvű) 

Gyerek:  Kutya, UFO, Macska, BRAVO, Breki, Családi Lap, Tudatos Szülők, Garfield, 
Spiderman, 

Könyvek: 

- Felnőtteknek: 
          Népszerű regények, krimik, bestsellerek, rövid, olvasmányos könyvek. Könnyű 
nyári olvasmányok, akár egy nap alatt is elolvasható, rövid, többnyire romantikus és 
krimi műfajú bestsellerek; igény esetén folyamatosan bővítettük a strandkönyvtári 
állományt. A külföldi vendégek német és angol nyelvű irodalomból is választhattak. 

 

- Gyerekeknek: 
          Lapozgatók, mondókás könyvek, humoros regények, kalandos ifjúsági 
regények, népszerű, kortárs irodalom.  
 
           Képregények, rövid, könnyített, szórakoztató olvasmányok. A kamaszirodalom 
legnépszerűbb könyvei, naplóregények (Egy ropi naplója, Zizi naplója) 

 

           Tóth Renáta 
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI - 2018. 
 
 
Január 17. 
Magyar Kultúra Napja - Írók a Sétatéren 
Vendégeink: Király Zoltán – költő, a Sétatér kiadó vezetője, Kolozsvár 
 Fekete Vince – költő, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, Kézdivásárhely 
 Lövétei Lázár László – költő, a Székelyföld főszerkesztője, Csíkszereda 
 Szálinger Balázs – József Attila-díjas költő 
 
Január 19.  
A Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a városi könyvtár közös 
rendezvénye: Keszthely nagyjai 
A 150 éve elhunyt Asbóth Sándor tábornokra emlékezett Tar Ferenc történész 
 
Január 23. 
A jéghegy csúcsa: A hajléktalanságról egymást közt 
Előadó: Komoróczi Lajos – szociális munkás 
 
Január 26. 
Hermann Zsófia festőművész kiállítása 
Megnyitotta: Modor Bálint – esztéta 
Zenei közreműködők: Babos Judit 
 Kendeh Gusztáv 
 Tamás Luca 
 
Február 13. 
Tamáska Péter Egy világváros 3 börtöne című kötetének bemutatója 
Vendégeink: Kemény András – az Unikus Műhely vezetője 
 Tamáska Péter – író 
Közreműködött: Kalapos István – felolvasás 
 
Február 19. 
Vetési Tamás Csaba Isten nekünk háttal. Napló a Román háborúról 1914-1918 című 
kötetének bemutatója 
Az íróval beszélgetett: Balatoni Roland 
 
Február 22. 
A jövő iskolája: személyre szabott, örömteli, életközeli, digitális 
Előadó: Schlakker Eszter – pedagógus (Gém program, Keszthely) 
 
 
Február 26. 
Kovács László (Nájn) festménykiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Takács Ferdinánd – festőművész 
Közreműködtek: a Festetics György Zeneiskola növendékei 
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Március 21. 
A Kiskeszthelyért Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye 
Hofstedter Kristóf, Keszthely építésze című vetített képes előadás 
Előadó: dr. Gelencsér József – egyenes ági leszármazott 
 
Március 22. 
A hálózatra kötött generáció. Z-generáció: miért és miben mások, mint az előttük járók? című 
előadás 
Előadó: Szűcs Sándor – szervezetfejlesztő és játéktervező 
 
Március 23. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub, a Nők a Balatonért 
Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye 
„Védd természetesen” – A Víz világnapja alkalmából Sárosi István képeslapgyűjtő 
kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Vetőné Zeke Erzsébet – a NABE keszthelyi csoportjának vezetője 
Közreműködött: Bajzik Lajosné – vers és a Helikon Versmondókör 
 
Április 9.  
József Attila Szavalóverseny területi fordulója 
 
Április 13. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye a Költészet napja alkalmából 
Közreműködött: a 40 éves Musica Antiqua Együttes 
 
Április 19–21. 
„Veszíts el egy könyvet” akció a városban 
„Neked mennyit ér?” – könyvbörze a Várkertben felállított könyvsátorban 
 
Április 19–21. 
A Helikoni Filmkategória eredményhirdetése 
Nevezett filmek folyamatos vetítése a nap folyamán 
 
Április 19. 
A Helikon 200 c. kötet bemutatása 
A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész, a kötet főszerkesztője 
Április 23. 
TOJÁSOK – KOSARAK – CSIPKÉK c. kiállítás megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Gyanó Szilvia – néprajzkutató (Balatoni Múzeum) 
Zenei élményt adott: a Gyenesdiási Négyes 
Alkotók:  Csizy Istvánné – tojásdíszítő népi iparművész 
 Bognárné Gumhert Piroska – kosárfonó 
 Bognár Edit – csipkekészítő népi iparművész 
 
