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BARANYAI GYÖRGY (1940-2020) 

Baranyai György igazgatóhelyettesként (jobb oldalon, Jári Ferenc, Kiss Gábor, dr. Pálfi Dénes társaságában) 

Tisztelt Gyászolók, Kedves Barátaink! 

Szomorú év ez könyvtárunk számára, hiszen egyre fogynak régi, sok érdemet szerzett egykori 

munkatársaink: az év elején hunyt el Hadnagy Róbert korábbi igazgatóhelyettes, a nyáron 

Major Árpád, a József Attila Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója - és most Baranyai 

Györgytől is el kell búcsúznunk. 

Baranyai György, könyvtári nevén Gyurka – a továbbiakban így emlékezem róla, mert ezen a 

néven volt a csapatunk tagja – aki a zalai kulturális élet egyik igen szorgalmas munkása volt, 

sok szállal kötődött intézményünkhöz, többször is volt kollégánk; legemlékezetesebbnek 

azonban a pályafutása csúcsát jelentő igazgatóhelyettesi, majd tudományos munkatársi 

tevékenysége bizonyult. Olyan időben, 1987-ben került intézményünkbe, amikor az akkori 

politikai rendszer elemei már erősen lazulni kezdtek, egyre több alkalom, lehetőség 

kínálkozott az ötletek, kezdeményezések kibontakoztatására, megvalósítására. Aki ismerte, 

tudja jól, hogy milyen ötletgazdag, mai szóval innovatív személyiség volt – e rövid 

megemlékezés kereteit szétfeszítené, ha most feleleveníteném mindazt, amit neki 

köszönhetünk, és elmesélném azt a sok kalandot, történetet, amit vele átéltünk. Helyzetemnél 

fogva nagyon sokat voltam vele együtt: előbb a főnököm volt, mint igazgatóhelyettes, majd 

pedig én lettem az ő főnöke, mint igazgató – de ez a viszonyunkon nem változtatott, 

kölcsönösen becsültük egymást és mindig tudtunk együtt dolgozni.  

Ha a teljesség igénye nélkül visszatekintünk munkásságára, akkor is látnunk kell, hogy 

egyszerre volt szakmai és közéleti személyiség – ez utóbbit a legjobb értelemben véve, mert 
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mindig a jobbítás szándéka vezette. Elérte például, hogy a város legszebb terét, az akkori 

Szabadság teret nevezzék vissza Deák Ferenc térré, és nagy szerepe volt az 1988-as, 

emlékezetes Deák koszorúzási ünnepség, a haza bölcsével foglalkozó emlékkonferencia 

megszervezésében, a megyei könyvtár névfelvételében, a Deákról szóló, igen népszerű 

kiadvány megjelentetésében, a Székely Bertalan által festett Deák arckép sokszorosításában, 

közintézményekben történő elhelyezésében. Kezdeményezője és létrehozója volt az egyik 

első zalaegerszegi civil szervezetnek, a Könyvtárpártoló Alapítványnak, amely azután számos 

nagyszerű kezdeményezés, könyvkiadás, informatikai fejlesztés gazdája lett. Ennek 

támogatásával, Gyurka szerkesztésében jelent meg 1989 őszén a Harmadik évezred küszöbén 

c. tanulmánykötet, melyben mások mellett Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet

külügyminiszter, sőt II. János Pál pápa írásai is olvashatók – ehhez természetesen az érintettek 

hozzájárulását is megszerezte. Ezt a kiadványt az MSZMP utolsó, a párt feloszlatását 

elhatározó kongresszuson is árusítottuk: a Deák Ferenc Megyei Könyvtár mellett egyedül a 

párt saját kiadója, a Kossuth Könyvkiadó kapott engedélyt a kongresszus színhelyén 

megjelenésre. 

Máig ható érvényességű volt az a fejlesztési igyekezet, amelyet az akkor még nagy 

újdonságnak számító informatikai szolgáltatások terén kifejtett… internet még nem volt, de az 

országban már szerveződött egy hálózat a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai 

Kutatóintézete szárnyai alatt, telefonvonalas kapcsolaton keresztül. Talán emlékeznek még, 

hogy milyen borzasztóak voltak a telefonvonalak harminc évvel ezelőtt, ehhez a 

szolgáltatáshoz pedig stabil, nagysebességű kapcsolat kellett… Gyurka a honvédelmi 

tartalékból szerzett telefonvonalat, amelyet háború esetén vissza kellett volna adni; 

szerencsére nem lett háború, és az internet megjelenéséig így tudtuk kiszolgálni az 

információs igényeket. Szervező-fejlesztő munkája eredményeként került könyvtárunkba a 

Nemzeti Információs Infrastruktúra Program zalaegerszegi központja, mely a mai napig 

számos oktatási intézmény és közgyűjtemény internet kapcsolatát biztosítja. 

Az irodalmi élet támogatása terén is különleges eredményeket ért el: neki köszönhető, hogy 

könyvtárunk máig tartó, szoros kapcsolatot ápol Nádas Péter íróval, akinek folyamatosan 

gyarapodó gyűjteménye intézményünk egyik féltett kincse, irodalomtörténészek, egyetemei 

hallgatók, publicisták sűrűn látogatják – feleségével, Pécsi Gabival együtt elkészítették Nádas 

Péter munkásságának bibliográfiáját is az 1990-es évek közepéig. Jól tudtak együtt dolgozni – 

közös munkásságuk két könyvben is testet öltött, sok gyerek örömére így született meg a 

Madaras mese és a Göcseji legenda. 

Tisztelt Gyászolók, Baranyai György, Gyurka, akitől most végső búcsút veszünk, már régóta 

visszavonult életet élt, nem szerepelt a nyilvánosság előtt – a felnövekvő generációk egyre 

kevesebbet tudnak az elődök cselekedeteiről, érdemeiről, pedig sokszor élvezik annak 

gyümölcsét. Életének, munkásságának e néhány felidézett epizódjából is látható, hogy milyen 

sokat letett a köz asztalára, és nem kért kitüntetést, kivételezést - csak tette a dolgát, mint 

közös példaképünk, Keresztury Dezső. Gondoljunk tehát rá most tisztelettel, elismeréssel, 

őrizzük meg emlékét az utókor számára is. 

(Elhangzott 2020. szeptember 2-án, Baranyai György temetésén.)

Kiss Gábor 
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MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍMET KAPOTT A DEÁK FERENC 

MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 

„Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük." 

(Zig Ziglar) 

A könyvtárak minőségirányítási szemléletre való felkészülése több mint tíz évre tekint vissza, 

először Az év könyvtára díjat nyerhette el évente egy könyvtár, jelenleg a Minősített 

Könyvtár címet pályázati úton egyidőben több könyvtár is megkaphatja és 5 évig érvényes. 

A pályázatra tavasszal adtuk be a jelentkezésünket és június közepéig kellett elkészíteni a 

pályázati anyagot, amely dokumentumokkal alátámasztva mutatja be a könyvtárunk által elért 

eredményeket, a fejlődésünk útját a minőségi működés felé. 

A minőségirányítási rendszer központjában a partnereink állnak, az ő igényeiknek, 

érdekeiknek megfelelően kell a fejlesztési irányokat kidolgoznunk. Partnereink a rendszeres 

olvasóink, a rendezvényekre látogatók, az óvodai és iskolai csoportok diákjai és pedagógusai, 

civil szervezetek, fenntartó képviselői, szakmai szervezetek, más könyvtárak, más kulturális 

intézmények – nagyon széleskörű kapcsolatrendszert működtetünk. Az igények, vélemények 

megismerésére, a partnerek bevonására a tervezésbe és megvalósításba, az együttműködés 

formáinak bővítésére, a visszajelzési módok kidolgozására sok időt és figyelmet fordítottunk. 

Külső színhelyeken való megjelenéssel próbálunk eljutni a könyvtárat nem ismerőkhöz. 

A tervezésben az Európai Uniós projektek révén tudtunk fejlődni – a követelményrendszerük 

a mi menedzsment tevékenységünket is tartósan megújította. Az infrastrukturális fejlesztésre 

és a szolgáltatások sokszínűségének növelésére fordítható források a változások 

finanszírozásához nagyban hozzájárultak, de önkormányzatunktól is sok segítő támogatást 

kaptunk anyagiak és partnerség tekintetében egyaránt. 

A megújulás fő területei: 

Vezetés – a döntési folyamatok átláthatósága, a személyes példamutatás a változások iránti 

elkötelezettségben, a könyvtár presztízsének növelése országos és helyi szinten egyaránt. 

Közös értékrend, etikai kódex, motiválás, belső információs rendszer kialakítása történt meg. 

Tervezés – a partnerek véleménye, a társadalmi környezet, az erősségek és fejlesztendő 

területek kijelölése, a feladatok ütemezése, az egyes könyvtári tevékenységek tudatosabb 

összehangolása terén tudtunk erősödni. 

Munkatársak – a minőség legfontosabb tényezője: szakmai képzésben, 

kompetenciafejlesztésben való részvétellel, több kihelyezett képzést, valamint belső 

képzéseket megvalósítva, tudásátadási, mentorálási rendszer kiépítésével valósítottuk meg 

munkatársaink minőségi szemléletének, partnerközpontúságának, belső csapatszellemének 

erősítését, aktivitásuk növelését. Csapatépítő alkalmakon gyakoroltuk az egymásra 

hangolódást. 

