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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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