Április 26. 
Gemifikáció – a játékosítás tudománya és művészete az iskolában 
GémProgram: Egy keszthelyi tanulócsoport játékos mindennapjai 
Előadók:  Szűcs Sándor – szervezetfejlesztő és játéktervező 
 Schlakker Eszter és Tóth Piroska – pedagógusok (GémProgram, Keszthely) 
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Május 7. 
A Zöld Zala vetélkedő döntője 
 
Május 14. 
Horváth J. Ferenc: Erővonalak című kötetének bemutatója 
A kötetet bemutatta: Pelcz István – tanár 
Közreműködött: Kulcsárné Fullár Melinda – a Helikon Versmondókör tagja 
 
Május 24. 
A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület rendezvénye 
A „Zöld suliudvarok és csemetekertek Keszthelyen” című pályázatának eredményhirdetése és 
díjkiosztása, kiállítás megnyitója 
 
Május 25. 
Ünnepi Könyvhét  
Muszatics Péter: Orosz történetek című kötetének bemutatója 
A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész 
 
Június 1. 
Az „Oroszlán-titok” 
A címerkutatás dokumentum-gyűjteményeinek ünnepélyes átadása a Fejér György Városi 
Könyvtár helyismereti gyűjteménye részére 
A gyűjteményt átadta: Hintalan László János, az Örökség Alapítvány elnöke 
 
Június 4. 
Vad Világunk 
A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Laki Zoltán – az egyesület elnökhelyettese 
 

Kalmárné Amberg Xénia 
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A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 
GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK 
2018. I. FÉLÉVI PROGRAMJAI 

 
 
Január 6. Könyvmoly Klub: Könyvajánló az új könyvekből, beszélgetés a karácsonyról, 

könyvtári karácsonyfa lebontása 
Január 20. Könyvmoly Klub – Jelmezes szánkóverseny, társasjáték – álarckészítés 
Február 3. Álarcos kölcsönzés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Február 3. Könyvmoly Klub – Itt farsang, áll a bál 
Március 3. Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár tavaszi díszbe „öltöztetése” 
Március 17. Könyvmoly Klub – új könyvek színcsíkozása, tavaszi díszítés 
Március 24. Könyvmoly Klub – rajzkiállítás bontása 
Március 24. Rendkívüli varázslatos karosszék: Húsvétváró foglalkozás 
Április 6. Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja 

Legkedvesebb Csukás István mesém rajzpályázat kiállítás megnyitó és 
jutalmazás 

Április 24. Sás Károly – író és zeneszerző „Zenés asztalszínház a Csillaghúr könyvek 
mesehőseivel” című foglalkozása 
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Április 28. Könyvmoly Klub – anyák napi képeslap készítése 
Május 3. Varázslatos Karosszék: Anyák napi kézműves – üdvözlőlap teafilter virággal 

és idézettel 
Május 12. Könyvmoly Klub – Ismerj meg! ; könyvajánló 
Május 12. Gyermeknap a Gyermekkönyvtárban –  

Játékos Balaton interaktív ismeretterjesztő játéktár felfedezése 
Május 26. Gyermeknap a Gyermekkönyvtárban –  

Játékos Balaton interaktív ismeretterjesztő játéktár felfedezése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június 9. Könyvmoly Klub – Vigyázz Rám! – környezetvédelmi társasjáték, Balaton 
Június 20. Könyvmoly Klub – Harry Potter: Szabadulószoba 
 
 

Magyar Szilvia 
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ÍZELÍTŐ A FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
2018. I. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL 

 
 
JANUÁR 
„Forr a dal már”  
A kunszentmártoni Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas versmondó „Forr a dal már” címmel az 
1956-os forradalomban részt vett diákok történeteit mutatta be rendhagyó történelem- és 
irodalomóra keretében az Andrássy Gyula Általános Iskola felső tagozatosainak. 
 
 „Magyar Kultúra Napja” 
Boa Endre fafaragó népi iparművész és Gyertyánági István fotós kiállítása. 
A megnyitón közreműködtek a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és Horváth 
Bendegúz versmondó. Boa Endre alkotásait Dömők József a művelődési ház igazgatója, 
Gyertyánági István A Balaton arcai című fotótárlatát Varga Szilárd a Kanizsa Fotóklub 
vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
FEBRUÁR 
„Letenyei Értéktár Fórum” 
Dömők József a Letenyei Települési Értéktár elnökének 
tájékoztatója az értéktárak felépítéséről, működéséről, a 
helyi értéktárba már felvett letenyei értékekről. A 
tájékozató végén résztvevők javaslatot tehettek további 
természeti és épített környezeti, illetve szellemi és 
kulturális javak értéktárba vételére. 
 
 
 
 
 
„Találkozás az alkotóval I.” 
Vendégünk volt Boa Endre fafaragó népi iparművész. A közel öt évtizede alkotó művésszel a 
könyvtárban kiállított tárgyai között találkoztak az Andrássy Gyula Általános Iskola tanulói. 