Együttműködés, partnerek, erőforrások – fokozottan támaszkodunk partnereink igényeire, 

több közös projektet valósítunk meg, saját tevékenységünkbe is bevonjuk őket. 

Folyamatok – kezdetben a különböző helyszíneken zajló, de azonos szolgáltatások 

egységesítésére törekedtünk. Később a problémát okozó helyzetekre fókuszálva módosítottuk 

a részfeladatok lépéseit, több ellenőrzéssel, beavatkozással csökkentettük a kockázatokat. 

Majd az új szolgáltatásokra dolgoztunk ki már közösen egységes szisztémát és a felmerülő 

tapasztalatokat megosztjuk a további tökéletesítés érdekében. 
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Az eredmények terén a főbb változások: 

Elkezdtünk a Zöld könyvtár kialakításának útján járni. Nagy hangsúlyt kap a digitalizálás és a 

helyismereti adatbázisok építése. Folytatjuk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal 

való foglalkozást: pl. a látás- és hallássérültek egyesületével valósítottunk meg sok közös 

programot. A nyári olvasótáborokban a kulturálisan hátrányos helyzetű gyerekek 

felzárkóztatását kíséreljük meg sok közösségi élmény biztosításával. Fejlesztjük a használók 

digitális kompetenciáit. 

Társadalmi felelősségvállalásunk szellemében törekszünk a társadalmi célok 

megvalósításában segíteni a lakosságot: környezetvédelem, hulladékhasznosítás, élethosszig 

tartó tanulás, e-közigazgatás, lakossági pályázatok, az egyének közösségi aktivitásának 

segítése, életminőségükre való hatás. 

Igények szerinti fejlesztés a gyűjtemény építésében, új szolgáltatások (foglalás, 

folyóiratkölcsönzés, online rendelés/csomagösszeállítás és átadás) kialakításában, számos 

innovációban (hangoskönyv, Zegerésző, Harry Potter vetélkedő, Halloween nap) mutatkozik 

meg. 

A kommunikáció terén a panaszok, konfliktusok kezelésére, a média és az online tér 

lehetőségeinek kiaknázására törekszünk. 

A pályázatra való intenzív felkészülés 3 évig tartott.  A pályázati anyag és a benne tükröződő 

fejlesztések munkatársaink többségének közreműködésével valósultak meg. 

A minőségirányítási folyamat folytatódik. Munkacsoportok alakultak, amelyek további 

munkatársak bevonásával segítik a szolgáltatások célzott fejlesztését és eredményeink 

megismertetését. A címet 2025-ig használhatják a könyvtárak, azután újra kell pályázni. 

Ez idő alatt két innovációval, amely tartós hatást gyakorol a társadalomra, pályázhatunk a 

Könyvtári Minőségi Díjra. 

Nitsch Erzsébet 
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„ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT” 

A DFMVK OLVASÓSZOLGÁLATA PANDÉMIA IDEJÉN 

A 2020. év új kihívásokat hozott a megyei könyvtár olvasószolgálata számára.  Míg a korábbi 

években programok, rendezvények széles skálája biztosította, hogy a dokumentumok 

kölcsönzése mellett a könyvtár népszerű közösségi helyként is működjön, a kialakult 

pandémiás helyzet, a könyvtár bezárása átírta a korábbi években megszokott szolgáltatásaink 

rendszerét, új helyzetet teremtve. Bár munkánk nagyrészt a személyes látogatásokra épül, 

mindig nagy hangsúlyt fektettünk az online megjelenésre és kapcsolattartásra is. Ennek 

köszönhetően a bezárás után is sikerült hamar megtalálni a kapcsolatot használóinkkal. 

A felsőoktatásban tanulók, kutatók örömmel vették, hogy továbbra is 

számíthatnak ránk. Folyamatosan érkeztek a kérések irodalomkutatás, 

anyaggyűjtés terén. Legnagyobb igény az online elérhető 

adatbázisokra és a digitális dokumentumszolgáltatásra volt. A 

megváltozott igényeknek megfelelően még nagyobb hangsúlyt 

fektettünk a digitalizálásra, ami főleg a helyismereti állományt 

érintette. Gyermekkönyvtáros kollégáink hasznos anyagokat, 

segédleteket gyűjtöttek össze és tették online elérhetővé, ezzel 

támogatva a virtuális térbe szorult pedagógusok munkáját. 

Természetesen az érettségiző diákokról sem feledkeztünk meg. Az 

újonnan indult Deák blogon összegyűjtöttük számukra az érettségivel 

kapcsolatos aktuális információkat, tananyagokat, az emelt szintű 

magyar érettségi tételekhez szükséges szépirodalmat pedig digitalizált formában osztottuk 

meg velük. 

Bár az ország bezárkózott, az igény a kulturális programok, a szórakozás iránt megmaradt. 

Ezt az igényt igyekeztünk kielégíteni azzal, hogy elindítottuk a „Négy fal között” 

programajánlónkat, mellyel minden napra változatos, online elérhető programokat 

ajánlottunk. Sikerét a több, mint 1500 megtekintés igazolta. Könyvbarát olvasóinknak 

rendszeresen jelentek meg a blogon könyves rejtvények, bingo, és ismét nagy sikerrel zajlott a 

ZEGerésző online helyismereti vetélkedő. 

A folyamatos online jelenlét, elektronikus dokumentumszolgáltatás 

nem pótolhatta a könyvek kölcsönzését, így a szigorítások 

enyhítésekor igyekeztünk hamar kialakítani egy új, „Könyvtár a 

küszöbön” szolgáltatási formát. Bár a könyvtár területére nem 

léphettek be a már régóta kölcsönözni vágyó olvasók, egy online 

űrlapon keresztül, illetve telefonon is leadhatták kéréseiket, amit előre 

egyeztetett időpontban a küszöbön 

vehettek át.  A szolgáltatás biztonságát 

plexifal, fertőtlenítő eszközök, és a kialakított könyvkarantén 

biztosította. Mivel a helyben böngészésre, válogatásra még nem 

volt lehetőség, tematizált, illetve az új beszerzéseket ismertető 

könyvajánlókkal, katalógushasználati videó készítésével 

igyekeztünk segítséget nyújtani. 

Mindannyian nagy örömmel éltük meg, hogy olvasóink hamar visszataláltak hozzánk, 

igazolva, hogy a könyvekre, az olvasásra való igény maradandó. Bár a kölcsönzési kedv azóta 

is töretlen, fontos, hogy online is kapcsolatban legyünk használóinkkal.  Honlapunkon, 

közösségi oldalainkon folyamatosan jelennek meg új tartalmak - hasznos anyagok, könyv és 

zenei ajánlók, vetélkedők stb. – megfelelve az egyre bővülő igényeknek. 

Németh Anikó 
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CSALÁDBARÁT MUNKAHELY 2020 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2020-ban sikeresen pályázott a Családbarát Hely 

Családbarát Munkahely tanúsító védjegy bronz fokozat elnyerésére. Intézményünk már 2019-

ben elnyerte a Családbarát Hely (Szolgáltatóhely) minősítés bronz fokozatát. Az európai 

uniós forrásból megvalósuló Családbarát ország projekt alapvető célja a családbarát 

Magyarország megteremtése.  

A támogatott pályázat célja olyan munkahelyek, és ott megvalósuló szolgáltatások 

támogatása, ahol a családokat támogatják, védik, segítik. Ennek megvalósításában a 

munkahelyek és a szolgáltatások jelentős szerepet töltenek be. 

Fentiek támogatására a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a Családbarát Hely 

tanúsító védjegy létrehozásával mindenki számára kiszámítható minőséget jelentő tanúsítási 

rendszert dolgozott ki. Ez a védjegy hitelesen bizonyítja a munkavállalók és a szolgáltatást 

igénybe vevők számára, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát szemléletű, azaz családbarát 

munkahelyként működik, illetve családbarát szolgáltatást nyújt, mely egyúttal a szervezet 

társadalmi felelősségvállalását is igazolja. 

A Családbarát Hely tanúsító védjegyre széles körben lehetett pályázni, és bármely területen 

(versenyszféra, közszféra, nonprofit szektor) tevékenykedő szervezet nyújthatott be 

pályázatot, hiszen a családok szempontjait mindenhol szükséges érvényesíteni. Magyarország 

egész területéről pályázhattak a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok, állami költségvetési 

szervek, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek is. 

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a Családbarát Hely tanúsító védjegy 

(CSBHTV) létrehozásával mindenki számára kiszámítható minőséget jelentő tanúsítási 

rendszert dolgozott ki. Ez a védjegy hitelesen bizonyíthatja a munkavállalók és a szolgáltatást 

igénybe vevők számára, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát szemléletű, azaz családbarát 

munkahelyként működik, illetve családbarát szolgáltatást nyújt, mely egyúttal a szervezet 

társadalmi felelősségvállalását is igazolja.1 

1 https://csalad.hu/csaladbarathely/ letöltés ideje:2021.január 25. 

https://csalad.hu/csaladbarathely/
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A családbarát szemlélet a modern társadalomban pozitív közösségi üzenetet hordozó érték, 

mely egyre nagyobb jelentőséggel és vonzerővel bír napjainkban. A védjegy elnyerésével a 

pályázó pozitív értelemben megkülönböztetheti magát piaci, kulturális versenytársaitól, 

valamint előnyt szerezhet a minőségi munkavállalókért folytatott küzdelemben.  

Fiatal, családos munkavállalóknak nyújthat biztos és kiszámítható munkahelyet, kiemelve, 

hogy stratégiájában és jövőképében, esélyegyenlőségi és egyéb dokumentumaiban is ezt a 

szemléletet támogatja. Ezáltal is erősíti a helyi társadalmi megbecsültséget, és a fenntartóval 

szembeni minőségi elköteleződést, a meglévő és a majdani munkaerő munkahelyi 

családcentrikus támogatását. 

A minősítés elnyerése a szervezet munkatársai számára biztosított családbarát szempontok 

iránti elkötelezettségéről szolgáltat hitelességet. Azt gondoljuk, hogy az elnyert tanúsítással 

jelentősen megnőhet a munkahelyeink munkaerőt megtartó és munkaerőt vonzó képessége, a 

szolgáltató helyek tekintetében pedig nagymértékben hozzájárul az adott szolgáltatás piaci 

sikerességéhez. A Bronz Fokozat elnyerése fontos versenyelőnyt jelent a védjegyjogosultnak 

a PR és CSR (társadalmi felelősségvállalás) tekintetében, vonzóbbá teszi a minősítést 

megszerző szervezetet a munkavállalók és ügyfelek körében. A tanúsítást elnyert szervezetek 

a pályázati online kérdőív kitöltése után auditáláson esnek át, mely audit a szervezetben 

érvényesülő családbarát szemléletről nyújt hiteles képet. Az auditálás során tájékoztattuk a 

szakembert a korábban elvégzett családbarát szolgáltatások igényfelmérési és elégedettségi 

kérdőívének eredményeiről. Az auditáló szakember képet kaphatott az intézményünk által 

szervezett csapatépítő projektekről, (pl.: kutyás érzékenyítő csapatépítő nap).  Ezek a 

rendezvények közelebb hozzák a különböző munkacsoportokban, és intézményegységeinkben 

dolgozó kollégáinkat is. Kötetlen formában nyújtanak közösségi élményt és tapasztalatcserét, 

kompetenciafejlesztést. Az intézményi közösségi eseményekről közzéteszünk a munkatársi 

listáinkon elektronikus értesítőt, plakátot, meghívót. 

Rendezvénytermünkben mikulásnapi gyermekműsor került megrendezésre 
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Városi farsangi felvonulás, ahol ismét különdíjasok lettünk, a Könyvmolyok jelmezötlettel 

Szakmai megújulást segítő, digitális kompetenciákat támogató belső képzéseket (online 

marketing), rugalmas munkavégzési lehetőség szolgáltatásokat, (pl.: home office lehetőség), 

egészségtámogató kezdeményezéseket (látásvizsgálat, coaching, stressz és konfliktuskezelési 

órák) valósítunk meg.  

Könyvtárunk kiemelt figyelmet fordít a családtudatosság támogató kommunikációra 

szervezeten belül és kívül. A munkaadó figyelembe veszi a munkavállalóktól beérkező, 

családbarát intézkedéssel kapcsolatos kéréseket, javaslatokat és ez alapján bővíti családbarát 

intézkedésinek körét (pl. szabadságterv).  

Könyvtárunkban az online felületen és nyomtatott formában is elérhetőek a családbarát 

intézkedéseink, mindenki számára elérhető módon megjelennek a belső szabályzatokban, 
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utasításokban (pl. Kollektív szerződés, Képzési stratégia, Esélyegyenlőségi terv, Társadalmi 

felelősségvállalás). A könyvtár munkatársai gyermekeinek gyermekfelügyeletet biztosít (pl. 

óvodai/iskolai szünetekben). 

Ovi – sarok, Tini - sarok kialakítása, társasjátékok, babzsákok állnak rendelkezésre. 

Kisgyermekek fogadására is alkalmas munkahelyi környezet kialakítását végeztük el (pl. 

gyereksarok kialakítása, szoptató anyák gyermekükkel együtt történő munkavégzésének 

lehetővé tétele). Igénybe vehető szolgáltatás a munkavállalók és családjuk számára (pl. 

telefonflotta kedvezmény kiterjesztése a családtagokra is).  

Könyvtárunk gyermektáboroztatásban való részvételi lehetőséget tud kínálni a 

munkavállalóink gyermekeinek. 
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Munkatársaink kreatív ötleteit intézményünk támogatja és segíti a megvalósítást is. pl.: 

Várandós - és gyermekholmik börzéjén a már nem használt ruhák továbbadása, 

újrahasznosítása is szerveződött már könyvtárunkban, ezzel is a Zöld Könyvtári szemléletet 

erősítettük. Könyvtárunk a munkafeltételek optimalizálásával, a családtámogató 

intézkedéseivel a mostani és leendő munkatársainak kínál pozitív munkahelyet. Jövőképében 

és stratégiájában elkötelezett a jövőben családbarát szolgáltatások támogatására.  

Tóth Renáta 
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KSZR FELÚJÍTÁSOK 2020-BAN 

2020-ban is számos zalai településen zajlott részleges vagy teljes bútorzatcsere. A helyi 

könyvtárosok és a referens kollégák összefoglalóiból néhányat megismerhetünk. 

Batyk 

 Batyk a legészakibb Zala menti település. Története a 13. századra nyúlik vissza. Ez a 

vidék mindig is lakott volt. A legutóbbi statisztikai adatok alapján 403 fő él ma a községben. 

Aprófalvas jellege miatt a lakosság összetartó. Batyk rendelkezik egy természetvédelmi 

területtel is, melynek neve Batyki láprét. Méretét és fajkészletét tekintve kiemelkedik más 

láprétek közül, mivel több olyan védett növény és állat megtalálható itt, ami máshol nem, 

vagy csak ritkán fordul elő.  

A rendszerváltozás után több fejlesztés is történt a településen. Ekkor épült meg a falu 

óvodája és iskolája, mely azóta is töretlenül működik. Az intézményekben 

csoportösszevonásban oktatják, nevelik a gyerekeket. A kétezres évek elejétől Batyk is részt 

vett az akkor alakuló mozgókönyvtári ellátás megvalósításában, így 2007-től hivatalosan is 

létrejött a Batyki Könyvtár. Az első évben már negyven taggal rendelkezett a gyűjtemény, 

ami 20 m2 alapterületen helyezkedett el. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosította a 

szükséges dokumentumokat és eszközöket. Már a megnyitás évétől külön gyereksarokkal is 

rendelkezett a könyvtár. Itt szőnyegek, játékok, plüssök várták a legkisebbeket. A fejlesztés 

folyamatosan zajlott. Minden évben valami újjal bővült a könyvtár a DFMVK jóvoltából. 

Először egy-egy számítógéppel, polcokkal, majd különböző kiegészítőkkel is. Mára már több 

játékkal, babzsákfotellel rendelkezik Batykon a könyvtári szolgáltatóhely. A programokat 

tekintve elmondható, hogy többféle rendezvényt is tartottak az évek során. A legsikeresebbek 

azonban mindig a gyermekprogramok voltak. Említésre érdemesek például a különféle 

kézműves foglalkozások, vagy a gyermeknapok rendezése, melyen mindig szép számmal 

vettek részt gyerekek és szülők is egyaránt. 

Az első komolyabb beruházásra 2018-ban került sor. Ekkor megújult a könyvtár teljes belső 

tere. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából új polcokkal, asztalokkal, 

székekkel és babzsákokkal lett felszerelve a könyvtár. Júniusban ünnepélyes könyvtáravatóra 

is sor került.  
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2020-ban lehetőség adódott a könyvtár alapterületének bővítésére, ezzel 28m2-el több tér állt 

már rendelkezésre az olvasóknak. A KSZR-nek köszönhetően sikerült bebútorozni az új 

helyiséget. Ez lett a gyermekkönyvtári részleg, mely új, színes polcokkal, több korosztálynak 

megfelelő asztalokkal, székekkel lett felszerelve. Sajnos a pandémia miatt a gyerekek még 

nem igazán tudták birtokba venni. Reméljük ez mielőbb változni fog. 

Takácsné Giczi Hajnalka 

Nagylengyel 

Az 1950-es években indult kőolajtermelés 

kapcsán lehet ismerős sokaknak a göcseji település 

neve. Mára ugyan csupán néhány, erőtlenül 

„bólogató” himba őrzi az egykori fellendülés 

emlékét, azonban időközben más kincsekkel 

gazdagodott a település, amelyekért érdemes 

ellátogatni Nagylengyelbe. A legutóbbi fejlesztések 

közé tartozik a Göcsej Park, amelynek célja a 

környező tájegység szélesebb körben való 

megismertetése. A park melletti játszótérre az önkormányzat munkatársai ősszel ültették el a 

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár „Ültess 

fát, olvass alatta könyvet!” akciójának 

keretében elnyert facsemetét. Nem ez volt 

azonban az egyetlen könyvtárhoz kötődő 

esemény. A nyár folyamán a Deák Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár támogatásának 

jóvoltából sikerült lecserélni a régi, 

elhasználódott bútorzatot. A község 

bibliotékája így már egyrészt modern, jól 
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áttekinthető polcsorokkal, másrészt bohókás babzsákfotelekkel és kedves plüssjátékokkal teli 

gyereksarokkal várja a látogatókat. 