 
„Itt a farsang….” – farsangi kézműves délután gyerekeknek 
 
„A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja” – vándorkiállítás 
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MÁRCIUS 
Március 5-18. Hóvirág Tavaszi Művészeti  Fesztivál könyvtári programjai 
 
„Cifra Ékszer” – kiállítás Rápliné Varga Edit letenyei származású alkotó kézműves 
ékszereiből. A kiállítást Torjay Valter festőművész, művészettörténész ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Inspirációk” – kiállítás a LETENYEI FESTŐK KÖRE alkotóinak munkáiból 

 
„217 km a Halálvölgyben”- vendégünk Dr. Lubics Szilvia,  amatőr hosszútávfutó és 
ultramaratonista, az Ultrabalaton és a Spartathlon többszörös győztese. A Badwater-ról szóló 
élménybeszámolójában a szépszámú közönség többek között hallhatott tőle hitről, kitartásról, 
küzdeni akarásról, akaraterőről. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
„Bontsál szirmot hóvirág! Hadd szépüljön a világ”- kézműves délelőtt 

 
„Mátyás Király Emlékév” 

- Mese- és mondamondó verseny alsó 
tagozatos diákoknak 

- Mátyás az igazságos – diák rajzpályázat 
kiállítása 

- „Mátyás a legendák királya” – vendégünk 
volt Őriné dr. Bilkei Irén, főlevéltáros, 
címzetes igazgató 
 

„Nemzetközi „pí” nap”- kreatív könyvtári délelőtt, tárlókiállítás 
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„Találkozás az alkotóval II.” 
Szabó Katalin grafikus, a Letenyei Festők Köre tagja mutatkozott be az Andrássy Gyula 
Általános Iskola tanulóinak. Beszélt önmagáról, az alkotásairól, az általa használt technikákat 
pedig a gyerekek ki is próbálhatták. 
 
„Költészet Napja 2018.” 
A Költészet napja tiszteletére rendezett József Attila területi versmondó versenyen a körzet 5 
általános iskolájából 25 felső tagozatos diák - két korcsoportban - mérhette össze tehetségét. 
Dányi József, a lenti Utassy József Versmondó Kör versmondója által vezetett 3 tagú zsűri 
döntése alapján a lenti Városi Könyvtárban megrendezésre kerülő megyei döntőn 3 
versmondó képviselte a térséget, ahol Horváth Bendegúz a 7-8. osztályosok között az első 
helyet szerezte meg. 
 
„Ákom-bákom, berkenye „– húsvéti kézműves foglalkozás ovisoknak 
 
„Találkozás az alkotóval III.” 
Timár Zoltán „Tizo” - akinek munkáit látva Vivtor Vasarely magyar festő, az op-art jelentős 
képviselője juthat eszünkbe - mutatkozott be a helyi általános iskola tanulóinak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Cserebura nádikó” – húsvéti kézműves alkotó délután gyerekeknek 
 
ÁPRILIS 
„Találkozás az alkotóval IV.” 
Tóth Oszkár, „Galambok a kastélytetőn” 
Galambok a kastélytetőn címmel jelent meg 2017-ben a letenyei művelődési ház 
nyugalmazott igazgatójának, Tóth Oszkárnak az önéletrajzi könyve. Oszi bácsi sokoldalúságát 
jelzi, hogy foglalkozott   kaktuszgyűjtéssel, fotózással és galambászattal is – a  szárnyasok 
otthonra is leltek az egykori Andrássy-Szapáry kastély, a művelődési ház padlásán. Többek 
között ezekről is mesélt az általános iskolás gyerekeknek, akik részleteket is hallhattak a 
műből a szerző tolmácsolásában.  
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MÁJUS 
„Szív adja szívnek szívesen” - anyák napi ajándékkészítő kézműves foglalkozás 

 
„A pünkösdi rózsa kihajlott az útra” – ünnepváró kézműves játszóház 
 
„Kastélyparki gyermekparti” - Gyermeknapi családi délután keretében kézműves 
foglalkozás 
 
„Mosolyra hangolva” 
A városi könyvtárban mutatkozott be a Mosolyonc Műhely. Nagy Bernadett kézműves 
munkáit felvonultató kiállításon a látogatók megismerkedhettek Mészáros T. László 
díjnyertes animációs filmjeinek főszereplőivel 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
JÚNIUS 
Ünnepi Könyvhét 2018 
 
„235 év - A letenyei R.k. Egyházközség története valamint Zajk és Kistolmács filiák 
bemutatása 1781-2016 
Az Ünnepi Könyvhéten került bemutatásra Pusztai Ferenc könyve, amely a 2015-ben 
megjelent „250 éves a Letenyei Szentháromság Templom” átdolgozott, bővített kiadása, 
melyet előszavában a szerző ezekkel a szavakkal ajánl olvasóinak: 
„A ma élőknek is meg kell ismerni a múltat, de az épített örökséget is ápolni szükséges, hogy 
tovább adhassuk a jövő nemzedék számára! Szívesen ajánlom e kiadványt minden letenyei, 
zajki és kistolmácsi családnak, valamint az innét elszármazottaknak. Hisz akit érdekel a 
szülőfalujának, városának múltja, azok e kiadványból is sok ismeretet szerezhetnek, a 
település emlékét elevenen őrizhetik.” 
 