Az impozáns tér kihasználására még kevés lehetőség adódott a járványhelyzet miatt. 

A helyi óvodások az OKN idején egy látogatás erejéig már megismerkedtek a szép, megújult 

teremmel, de egyéb közösségi programra eddig nem kerülhetett sor. Az egészségügyi 

óvintézkedések betartása mellett nem állt meg a dokumentumok kiszállítása, így Kocsisné 

Egyed Zsuzsanna könyvtáros folyamatosan azon dolgozik, hogy biztosítsa a 

könyvtárhasználók számára az újabb megjelenéseket, illetve bármilyen általuk igényelt 

olvasnivalót. A helyzet mielőbbi javulásában bízva, a hivatalos megnyitót az önkormányzat a 

Költészet napján tervezi megrendezni. 

Milejszeg 

Ha azt halljuk, hogy göcseji tökmagolaj, biztosan beugrik egy 

bizonyos település neve. Milejszegen ma már sokféle, kiváló minőségű 

olaj készül a helyi családi üzemben. A térségre jellemző, hogy a kis 

falvakat látványos erdőségek, kirándulásra alkalmas területek övezik. 

Egy-egy családi, baráti túra után a község központjába is érdemes 

betérni. Különösen pár hónapja, hiszen a helyiek örömére az elmúlt 

időszakban nem csak az utak egy része, hanem a település könyvtára is 

megújult. A bibliotéka állománya többszöri költözés után, festési és 

villanyszerelési munkákat követően végre 

elnyerte méltó helyét. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

közreműködésével pedig új bútorzat kapott helyet a felújított térben. 

Nem csupán vadonatúj polcrendszer, hanem ergonomikus székek is 

szolgálják a könyvtár látogatóit. Tráj Anita könyvtáros évek óta várta, 

hogy a könyves környezet megújuljon, ezért korábban igényelt színes, 

strapabíró gyerekbútorokat is a KSZR eszközkeretből. Ezekkel, 

valamint a jelenlegi bútorzattal és a felújítási munkálatok befejeztével 

már teljesértékű, hívogató könyvtári tér várja az olvasni vágyókat. 

Scheiber Veronika 

Pethőhenye 

 Pethőhenye Zalaegerszegtől mindössze 9 km-re, északkeletre fekvő község.  A falu 

lakossága 400 fő fölött van, melyben közrejátszik a megyeszékhely közelsége is. A település 

első írásos említését egy 1234-es adományozási oklevélben találták meg. 1943-ban 

Pethőhenye és Ördöghenye egyesítéséből jött létre a jelenlegi település. 2001-ben készült el a 

falu központjában a Makovecz Imre által tervezett Szent István templom nagy közösségi 

összefogással, mely a település fő nevezetessége. 

A könyvtárat 2007-ben hoztuk létre, előtte évtizedekig nem működött könyvtár 

településünkön. Könyvtárunk a nevét az utolsó pethőhenyei iskolaigazgatóról, Gaál Károlyról 

kapta, aki az akkori iskolában könyvtárat is működtetett. Az élet úgy hozta, hogy unokája, 

Gaál Péter családjával néhány éve visszaköltözött Pethőhenyére, és feleségével létrehozta a 

Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesületet, amely a falu kulturális életébe új színt hozott. 

Könyvtárunk néhány éve átköltözött eredeti helyéről a Faluházba. 2020-ban a Deák Ferenc 
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Megyei és Városi Könyvtár szponzorálásában lehetőségünk nyílt könyvtárunk felújítására, 

melynek keretében új polcok, székek, újságtartó állvány került beszerzésre.  

Kialakítottunk egy gyereksarkot is babzsákokkal, kicsi asztallal és székekkel, szőnyeggel. Új 

függönyöket is varrtunk az ablakokra. 

Szép, elegáns környezetben fogadhatjuk majd visszatérő olvasóinkat. 

Deák István Györgyné, Czirákyné Tóth Edit 
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Szentliszló 

 Szentliszló település nevét 1336-ban említették első írásos források. A szájhagyomány 

szerint 1902-ben egy zsúpfedeles faházban egytantermes iskola is működött. 1903-ban ennek 

helyén épült fel egy új iskolaépület téglából. 1969-ig általános iskolaként működött, majd a 

körzetesítés után kapott művelődési funkciót. Állagmegóvása folyamatos, a közelmúltban 

szinte teljesen megújult kívül-belül. Az épület helyet biztosít a Közösségi Színtérnek, a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagjaként működő Könyvtárnak, illetve a Digitális Jólét 

Program Pontnak is. 

A könyvtári szolgáltatás akkor jó, ha folyamatosan gondozott annak állománya. Szentliszlón, 

az elavult könyvek selejtezése, cseréje megtörtént. Szinte teljesen új az állományunk, új 

könyvek, CD-k, színes magazinok várják a könyvtár olvasótáborát.

Szép, megújult környezetben művelődhetnek, szórakozhatnak, találkozhatnak egymással a 

gyerekek, fiatalok, barátaikkal. Nagy öröm, hogy hétről-hétre élnek is a lehetőséggel.

A falu kulturális élete a szokásainkra, hagyományainkra épül. Farsang, falunap, Idősek napja, 

Mikulás, Jézuskavárás. Egyre nagyobb érdeklődés övezi a kézműves foglalkozásokat, a sport-

és szabadidős tevékenységeket, játékos vetélkedőket.  

Új, közösségi élményként első alkalommal jött létre az „I. Szentliszlói Adventi Ablakok 

Esemény”, aminek csodás volt a fogadtatása. Hasonló, közösséget kovácsoló eseményre 

készülünk a húsvéti időszakra is. Terveink között szerepel egy sütő-főző klub létrehozása. A 

lehetőségeink adottak, az igény megvan rá. A könyvtárat illetően, szeretnénk a szépen bővülő 

könyvállományunknak több helyet biztosítani, ám lehetőségeink korlátozottak. Számításba 

vettünk egy estleges galéria kialakítását, mert a könyvtárnak helyet adó helyiség elég nagy 

belmagassággal rendelkezik. 

Bízom benne, hogy hamarosan újra aktív kulturális életet élhet a település! 

Illés Rolandné 
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MEGÚJULT AZ OLVASÓ LURKÓ 

 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának havonta megjelenő 

ingyenes ifjúsági magazinja az Olvasó Lurkó. Elsősorban óvodás, általános iskolás 

korosztálynak ajánljuk. A pandémiás időszak miatt nem találkozunk közvetlenül az 

olvasóinkkal, ezért tartjuk fontosnak, hogy ezúton is kapcsolatot tudjunk velük tartani. 

Gyermekolvasóink kölcsönzése mellé mindig teszünk a kiadványból is egy aktuális példányt. 

Advent időszakában kreatív ajándékcsomagot is adtunk a könyvet kérőknek, amit az olvasók 

otthon elkészíthettek.  

Fontosnak tartjuk, hogy ebben az időszakban online is elérhető legyen a kiadvány. Facebook 

oldalunkon: Gyermekkönyvtár DFMK Zalaegerszeg, honlapunkon: 

gyermekkonyvtar.dfmk.hu és a blogon: http://tarkaforgokalandozo.blogspot.com/ címen 

található meg. Örömünkre szolgál, hogy oldalaink nézettsége folyamatosan növekszik, és ez 

betudható az Olvasó Lurkó egyre nagyobb népszerűségének. 

Az újságból évente 10 szám jelenik meg, havonta 49 példányban. A 2020-as évben fejtörők, 

rejtvények, hírek, viccek, mini mesék, diafilm-, recept-, vers-, társasjáték ajánlók, barkács 

ötletek, film újdonság rovatok szerepeltek a kiadványban.  

2021 a megújulás éve lesz az Olvasó Lurkónál is. Kicsit 

átalakítjuk a tartalmat, újdonságként a Zöld hírek! 

rovatban az év madarára, gombájára, illetve azokra az 

állatokra, növényekre szeretnénk rávilágítani a 

figyelmet, amelyeket az év során kiemelten fontosnak 

tartunk. DVD ajánlatunkban a könyvtárban 

megtalálható filmekből adunk ízelítőt, ezzel is 

elősegítve a kölcsönzésszám növekedését.  

A szülők körében megnőtt az igény a tudományos, 

otthon elvégezhető kísérleteket tartalmazó könyvek 

iránt, ennek megkönnyítése érdekében keltettük életre a 

Tudós Lurkó című rovatot.  

Jövőbeni terveinkben szerepel a folyamatos megújulás 

lehetősége. Szeretnénk interaktívvá tenni az újságot. 

Olvasóinknak lehetőséget biztosítani (felhívások, 

pályázatok keretein belül), hogy ők is részesei 

lehessenek a szerkesztési munkálatoknak pl. saját 

természetfotó, olvasóval megtörtént érdekes esemény 

elmesélése, könyv- és filmélmények megosztása. Ezzel 

is tudnánk ösztönözni ifjú olvasóinkat a 

könyvtárhasználatra és felhívni a figyelmüket annak fontosságára, lehetőségére. Célunk az 

újság minél szélesebb körben való megismertetése az olvasókkal. Amint a járványhelyzet 

engedi, az iskolákba is szeretnénk eljuttatni a kiadványunkat. 

 

 

Déri Adrienn 

 

 

 

 

 

 

http://tarkaforgokalandozo.blogspot.com/
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MESÉLŐ TERMÉSZET MESEMONDÓ VERSENY 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ebben az évben a DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtára 44. alkalommal hirdette 

meg a városi és városkörnyéki alsó tagozatos tanulók számára mesemondó versenyét, ezúttal 

online módon, Mesélő Természet címmel. Az iskolák 2020. november 27-ig online formában 

küldhették be az évfolyamonként legjobb eredményt elért tanuló mesevideóját e-mail 

címünkre: javtkgyermekkonyvtara@gmail.com. A versenyre 8 iskola 22 diákja nevezett a 

videó felvétellel. 

A verseny előtt egy ajánló listát is készítettünk a versenyzőknek és felkészítőiknek.  A mesék 

kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy azok megtalálhatóak  legyenek az interneten, így 

az ajánlott mesék kb. 70 %-a online elérhető volt. Az 1-2. osztályosoknak rövidebb, míg a 3-

4. osztályosoknak hosszabb terjedelmű meséket javasoltunk 

 A természet számos csodát, szépséget, rejtélyt, kalandot tartogat számunkra, ezért is volt 

könnyű keresgélni a mesék között. A gyerekek a mesemondáshoz választhattak növényekről 

szóló mesék közül: A virágok királynője, Mese a liliomról, Tündérország rózsái, Egy 

búzaszem története, stb. A gyerekek szívesen mesélnek a természetben élő állatokról is, így 

nekik ajánlottuk Bagoly Bori meséjét, Egy fakopács naplóját, A kíváncsi vidrát, stb.  

Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek a választás során találkozzanak mai modern és 

klasszikus mesékkel egyaránt, hogy a személyiségükhöz leginkább illő mese elmondására 

vállalkozzanak a verseny során. 

 

 A versenyzés feltételei: 

 A versenyen a listáról kiválasztott mese előadásával vehettek részt a gyerekek. 

 A mesélés minél érzelemgazdagabb, színesebb legyen. A gyerekek a tiszta beszédre, a 

helyes tagolásra és a hangsúlyozásra törekedjenek. A zsűri ezen szempontok alapján 

értékelte a produkciókat. 

 Az iskolák minden évfolyamból csak a háziverseny győztesét, a versenyzés 

feltételeinek megfelelő gyermek videóját küldték be. 

 

Az eredményhirdetés 2020. december 9-én 17.00 órakor volt, a győztesek videója 2020. 

december 11-től látható a könyvtár weblapján. 

A helyezettek oklevelet kaptak és könyvjutalomban részesültek, amelyeket az iskolákon 

keresztül juttattunk el hozzájuk.  

Köszönjük a mesemondó versenyen résztvevő diákoknak, hogy igényes előadásukkal élményt 

szereztek valamennyiünknek. Köszönetet mondunk a felkészítő pedagógusoknak, szülőknek 

és mindazoknak, akik segítették a felvételek elkészítését. 

 

       Horváthné Jóna Mária 

mailto:javtkgyermekkonyvtara@gmail.com
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KESZTHELYI KALENDÁRIUM 2020-BÓL 

AVAGY A VÁLTOZÁSOK ÉVE 

„A világ változik, és mostanában egyre gyorsabbak a változások. Felgyorsult a tempó, és ezt 

ki kell használni. Új horizontok nyílnak.” 

(Agatha Christie) 

Amikor elindult a 2020. év a hagyományos módon, nem is sejtettük, mekkora fordulatok, 

mennyi változás és kihívás elé nézünk. Írásunk egyrészt rövid áttekintő, beszámoló, másrészt 

számadás az előző év tapasztalatairól, tevékenységeinkről. 

A január a hagyományok jegyében telt: méltóképpen megemlékeztünk a Magyar Kultúra 

Napjáról az Igricek Trió segítségével, valamint bemutattuk nagy érdeklődés mellett dr. Müller 

Róbert: Keszthely város története című kötetét. 

Februárban egy különleges estével vártuk olvasóinkat, Prykril József Venesz-díjas 

mesterszakácsot láttuk vendégül, aki mesélt nekünk legújabb kötetei megszületéséről, melyek 

a Zalai, vasi paraszti ételek és A dödölle címet kapták. Beszélgetőtársa Kövérné Kalmár 

Mónika, a MaiMóni blog szerzője volt. A hónapban megnyitottuk Gécseg András kiállítását 

is. Megemlékeztünk a Magyar Széppróza Napjáról: rendhagyó irodalomórára invitáltuk a 

Vajda János Gimnázium tanulóit. A Magyar Írószövetség Nyugat-Dunántúli Írócsoportjának 

segítségével érkezett hozzánk Király Farkas Bella István-díjas író. 

Március elején négy kollégánk vett részt Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtárban a Konfliktuskezelés és hatékony tárgyalási technikák elnevezésű tanfolyamon. 

Könyvtárunkban előadást hallgathattunk a krimi koronázatlan királynőjéről, Agatha Christie-

ről. A hónap első napjaiban érkezett meg a Móra Kiadó Janikovszky Éva Emlékkiállítása, 

melynek nagyon örültek olvasóink, diákcsoportok is megtekintették. Sajnos, azonban az élet 

átrendezte a körülöttünk lévő világot, melynek következtében március közepétől – mint 

megannyi más intézmény – könyvtárunkat bezárni kényszerültünk, így sokan lemaradtak erről 

a nagyon érdekes és szemléletes vándorkiállításról. 

Előállt egy váratlan helyzet, gyorsan kellett ezeket a változásokat menedzselni, megfelelni új 

kihívásoknak. Megismerkedtünk a Home Office munkavégzés „örömeivel és bánataival”. A 

kényszerleállás alatt olyan feladatokat végezhettünk el, amire máskor kevés idő jut. Mit is? 

Könyvajánlókat fogalmaztunk, amelyek majd az új honlapra kerülnek fel, a következő évben 

esedékes új stratégiai terv alapjainak megírásába ástuk bele magunkat, ötleteltünk új típusú 

könyvtárhasználati órák tervezetein. Online rajzpályázatot hirdettünk kedvenc versekről, az 

alkotásokat honlapunkon és a facebook oldalunkon is megtekinthetővé tettük. Átrendeztük az 

olvasótermi állományt: sok könyvet töröltünk az állományból, többet kölcsönözhetővé tettünk 

az olvasók számára, s új feliratokat helyeztünk el. Közreműködtünk a Keszthely, ahol élünk c. 

helyismereti tananyag létrejöttében, ami könyvtárunk honlapján is elérhető. Ennek 

köszönhetően bővült digitális gyűjteményünk, gyermekkönyvtáros kollégáink pedig online 

helytörténeti vetélkedőt bonyolítottak e kiadvány felhasználásával. Home office keretén belül 

online tájékoztatás, diákok segítése zajlott. Honlapunkon frissítettük a Hasznos helyek 

menüpontunkat, kiegészítve tanulást segítő oldalak, adatbázisok, katalógusok linkjeivel. 

Hangoskönyv-jegyzékünket aktualizáltuk. Bővítettük a helyismereti gyűjteményi állomány 

tárgyszavait a keresőrendszerben. Az online térben zajlott le a Zöld Zala elnevezésű 

környezetvédelmi vetélkedőnk (erről a Zalai Könyvtári Levelező 2020/1. sz. olvasható egy 

rövid beszámoló), ennek kidolgozása és összeállítása szintén Home office-ban történt. A 

bezárás alatt folytatódott az új dokumentumok beszerzése nemcsak a helyi, hanem a területi 

ellátásban is. Fenntartónkkal való együttműködés keretén belül informatikus kollégánk a helyi 
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önkormányzati rendeleteket közzétette a honlapunkon, ezzel segítve a lakosság információhoz 

való hozzájutását. Munkatársaink részt vettek a járvány ideje alatt a városi önkéntesek 

munkájában: gyógyszert szállítottak, bevásároltak a rászorulóknak. Egy alkalommal pedig a 

helyi kórház kérésére könyveket adományoztunk. A bezárás ideje alatt elvégzett munkánkról 

kisfilmet forgattunk, amelyről nemcsak a honlapunkon keresztül értesülhettek, hanem a 

közösségi média felületén is. Sajnos, a járványveszély következtében pénzügyi elvonások is 

érintették az intézményt, mely a munkában kényszerpihenőt jelentett több munkatársunk 

számára. 

2020 júniusában átadtunk egy új közösségi teret: 48,6 millió Ft-ból a Széchenyi 2020 pályázat 

keretén belül épült meg az olvasóudvarban egy 40 m2-es interaktív közösségi és oktató tér. Az 

uniós projektből és önkormányzati támogatásból megvalósuló beruházásnak köszönhetően 

kialakított modern épületrészben nemcsak a diákok nem formális oktatása valósulhat meg, de 

felnőttek számára is új lehetőséget nyújt. E pályázat révén eszközparkkal is bővült 

könyvtárunk: oktatási és közösségi funkciókhoz illeszkedő bútorok, valamint informatikai és 

audiovizuális eszközök megvásárlására került sor. A Városvédő Egyesület, a TC Informatika 

Kft. és a Magnolia Art Kertépítő Kft. jóvoltából és segítségével elkészült a pihenőkert, 

mellyel létrejött egy hívogató, üde rekreációs tér.  