„Múzsák randevúja” 
A művészeti est vendége volt Németh Dezső szilvágyi 
képzőművész, Németh Ferenc nagykanizsai zenetanár, 
valamint Soós József lenti költő. Az est során kiállítás 
nyílt Németh Dezső kisplasztikáiból, melyet Dömők 
József FMHK igazgató nyitott meg, Horváth Bendegúz 
versmondó közreműködésével. 
 
 
 
 

Molnárné Pfeiffer Edit 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEG 
PROGRAMOK 2018. I. FÉLÉV 

 
 
 

„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott” - Tóth Péter Lóránt interaktív 
előadása felsősöknek 

„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott” címmel rendhagyó irodalomóra várta a 
felsős diákokat könyvtárunkban. Vendégünk, Tóth Péter Lóránt versvándor egy interaktív 
előadás keretében hozta közelebb Arany Jánost a mai gyerekekhez. Az iskolai tananyagot 
sok-sok érdekességgel, legendákkal továbbá játékos feladatokkal egészítette ki. Felhívta a 
figyelmet a lélek nevelésének jelentőségére is, arra, hogy higgyenek a csodákban, ne felejtsék 
el belső erejüket. 

A rendezvény végén a gyerekek kíváncsiak voltak, rengeteget kérdeztek az előadótól: ki a 
kedvenc szerzője, melyik versek állnak hozzá a legközelebb, valamint tanácsot kértek a 
verstanuláshoz is. 

Arany hét 

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a helyi általános iskola - amelynek 
névadója a híres költő - valamennyi tanulója ellátogatott könyvtárunkba egy-egy foglalkozás 
erejéig. A könyvektől a digitális megoldásokig minden a poéta életével, műveivel, 
családjával, jelentős eseményekkel volt kapcsolatos. Az alábbi programokon vettek részt a 
nebulók: 

1-2. osztályosok: „Laci Te, hallod-e”-játékos verselő (Petőfi versének feldolgozása lapbook 
készítésével) 

3-4. osztályosok: „Szerencskerék családi(as) (lég)körben” – interaktív vetélkedő Arany János 
életéről és műveiről 

5-6. osztályosok: „Arany a szavak embere”-versek modern köntösben (online szófelhő 
készítése megadott vers alapján) 

7-8. osztályosok: „Legendás Arany”-érdekességek a költő életéről (lapbook készítése) 
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„Öko-küldetés”-Földmentő akció 2018-levelezős játék 

„Öko-küldetés”- Földmentő akció címmel 2018-ban levelezős játékra vártuk a 6-7. 
évfolyamos diákokat. Többek között totó, keresztrejtvény, térképolvasás szerepelt a 
feladatlapon. A megoldáshoz könyveket valamint megadott internetes portálok segítségét 
vehették igénybe a gyerekek. A csapatoknak az elméleti mellett gyakorlati feladatot is kellett 
készíteniük: szófelhőt, plakátot illetve egy használati vagy dísztárgyat öko témakörben.  
Játékunk nyertesei: Bem Viktória, Borsos Dóra, Völgyi Anna, Völgyi Viola a Lenti Arany 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. 

 

 

Húsvéti báb 

Húsvéti bábozás, kedves történet, sok-sok gyerkőc, vidám hangulat - ez jellemezte 
könyvtárunkban a Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportjának műsorát március 
24-én délelőtt. Az óvónénik  „A ravasz rokon” című humoros állatmesét adták elő, melynek 
nagy sikere volt a kicsik körében: érdeklődve figyelték Vörös Valér, a róka; Burkus kutya; 
Ordas Olga, a farkas és Kacsa Klotild történetét. A bábelőadás után pedig birtokba vették a 
gyermekrészleget, ahol sok-sok képeskönyv, mese és játékok várták őket. 

Internet Fiesta 

Idén is csatlakoztunk az országos rendezvénysorozathoz, melynek ezúttal az egészség volt a 
fő témája. Az interneten felnövekvő generáció „Mozdulj már” címmel egészségtotót tölthetett 
ki a gyermekrészleg honlapján. Kicsiket és nagyokat pedig  sok-sok érdekesség várt az 
egészséges táplálkozás jegyében „A nyuszi ajánlásával” elnevezésű-könyvkiállításunkon. 

József Attila Versmondó Verseny területi fordulója 

2018. március 26-án került megrendezésre a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár József Attila Tagkönyvtára által meghirdetett szavalóverseny területi fordulójára. A 
rendezvényre a Lenti Arany János Általános Iskola és AMI, Lenti Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, Buda Ernő Körzeti Általános Iskola (Lovászi), Rédicsi Móra Ferenc 
Általános Iskola diákjai érkeztek. A zsűri tagjai voltak: a zsűri elnöke Cselényi Jenőné a Pákai 
Öveges József Általános Iskola magyar-könyvtár szakos tanára, Bíróné Grunner Ágnes a 
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Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanára és Német-Baksa 
Judit, könyvtárunk igazgatója.  