Júniusban a járványveszély feloldásával könyvtárunk megnyílt olvasóink előtt, igaz, nem 

teljes körű nyitvatartással és szolgáltatásokkal. Ha nyár, akkor Balaton, és az idei évben sokak 

számára tényleg ez jelentette a Riviérát, ezért nagyon örültünk, hogy ismét megnyithattuk 

strandkönyvtári szolgáltatásunkat, s ebben az évben párhuzamosan működtek a 

szolgáltatásaink mind a főépületben, mind a Városi strandon, ami komoly tervezést és 

munkaszervezést igényelt. 2020-ban új helyet kaptunk a strandon: a főbejárat mellett egy 

kisebb, de komfortosabb épületet egy félig nyitott, félig zárt terasszal. Munkakörülményeinket 

tekintve ez jó helynek számított, hiszen a polcunkat nem kellett naponta ki-be cipelni, és a 

főbejárat az egyik legforgalmasabb hely a strand területén, bár ez nem mindig állt 

összhangban a forgalmi statisztikánkkal. A szolgáltatási igények elég széles skálájával 

találkozhattunk: nyugágykölcsönzéstől hajójegy-vásárlásig, de akadt, aki áramot szeretett 

volna kölcsönözni tőlünk a telefonja feltöltéséhez. Több alkalommal elsősegélyt nyújtottunk. 

Munkánkat ismét segítették középiskolás diákok, akik az IKSZ keretén belül dolgoztak 

nálunk. 

Szeptember 1-jétől visszaállt a „régi rend”: szokásos nyitvatartással és szolgáltatásokkal 

vártuk olvasóinkat, újra elindult a tanév, könyvtárbemutató órákat tartottunk, valamint 

alapfokú könyvtárosi és Textlib használói képzést bonyolítottunk le a községi könyvtárosok 

számára. E hónapban hallhattunk előadást gróf Festetics Leóról. A júniusban elmaradt Ünnepi 

Könyvhét alkalmából is szerveztünk programot: rendhagyó irodalomórára vittük el a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Közgazdasági Technikum 2 osztályába 

Szurovecz Kitti írónőt, aki egymás után két nagyon nyitott és érdekes óra keretén belül 

mutatkozott be a diákoknak, délután pedig könyvtárunk új közösségi terében irodalmi 

teadélutánra invitáltuk a felnőtt érdeklődőket. 

Az október mindig az országos nagy szakmai összefogásról, az Országos Könyvtári Napokról 

és a Könyves Vasárnapról szól. A 15. alkalommal megrendezett átfogó programsorozat több 

rendezvényt is kínált olvasóinknak: Bemutattuk Kovács Emőke Balatoni impressziók című 

kötetét, amelyhez a Balatoni Értékmentés facebook-csoport által meghirdetett pályázat 

képeiből nyitottunk kiállítást. Kiállítást láthattak még olvasóink könyvtári retróságokból, s 

alkotásaikkal megmutatkoztak kollégáink. Zenei élményt nyújtott Kiss Tamás karnagy, 

zenetanár, az új épületben Természetbarát kert címmel interaktív környezetvédelmi előadást 

tartott kisdiákoknak Sáringer Marcell, a gyermekkönyvtárban Botka Dóra drámapedagógus 

foglalkozása nyújtott élményeket, de köszönthettünk köreinkben Ugron Zsolna írónőt is. Író-
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olvasó találkozóra vártuk Hartmann Miklóst, aki Örömóda c. kötetével ismertetett meg 

bennünket. Ebben a hónapban mutattuk be a Keszthely, ahol élünk c. tananyagot egy előadás 

keretében, valamint a Mozgáskorlátozottak és a KESOTE tagjainak helytörténeti vetélkedőt 

rendeztünk Kocsondiné Eisenkorb Györgyi és Verebélyi Judit aktív közreműködésével. 

Könyvtárunk tagja a Digitális Jólét Programnak. Mentoraink szervezésével különleges 

élményben lehetett részünk: megérkezett hozzánk az Utazó Digitális Élményközpont. Az új 

közösségi terünkben 3 iskola közel 100 tanulója ismerkedhetett meg új digitális 

technológiákkal, 3D nyomtatóval, LEGO-robotokkal, VR szemüveggel.  

Pályázati forrásból valósult meg az olvasószolgálati pult plexi fala.  

Az év utolsó rendezvényeként november 3-án Wildner Judit előadása hangzott el „Víruson 

innen, víruson túl”: az immunrendszer erősítése természetesen címmel. Sok érdekességgel és 

aktualitással szolgált, hiszen november 11-től ismét lezárásra kerültünk a járványveszély 

erősödése miatt.  

Az október 31-ével megszűnt közalkalmazotti jogviszony miatt november 1-től a Munka 

Törvénykönyve alá esnek a könyvtár dolgozói is. A hónap elejétől komoly személyi változás 

történt: a könyvtárat új vezetés irányítja: Kocsondiné Eisenkorb Györgyi – aki október 

közepétől igazgatóhelyettes – látja el az intézmény vezetését. Ebben segítője Kalmárné 

Amberg Xénia olvasószolgálati csoportvezető. Első nagy feladatuk az új munkaköri leírások 

megírása volt. Új munkatársunk lett Gyapay Vera a DFMVK-ból, aki nagy lelkesedéssel 

vágott bele a szintén nagy kihívást jelentő KSZR feladatok elvégzésébe. Az újbóli 

kényszerpihenő ideje alatt nagytakarítási munkálatokra, a folyóirat-állományunk rendezésére, 

nyilvántartásának frissítésére került sor. November 18-tól december 28-ig pedig 

állományellenőrzést végeztünk a Gyermekkönyvtárban. 

Olvasóinkat a honlapunkon és a közösségi média felületeinken folyamatosan tájékoztatjuk az 

aktuális helyzetről. Online tájékoztatás folyik, digitális szolgáltatásaink működnek, diákok 

tanulását segítjük, amihez nagy segítség az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázis. 

Több rendezvényünk elmaradt 2020-ban, és a felhasználói tanfolyamainkat sem tudtuk 

megtartani. 

A 2020-as év nem teljesen a tervek szerint alakult, de legyünk büszkék magunkra és 

munkatársainkra, akikkel közösen dolgoztuk végig az évet, és közösen vághatunk bele a jövő 

feladataiba és kihívásaiba. 

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, Verebélyi Judit 



TUDÓSÍTÁS  

2 4  

3 LÉPÉSBEN: A FOLYAMATOKRÓL 

 2020. december 3-án, sikeresen lezajlott a 3 lépésben konferenciasorozat első alkalma, 

amely a folyamatok témakört járta körül három előadó segítségével. A konferenciára 148-en 

jelentkeztek, akiknek 30 %-a felsőoktatási könyvtárban, 28%-a városi könyvtárban és 21%-a 

megyei hatókörű városi könyvtárban dolgozik. Végül 113-an hallgatták meg az előadások egy 

részét vagy egészét. A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai 

közül 10 fő vett részt az online konferencián.  

 Az első előadó Molnár Georgina, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

gyűjteményépítési főigazgatóhelyettese volt, aki idén szakértőként közreműködött a Könyvtári 

Minőségi Díjra és Minősített Könyvtár címre pályázó könyvtárak helyszíni látogatásában. 

Könyvtári folyamatok a stratégia tükrében című előadásában rávilágított, hogy időről időre 

aktuálissá válik a könyvtárak életében a minőségmenedzsment. Valójában ez a munka sosem 

fejeződik be egy-egy eredmény, cél elérésével, a Minősített Könyvtár cím, vagy a Könyvtári 

Minőségi Díj csak egy mérföldkő ebben a folyamatban. 2015-2016-ban Debreceni Egyetem 

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársai ismét egy ilyen mérföldkő eléréséért dolgoznak, 

de az előkészítő munkálatok elvégzéséhez az eddigiektől különböző, a Könyvtár életében 

újszerű gyakorlatot és eszköztárat alkalmaznak. Tanulmányukban a BPMN 2.0 (Business 

Process Model and Notation) támogató üzleti informatikai szabvány alkalmazását mutatják be 

a könyvtári minőségfejlesztés területén. A BPMN nem előzmények nélküli könyvtárukban, 

először az Egyetemi Kiadó, a Könyvtár valóban üzleti profillal rendelkező alegysége 

alkalmazta munkafolyamatai leírásához. Ezt az ötletet vitték tovább, amikor a 

Minőségirányítási Tanács folyamatleírásokért felelős munkacsoportja úgy döntött, hogy ezt a 

szabványt és az azt támogató informatikai eszközöket alkalmazza valamennyi könyvtári 

munkafolyamatuk feltérképezésére és leírására. Az eszköz használata komoly tanulást, 

képzést, és egyfajta algoritmikus szemlélet elsajátítását feltételezi a könyvtáros kollégák 

részéről. A tanulmányban feltérképezték a hazai könyvtári minőségmenedzsment 

folyamatirányítási gyakorlatát, a BPMN korábbi könyvtári (elsősorban hazai ezen belül saját 

könyvtárukban történő) alkalmazását. A kolléga röviden beszámolt a Minőségirányítási Tanács 

működéséről, és a Folyamat munkacsoport szerepéről a minőségbiztosításban. Bemutatta azt a 

munkát, amit az eszköz elfogadtatásáért, a kollégákkal való megismertetéséért végeztek. 