Helyezettek:  
 

5-6. osztály: 
1. Peszleg Viola (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2. Vadas Lúcia (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2. Sánta Laura (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
3. Steiner Joakim (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
 

7-8. osztály: 
1. Lukács Anna Dorottya (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2. Tüske Hanna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola) 
2. Drávecz Tamás (Buda Ernő Körzeti Általános Iskola) 

A megyei forduló könyvtárunkban kerül megrendezésre 2018. április 14-én szombaton 9. 30 
órakor, melyre a következő szavalókat nevezte a zsűri: Peszleg Viola, Vadas Lúcia, Sánta 
Laura és Lukács Anna Dorottya 

József Attila Megyei Versmondó Verseny  

Az idén könyvtárunkat érte a megtiszteltetés, hogy házigazdái lehettünk a  József Attila 
Megyei Versmondó Versenynek. A résztvevőket a szervezők nevében Nitsch Erzsébet, a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese köszöntötte. Lenti város nevében 
Horváth László, településünk polgármestere mondott köszöntőt és nyitotta meg a 
rendezvényt. A szavalatok megkezdése előtt a helyi Joós István előadásában megzenésített 
verseket hallhattak a jelenlévők. 

A zsűri tagjai – Vogl Mária tanár, a zsűri elnöke; Dányi József, az Utassy Versmondó Kör 
tagja; Szemes Béla tanár – előtt 26 lelkes verselő mutathatta meg tehetségét. A kötelező 
versek – 5-6. osztályosok: Aki szegény, az a legszegényebb; 7-8. osztályosok: Kopogtatás 
nélkül – mellett a szabadon választott kategóriában kortárs költők modern műveiből is 
válogattak.  A zsűri véleménye alapján a következő eredmény született: 

5-6. osztályosok 

1. Nith Lara Dominika (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
2. Lázár Panna (Illyés Gyula Általános Iskola, Hévíz) 
3. Dunca-Stadler Márk Zoltán (Illyés Gyula Általános Iskola, Hévíz) 
4. Fraller Blanka (Általános Iskola, Nagykapornak) 

Különdíjasok: 

Peszleg Viola (Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti) 
Arthoffer Áron Gyula (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 

7-8. osztályosok 

1. Horváth Bendegúz (Andrássy Gyula Általános Iskola, Letenye) 
2. Kósa Hetti (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
3. Dolacsek László (Illyés Gyula Általános Iskola, Hévíz) 
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 Különdíjasok: 

Bomba Benedek (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
Tombor Zita Rebeka (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
Horváth Luca Sára (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
Mónok Csenge (Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg) 

A csapatversenyt és az azzal járó vándorserleget a keszthelyi területről érkező versmondók 
nyerték el, melyet egy évig,  a következő megyei versmondó verseny időpontjáig 
birtokolhatnak.  

A „Regösök húrján...” elnevezésű vers- és prózamondó versenyre mindkét kategóriából a 
helyezettek és a különdíjasok is, összesen 13 fő kapott részvételi lehetőséget. A dunántúli 
fordulót Veszprémben 2018. április 28-án rendezték meg. 

Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 

Gratulálunk minden kis mesemondóknak!:) Köszönet az iskoláknak és a felkészítő tanító 
néniknek a munkájukért! 
 
A zsűri elnöke Czigány Katalin tanító (Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg), tagjai 
Komlósi Szilvia tanító (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola) és Baksa Melinda könyvtáros 
(Városi Könyvtár Lenti). 
 
Helyezettek: 
1. Csordás Mihály Tófej „Kincskereső” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
2. Horvat Jan I. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 
3. Csete Noel Tófej „Kincskereső” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
 
Különdíjban részesültek: 
Szokoli Emma Szaffi Lenti Arany János Általános Iskola 
Kovács Barna Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
Pratnekar Ksaver I. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 

Nyári Kézművesház  

Ha nyár, akkor kreatívkodás! Az idei szünidőben is különféle ötletekkel várjuk a kíváncsi 
gyerekeket: 

• az újrahasznosítás jegyében játékok készülnek,  
• színpompás fonaldíszeket készítünk több technika alkalmazásával,  
• különféle festési ötleteket valósítunk meg,  
• megismerkedünk a papírmasé használatával,  
• játékokat gyártunk saját kezűleg, 
• végül pedig az illúziók, trükkök és kísérletek világába látogatunk. 