Végezetül bemutatott néhány példát az elkészült folyamatmodellekből, remélve, hogy kiderül 

munkájukból, milyen haszonnal jár a BPMN alkalmazása könyvtári környezetben. 

 A második előadó dr. Benedek Petra a BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan 

Tanszék egyetemi adjunktusa volt, aki Folyamatábra készítés a gyakorlatban című előadásában 

egy fontos gyakorlati témát, a folyamatábrakészítést járta körbe. Ismertette a folyamatok 

kapcsán felmerülő fogalmakat, az ábrakészítés során használt szimbólumokat. Elmondta, 

hogyan alkalmazzuk a folyamatábrákat és ismertette a draw.io-t. 

 Utolsó előadó dr. Bernáth Lajos a QUALIMED-IL Fejlesztő Iroda Kft. szakmai vezetője 

volt, aki Folyamatmanagement című előadásában a folyamathierarchia, folyamatstruktúra és a 

kulcsfolyamatok világába kalauzolta el a hallgatóságot. Könyvtári példákkal szemléltette a 

folyamatszabályozást, felhívva a figyelmet a hibás alkalmazásokra. Majd a folyamatok 

mérését, a folyamatindikátorok meghatározásait járta körbe és előadását a minőségmodellek 

összehasonlításával kerekítette le. 

 Sokat tanultunk a fent említett előadóktól, így új ötletekkel, konkrét megoldásokkal, 

tapasztalatcserékkel felvértezve folytathatjuk munkánkat a minőségirányításban.  

Varga Ibolya 
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KÖNYVTÁRAK AZ ONLINE TANULÁS SZOLGÁLATÁBAN 

A Könyvtári Intézet K2 online összefoglaló címet kapó továbbképzési sorozatának első 

szakmai napja 2020. december 10-én került megrendezésre - a helyzetre való tekintettel 

kényszerűségből, de témájához remekül illőn - az online térben. A webkamerák előtt 

összegyűlteket a Könyvtári Intézet igazgatója, Fehér Miklós köszöntötte. 

Őt követte az első előadó, Dr. Racsko Réka, aki "Szárny vagy teher?" című prezentációjában 

az online tanulás lehetőségeiről, kihívásairól beszélt, miközben betekintést nyújtott abba is, 

hogy a technológia fejlődése hogyan befolyásolta az oktatást, illetve annak átalakulását. 

Előadásában kitért arra, hogy a technológiai változások nem csak magukat az eszközöket 

jelentik, de egyben a hozzájuk tartozó módszertan kidolgozását is szükségessé teszik. Ahogy 

az oktatás áttevődött az online térbe, úgy jelentek meg az új elvárások a pedagógusokkal és 

tanulói kompetenciákkal kapcsolatban. Nem példa nélküli az oktatás és a technológia 

integrálódása, hasonló helyzet állt elő, amikor az 1900-as évek elején megjelentek a különféle 

kivetítők és írásvetítők, de a tartalom, amit ezek segítségével meg lehetett volna jeleníteni, csak 

a század közepén vált elérhetővé, és csak a ‘70-es évekre alakult ki a módszertan, hogy hogyan 

kell hatékonyan oktatni ezek segítségével. Jelenleg is ezt a folyamatot figyelhetjük meg: a 

hardver adott, a szoftver rendelkezésre áll, de a módszertan még alakul, avagy tudjuk, hogy 

mivel és mit, csak azt nem, hogy hogyan. Nehezíti a helyzetet, hogy az egyébként is jelen lévő 

folyamatot a járvány megjelenése felülírta, felgyorsította.  

 A könyvtárak támogató szerepét ő a tartalomszolgáltatásban (szakirodalom, digitális másolat, 

EOD szolgáltatás), a tartalomfejlesztésben és kiemelten a már elérhető tartalmak 

rendszerezésében (metaadatolt tudásbázisok építése, kurzuskatalógusok szerkesztése) látja.  

Második előadóként Sikaláné Sánta Ildikó beszélt a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtárban szerzett, a távoktatáshoz kapcsolódó tapasztalatairól. Szerinte a távoktatás egyik 

legnagyobb nehézsége a tanuló és tanár közti távolság, és a legfontosabb feladat ezt bármilyen 

eszközzel legyőzni.   

A könyvtáraknak ebben segítő szerepe van, például e-learning tananyagok készítésével és 

közreadásával tudnak megfelelő támogatói lenni az atipikus tanulási formáknak. A Somogyi 

könyvtárban egy 2007-es TÁMOP pályázat elnyerését követően alakították ki saját távoktatási 

felületüket, aminek kiválasztásakor olyan szempontokat vettek figyelembe, mint például az 

egyszerűen kezelhető és felhasználói típusonként (diák, oktató, adminisztrátor) elkülönülő 

felület, a különféle ellenőrzési formák támogatása (tesztek, beadandó feladatok, vizsgáztatás), 

a statisztikai adatok kezelése, valamint a dinamikus és statikus lehetőségek biztosítása. Ezek 

alapján választásuk az ILIAS keretrendszerre esett, aminek kezelését az előadásokat követő 

workshopok egyikén be is mutatták. Az első feltöltött tananyag (Információszerzés a könyvtári 

környezetben) kudarcát abban látta, hogy a célcsoportot nem sikerült jól behatárolni. Hiába 

volt jól összeállított a tananyag, a legtöbben magát a felületet sem tudták használni, 

egyszerűsége ellenére sem. A használók digitális kompetenciáinak is fejlődnie kellett még, és 

kell a mai napig is.  

Az előadásokra vonatkozó kérdésekből összeállított, online és mobil applikációként is 

használható Kahoot! kvíz levezetését követően a több, mint 100 résztvevő három csoportra 

osztva vehetett részt a meghirdetett workshopokon, tovább mélyítve tudásukat a témában.  

Összességében kellemes hangulatban és – a hasonló rendezvényekkel mindig velejáró – 

technikai hibáktól mentesen zajlott a szakmai nap, amin az előadások és a workshopok 

segítségével megismerhettük a távoktatás mai helyzetét és a módokat, amikkel a könyvtár 

segíteni, támogatni tudja a tanárokat és a diákokat abban, hogy a távolság ne menjen a hatékony 

oktatás rovására. 

Deák Klaudia 
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NEM MARADTUNK PROGRAMOK NÉLKÜL 

KÖNYVTÁRI ESEMÉNYEK ÉS JUBILEUMI OKN 

Járvány ide, járvány oda - nem hagyhattuk, hogy az ingerszegény tavasz után a nyári-őszi 

időszak is rendezvények nélkül teljen el. Összefogással és proaktív hozzáállással az idei évben 

is számos programot sikerült megvalósítani. Néhány településen már a nyári gyerektáborok, 

szabadtéri összejövetelek is lehetőséget adtak az interaktív előadások, kreatív foglalkozások, 

közösségi játékok megtartására. Így többek között Borka bohóc, a Tarsoly Erdélyi Mezőségért 

Egyesület, a Harisnyás Pipik vagy éppen Gábor bohóc szórakoztatta az ifjú közönséget. 

Szeptember hónapban szintén több zenés rendezvény is lezajlott. Például a Zalaapáti 

Harmonikazenekar vagy a Kanta Judit vezette TekertedBand együttes szórakoztató műsora, 

illetve több néptánc előadás is megrendezésre került. Ezek mellett Hajdu Zsanett biológus, 

farmakognoszta is járt megyénkben, hogy ismeretterjesztő prezentációkban mutassa be Dél-

Amerika változatos növény- és állatvilágát a gyermekek és felnőttek alkotta érdeklődő 

közösségeknek. 

S így érkeztünk el az októberi Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. Bíztunk 

benne, hogy a jubileumi OKN során lesz lehetőség programok megtartására. S ha 

visszafogottabb létszámmal is, de jónéhány értékes program megvalósulhatott. 

Todó kitálal a sportról - Interaktív könyvbemutató Vig Balázs meseíróval 

Nagykanizsa, Halis István Városi Könyvtár 

 „Nézz utána, hogy minden napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapokból is ünnepet 

csinálj, ha pillanatokra is. Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias 

mozdulattal. Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba belecsempészhetsz valamilyen 

varázsos elemet.” 

Márai Sándor sorait idézi az OKN hivatalos honlapján Ramháb Mária az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség elnöke. Nem véletlenül, hiszen a 2020. évi Országos Könyvtári Napok 

eseményei két jelentős évforduló köré összpontosultak. 30. születésnapját ünnepelte az IKSZ, 

illetve 15. alkalommal került sor a könyvtári szakmát leginkább át- és összefogó, legtöbb 

intézményt és résztvevőt megmozgató rendezvénysorozatára. A Könyvtárak az emberekért – 

Ünnepeljünk együtt! címet viselő programsorozat keretében a bibliotékák valamennyi 

korosztályra gondolva állították össze a tematikát. Idén is elsődleges cél volt – a színes 

kulturális és közösségi programok megszervezése mellett – a szolgáltatások, lehetőségek 

bemutatása és az új használók bevonása a könyvtári életbe. 
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A 2020-as projekt témakörei az alábbiak voltak: 

o Ünnepeljünk együtt!

o Történelmi időutazás

o Nagy könyvtári beavatás

o Az én könyvtárosom

o Olvas az ország

o Irány a természet!