A kreatív ötleteken túl játékokkal és könyvekkel várjuk szerdánként a kicsiket és nagyokat. 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 

PROGRAMOK 2018 I. FÉLÉV 

 

Tóth Péter Lóránt "VASÚTÁL(L)OMÁS" című pódiumestjét láthatta az irodalmat szerető 
közönség január utolsó napján könyvtárunkban. A Radnóti-díjas versmondó pedagógusi 
pályáját feladva három éve járja a magyar nyelvű településeket a Kárpát-medencében. 
Pódiumestek, rendhagyó irodalomórák során a magyar irodalom gyöngyszemeit mutatja be a 
magát "versvándor"-nak is nevező előadó. Szakmai hitvallásában ezt fogalmazta 
meg: "Hiszem, hogy a versek térképek, iránytűk az életünkben. Őket követve juthatunk el egy 
békés, szeretettel teli világba. Olyan világba, amelyet mi, emberek alkotunk meg. Kultúránk és 
verseink segítségével." Vasútál(l)omás című estjén József Attila szerepébe bújva prózai és 
lírai szövegei segítségével mutatta be a költő életét. Egy bőrönd, egy állomás és egy vonatát 
lekésett ember, aki a várakozás alatt megosztja hallgatóságával gondolatait az élet apró és 
óriási pillanatairól, családról, iskoláról, az őt körülvevő emberekről. Március 1-én ismét 
Lentiben járt Tóth Péter Lóránt, Vasútál(l)omás című rendhagyó irodalomóráján délelőtt a 
ZSZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája diákjai, délután pedig a Gönczi Ferenc 
Gimnázium és Szakgimnázium diákjai vettek részt. 

 

 

"Első lépések" címmel kiállításmegnyitóval egybekötött bemutatkozó esten vehettek részt 
látogatóink február 6-án este. Kovács Tibor Ringó és Kovac Boti - apa és fia - volt a 
vendégünk, akik a szlovéniai Dobronakról érkeztek hozzánk. Ringó, az  "idősödő 
világcsavargó" ma is az embereket szórakoztatja úgy, hogy közben az élet nagy és fontos 
dolgairól beszél. Beszél, énekel, filmet forgat, színdarabban játszik és nem mellékesen 
gondolatait versbe foglalja. A versek a "Fölösleges írás? Fölösleg e sírás!" című kötetben 
jelentek meg 2017-ben. E kötetnek és szerzőjének bemutatójára került sor az est első felében. 
Megszólalt Záhonyi András, aki régi barátként a kötet előszavát írta és Bence Lajos 
muravidéki költő, aki nem csak a versekről, de a mai irodalom, a magyarság és a világ 
történéseiről is beszélt. A Kovács családban azonban nem Ringó az egyedüli művész, 
legidősebb fia az előadóművészetet választotta, középső gyermeke pedig a képzőművészetet. 
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A 18 éves formatervezői iskolába járó Boti kisgyermekként is szívesen fogta kezébe a színes 
ceruzákat, két évvel ezelőtt pedig festeni is elkezdett. Ennek a két évnek a "termése" - melyek 
között az apa verseskötetét illusztráló rajzok is helyet kaptak - került kiállításra. A képeket 
Nemes László festőművész méltatta, míg az alkotó rövid bemutatkozását így zárta: "Nem 
vagyok a szavak embere, beszéljenek inkább a képek!". A kiállítás 2018. március 3-ig volt 
megtekinthető. 

Új kötetének megjelenése apropóján dr. Fiedler Sándorné volt könyvtárunk vendége 2018. 
február 20-án. A kötetet bemutatta és a szerzővel dr. V. Geresits Gizella nyugalmazott 
pedagógus beszélgetett. Mondandójában kiemelte, hogy idén először ünnepeljük a Magyar 
Próza Napját, február 18-án, Jókai Mór születésének napján. E rendezvénnyel méltó módon 
kapcsolódhattunk ehhez a kezdeményezéshez, egyúttal tisztelegve minden tollforgató és 
olvasó előtt is. A szerző harmadik, "SZÍVEK - SORSOK" című kötetében Zalakoppányból 
indulunk egy életet átívelő térbeli és időbeli utazásra. Megismerhetjük a szerző családjának 
anyai és apai ágát, a sok kedves barátot, ismerőst. Mosolyt és kacagást, olykor könnyeket 
fakasztó történetek tárulnak elénk, melyekben mindig a család, a munka, az élet szeretete és 
tisztelete jelenik meg. Ezekből a történetekből Pék Edit, Szekeres Frigyesné és Magyar Lajos 
tolmácsolásában hangzottak el részletek 

Dr. Baracska Károlyné, ismertebb nevén Baba néni több ezer mintát magába foglaló 
gyűjteményéből állt össze annak a kiállításnak az anyaga, mely 2018. március 6-án nyílt meg 
könyvtárunkban „Baba néni hímzései” címmel. Az est kezdéseként Dányi József zalai 
dallamokat szólaltatott meg citeráján, elvarázsolva a közönséget, majd Drávecz Gyula, Lenti 
város alpolgármestere köszöntötte az érdeklődőket. Köszöntőjében a hímzés történetéről 
hallhattunk röviden, érdekességként pedig egy 1949-ben kiadott népiskolai tanítói oklevelet 
mutatott be, melyen a vizsgatárgyak között a kézimunka is szerepelt. A kiállítást Prokné 
Tirner Gyöngyi, a zalaegerszegi Kézművesek Házának szakmai vezetője nyitotta meg. 
Szavaiból megismerhettük a népi iparművész munkásságát, mintagyűjtő és szakkör vezetői 
tevékenységét. A „hímzés mesterségének nagyasszonya” már 10 évesen ügyesen hímezgetett 
és élete végéig mindennapjainak szerves része volt a kézimunka. A kiállítás, melynek 
segítségével „ízelítőt kaphattunk a régvolt asszonyok üzenetéből” március 29-ig volt 
megtekinthető. 
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2018. március 20-án szép számú közönség ünnepelte a magyar népzenét könyvtárunkban. Az 
„Ez a Lenti szép helyen van” című zenés estet Német-Baksa Judit igazgatónő nyitotta meg. 
Horváth László Lenti város polgármestere köszöntő beszédében az összegyűjtött 
népdalcsokor megőrzésére valamint az együttzenélés örömére hívta fel a figyelmet. Az est 
egyik előadójaként Balás Endre a Lenti környéki népdalgyűjtőkről (Vikár Béla, Gönczi 
Ferenc, Vajda József) mesélt. Külön kiemelte Horváth Károly több évtizedes Zala megyében 
és a Muravidéken végzett népdal- és szokásgyűjtő munkásságát. Emellett megismertette a 
közönséget a magyar népzene azon sajátosságaival, amelyek egyedülállóvá teszik azt. Az est 
másik főszereplője a Nefelejcs Dalkör volt, amelynek tagjai immáron hetedik éve énekelnek 
együtt mindannyiunk legnagyobb örömére. Előadásukban válogatás hangzott el zalai, 
valamint bakonyi népdalokból és nótákból, ez utóbbiak Kulcsár Ferenc zenei kíséretével. 

Idén is megtartotta hagyományőrző húsvéti locsolkodását a Kerka Táncegyüttes. Az együttes 
és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésében ebben az évben sem maradtak locsolás 
nélkül a táncos lányok. Minden korosztály képviseltette magát húsvéthétfő reggelén a 
Templom téren. A fiúk ünnepi ruhába öltözve, kisebb-nagyobb vödrökkel "felszerelve" 
érkeztek. A szíves invitálás után hangzott el a vers, majd a teli vödröké lett a főszerep. 
Egyetlen lány sem maradt ki a locsolásból, egy évig biztosan nem fognak elhervadni. 
Viszonzásul hímes tojással, süteménnyel kedveskedtek a fiúknak. 

2018. április 5-én nyílt kiállítás „Könyv és könyvtáros-világnapok képeslapokon” címmel 
könyvtárunkban. A rendezvény egy zalai népdalcsokorral vette kezdetét Fliszár Míra 
előadásában. Az estet Baksa Melinda könyvtáros nyitotta meg, majd Juhász Árpád a Képeslap 
Múzeum Baráti Körének elnöke mutatta be az egyesületet, részletesen ismertetve a 
gyűjtemény tematikáját. Elhangzott az is, hogy a könyvtárban látható anyag alapja Kisgyörgy 
Erzsébet könyvtáros gyűjtőmunkájának köszönhető. A nem mindennapi gyűjtemény 
„visszarepít” a múltba is, sok-sok régi kincsre lehet lelni, mint például gyermekkönyvek 
illusztrációi, könyvtárak ünnepi köszöntői, neves könyvtárak a képeslapokon. 

2018. április 24-én este a Kerka Táncegyüttes volt könyvtárunk vendége, akik idén ünneplik 
megalakulásuk 45. évfordulóját. A „Múltunk a tánc tükrében” című esten a tánc mellett 
nagy szerepet kapott a szereplőkön látható viselet is, hiszen áprilisban nem csak a 
táncművészet világnapját (április 29.), hanem a magyar népviselet napját (április 24.) is 
ünnepeljük. Borsos Bertalan és Németh Viktória mutatták be a mezőségi, kalocsai és 
kalotaszegi női és férfi viselet jellemző darabjait, de hallhattunk a magyar néptáncos 
hagyományokról és a magyar néptánc népszerűségéről is. A nézőközönség elsőként láthatott 
részleteket a táncegyüttes évfordulós ünnepségére tervezett műsorból. 
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Károlyfi Zsófia festőművész "Játék az egész világ" című kiállítása nyílt meg május 3-án 
este. Magyarországon és külföldön több mint 130 önálló kiállítása volt az 1997 óta 
Lovásziban élő művésznek, aki most könyvtárunkba hozta el alkotásait. Az est dr. Szabó 
László Pál - a művészetpártolóból lett jó barát - gitár kísérettel előadott dalával kezdődött, 
majd Német-Baksa Judit igazgató asszony üdvözölte a jelenlévőket. Városunk polgármestere, 
Horváth László köszöntője után dr. V. Geresits Gizella mutatta be a kiállító eddigi életútját, 
szerteágazó művészi tevékenységét, alkotásait. Ismét a zenéé és a dallamé lett a főszerep, 
majd rendhagyó módon a kiállító alkotó kalauzolta végig a tárlaton az érdeklődőket, mesélve 
a képekről, technikákról, könyvekről és szívesen válaszolt a felmerülő kérdésekre is. 

Május 9-én „Barangolás a magyar zenetörténetben” címmel ismét zenés estre vártuk az 
érdeklődőket könyvtárunkba. Balás Endre érdekes, humoros történetekkel színesített 
zenetörténeti sétáján István király korától a felvilágosodáson át, egészen a XX. század végéig 
tekinthették át a hazai zenei életet vendégeink. Az egyes eseményekhez, kiemelkedő 
személyiségekhez kapcsolódóan a Szivárvány Kamarakórus előadásában hallhattak többek 
között bordalt, diákdalokat, részletet Esterházy Pál „Harmonia Caelestis” című művéből, 
magyar nótát. A különböző korok jeles szerzői közül az előadó külön kiemelte a helyi 
születésű Sári Józsefet, aki a „Harmicasok” tagjaként új fordulatot hozott a magyar zenei 
hagyományokba. Az áttekintés egyik aktualitása egy évforduló adta. Egressy Béni 1843-ban 
zenésítette meg Vörösmarty Mihály „Szózat” című versét, melynek ősbemutatója 175 éve, 
1843. május 10-én volt a Nemzeti Színházban. Az est végén Kovács Béla versmondó 
tolmácsolásában hangzott el a vers, majd a kórus és a közönség együtt énekelte el a „Szózat”-
ot. 

Tóth István lenti amatőr fafaragó kiállításának megnyitójára 2018. június 5-én este vártuk 
az érdeklődőket a Városi Könyvtár Lenti olvasótermébe. A sok barát, ismerős, érdeklődő 
először Küplen Viktória, az Arany János Általános Iskola és AMI növendékének 
hegedűjátékában gyönyörködhetett, akit Dobos Sándor kísért zongorán. Német-Baksa Judit 
igazgató asszony köszöntője után a kiállítást Kovács Gyula vette át a szót. Megnyitójában 
beszélt a kiállítóhoz fűződő hosszú barátságáról és arról is, hogy mégis mennyi új dolgot 
fedezhetünk fel egy ismerősben. Ezt a tehetséget, az isteni tálentumot mutatják meg ez a 
kiállítás. Az embereket, állatokat, növényeket ábrázoló dísztárgyakat, és a mindennapi életben 
használható tárgyakat bemutató tárlatot 2018. augusztus 24-ig tekinthetik meg az érdeklődők 
a könyvtárban. 
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125 éve, 1893. június 15-én hunyt el Erkel Ferenc zeneszerző, a "Himnusz" megzenésítője. 
Rá emlékeztünk Balás Endre nyugalmazott pedagógus "A Sugár úti palota" című estjével. 
 Balás Endre előadásának anyagát három szerkezeti egységbe rendezte. Az első részben a 
Sugár úti palotát, vagyis az Operaház történetét mutatta be. Virtuális sétát tehettünk az 
épületben, megismerhettük a tervezésben, kivitelezésben részt vevő szakembereket, 
művészeket és több érdekességről is hallhattunk. Azt est második részében Erkel Ferenc 
munkássága került bemutatásra. A harmadik részben pedig a zeneszerző legismertebb 
operáin, elsősorban a "Hunyadi László"-n keresztül a magyar történelem eseményei, 
nevezetes történelmi személyiségek élete elevenedett meg. Mindezt az opera részleteinek 
bejátszása, a hozzá kapcsolódó történetek tették még színesebbé. Így például megtudhattuk, 
hogy ki volt Anne de la Grange és hogyan jött létre a La Grange-ária. 

 2018. június 14-én a Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja és a Városi Könyvtár Lenti 
„Pannon Írók Társasága Est”-re hívta a művészet- és irodalomszerető közönséget. Elsőként 
Soós József az est házigazdája üdvözölte a jelenlévőket, majd a Nefelejcs Dalkör előadásában 
népdalok hangzottak el. Ezt követően Horváth László, Lenti Város Polgármestere szólt a 
résztvevőkhöz, majd Dr. Gyimesi Endre elnök beszélt a megújult Pannon Írók Társaságáról. 
Dányi József citerajátéka után a Pannon Tükör folyóirat 2018/3. számának bemutatására 
került sor. Szunyogh Sándor költő Ifjúságod c. versét Szekeres Frigyesné, a Várakozás címűt 
Jánosi Zsuzsa adta elő. Az est második részében Bubits Tünde a Pannon Tükör 
főszerkesztőjének Cigiszünet c. regényéből hangzott el részlet, majd a szerzővel dr. Geresits 
Gizella beszélgetett. Végül dr. Merő Béla színházesztéta, színházi rendező Lackner László 
íróval A Téblábolók, avagy eszetlenül váltjuk a rendszert című, - országos drámapályázaton 
első díjat nyert – komédiájáról beszélgetett. 

Baksa Melinda 
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