Az október 6-i nemzeti események, valamint az elhalasztott Trianon-évfordulóhoz kapcsolódó 

rendezvények kapcsán több önkormányzatnál és oktatási intézményben történelmi vetélkedők, 

előadások és megemlékezések, valamint múltidéző beszélgetések zajlottak. 

Néhány településen családi napok és természetjáró túrák, úti élménybeszámolók tarkították az 

őszi programsorozatot. Nem maradhattak el a kézműves foglalkozások, a mese- és 

filmvetítések, például a természetvédelem témakörében, illetve sok más tematikában a 

KönyvtárMozi keretében. Családoknak szóló ismeretterjesztő és zenés előadások, továbbá 

bábszínházi bemutatók színesítették a programkínálatot - még ha ezekben az esetekben is 

kisebb számban és alacsonyabb részvételi aránnyal is kellett számolni. Kovács Gábor muzsikus 

verses-zenés produkciójában többek között a nagylengyeli és a zalaistvándi lurkóknak mutatta 

meg, hogy „mindenből is” lehet hangszert készíteni és megszólaltatni – ráadásul mindezt 

egyszerre élvezetes és edukatív formában. Kulturális csemege volt és izgalmas zenei élményt 

tartogatott a Zala Zenekar pakodi fellépése is, amelyen Laposa Julcsi működött közre. 

Mesélni jó! - Drámapedagógiai foglalkozás Botka Dórával 

Keszthely, Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 

A városi könyvtárakban szintén izgalmas vetélkedőkkel, online pályázatokkal és játékokkal, 

kreatív foglalkozásokkal, vidám bábelőadásokkal készültek a kollégák. A könyvtárat, annak 

működését, szolgáltatásait, online közösségi felületeit bemutató előadások mellett, több 

intézmény várta könyvvásárral és ingyenes beiratkozási akcióval a régi és új látogatókat. A 

Lenti Városi Könyvtárban a 100 éve született Vajda József pedagógus, népdalgyűjtő életéről és 

munkásságáról tartottak zenés megemlékező estet. Keszthelyen a könyvtár munkatársai 

egyebek mellett drámapedagógai foglalkozással, környezettudatos vetélkedővel, 

fotókiállítással egybekötött kötetbemutatóval és a maguk által készített kézműves alkotásokból 

létrehozott kiállítással kedveskedtek az érdeklődőknek. 
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Vidám zenés előadás óvodásoknak - Kovács Gábor muzsikus zenél 

Nagylengyel, Könyvtári Információs és Közösségi Hely 

Zalalövőn papírszínházi előadás zajlott kreatív foglalkozással egybekötve, ahol a mese előadása 

után, annak feldolgozása interaktív játék keretében történt. Nem csupán a nagyobb gyerekekre, 

hanem a totyogós korosztály tagjaira is gondoltak a szervezők a mondókás fejlesztő 

foglalkozások megszervezésekor. Zalaegerszegen a jól ismert változatos programokon túl, 

többek között könyvbemutató, filmklub és biblioterápiás foglalkozások közül lehetett válogatni 

az OKN napjai során, s újdonságként egy online podcast beszélgetés részesévé is válhatott a 

közönség. 

Fontos szerepet kapott az egészségmegőrzés és – ezzel is hozzájárulva a környezetvédelemhez 

– több településen zöldítés történt az „Ültess fát, olvass alatta könyvet” akció keretében. A

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által indított kezdeményezés kapcsán nem csak egy-egy fára 

pályázhattak a bibliotékák, hanem a témához kapcsolódó előadó tiszteletdíjának 

finanszírozására is. 

Zala megyében 48 település 53 intézményében 140-nél is több program zajlott október 5. és 11. 

között, így a nehezített pálya ellenére egyáltalán nem volt eseménytelen az idei OKN sem. 

Találkozzunk a könyvtárban 2021-ben is! 

Könyvek új élete - Kiállítás Mikó Lajosné könyvszobor alkotásaiból 

Letenye, Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 

Scheiber Veronika 
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OZMÁNBÜK KÖZSÉG KÖNYVTÁROSA 

KAPTA 2020-BAN AZ OLVASÓINKÉRT DÍJAT 

 A hagyományos őszi KSZR Szakmai napra a korlátozások miatt nem kerülhetett sor, 

azonban két díjátadás is megvalósult – igaz, rendkívül szűk körben megrendezve. A 

kistelepülések lakóinak meghirdetett, helyi könyvtárat népszerűsítő plakátverseny eredményes 

résztvevőit a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban díjazták. Gyermek kategóriában első 

helyezést ért el Baki Boglárka Zalacsébről, második lett a csapi illetőségű Borsodi Réka, a 

harmadik helyen pedig Bertók Petra végzett, akit az egervári bibliotéka ihletett meg. A felnőttek 

közül a nagykutasi Dezső Anita részesült jutalomban. Köszönjük a részvételt és gratulálunk a 

díjazottaknak!  

 Az idei évben Nagyné Benedek Judith ozmánbüki könyvtáros nyerte el az Olvasóinkért díjat. 

A szakmai elismerés mellett a díj kézzel fogható emléket is jelent: Németh János Kossuth-díjas 

keramikusművész alkotását. Az elismerést a JAVK Olvasóinkért Alapítvány elnöke, Bogár 

Imre, illetve az alapítvány titkára, egyben a József Attila Városi Tagkönyvtár vezetője Nitsch 

Erzsébet adta át az ünnepeltnek. A József Attila Városi Tagkönyvtár egykori igazgatója, Major 

Árpád által szorgalmazott és 20 éve létrejött kezdeményezésére alapított Olvasóinkért díjat a 

zalai kistelepüléseken működő könyvtárak munkatársai kaphatják meg. Évről évre egy olyan 

munkatársnak ítélik oda a díjat, aki a helyi olvasóközönség igényeire támaszkodva, 

lelkiismeretesen végzi a munkáját, aktív közreműködője a KSZR szervezésében megvalósuló 

rendezvényeknek, tanfolyamoknak, folyamatos kapcsolatban áll a megyei könyvtár 

munkatársaival, továbbá figyelemmel kíséri a változásokat, nyitott az újdonságokra. Jutka évek 

óta lelkesen dolgozott az ozmánbüki olvasókért és a helyi közösség kulturális életének 

színesítéséért. Ezúton is köszönjük a munkáját és gratulálunk az elismeréshez! 

Bogár Imre, Kiss Gábor és Nitsch Erzsébet a díjazott Nagyné Benedek Judith-tal, 

valamint Kovács Anikó ozmánbüki polgármesterrel. (Fotó: Pezzetta Umberto, Zalai Hírlap) 

Scheiber Veronika 
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A HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT PROGRAMJAI A DFMVK 

APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁRBAN 

2020. november 21-29. 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében rendezik meg. 

A program célja, hogy Európa szerte megszólítsa az embereket, és felhívja a figyelmet, hogy a 

tisztább környezet érdekében jobban figyeljenek a mindennapi fogyasztási szokásaikra, a 

hulladék keletkezésének megelőzésére. A programsorozathoz a kulturális intézmények is 

csatlakoztak különféle rendezvények lebonyolításával, melyek környezettudatosságra, 

környezeti nevelésre, a hulladékok újrahasznosítására fókuszálnak. A DFMVK Apáczai Csere 

János Tagkönyvtár két programmal készült: 

 Háztartási hulladék újrahasznosítása - kreatívan:

A hulladékcsökkentés egyik legfontosabb célja, 

hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. Az 

újrahasznosítás ma már nem ismeretlen fogalom. 

A kreatív foglalkozás keretén belül a háztartásokban 

is fellelhető, újrahasznosítható anyagokból 

ajándéktárgy készítése valósult meg. A programról 

videofelvétel készült, az alábbi linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=bhkMw3bT5Gc 

 Könyvtárból jöttem! – podcast. Vendégünk Sóti Balázs a Zalai Közszolgáltató

Nonprofit Kft munkatársa.

A beszélgetést videofelvétel formában tettük 

nyilvánossá, melyet a könyvtár honlapján és 

közösségi oldalán is megosztottunk. Vendégünk 

főleg a környezettudatosságra, a hulladékok 

keletkezésének megelőzésére hívta fel a figyelmet. 

Szó volt arról is, hogy mennyire fontos már 

gyerekkorban elkezdeni a környezettudatos 

életmódra való nevelést, és milyen eszközökkel, 

módszerekkel lehet ezt hatékonyabban megtenni. 

Összességében úgy gondolom, hogy figyelmet felkeltő programot tudtunk online térben 

lebonyolítani ebben a fontos témában, melyet bizonyít a videók megtekintésének száma is. 

Szeretnénk a továbbiakban is részt venni hasonló programokon, minél több családhoz eljuttatni 

a környezeti nevelés fontosságát.   

Jasztrab Istvánné 

https://www.youtube.com/watch?v=bhkMw3bT5Gc
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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK PROGRAMJAI A DFMVK 

APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁRBAN 

 
A DFMVK Apáczai Csere János Tagkönyvtár a 2020. évi Országos Könyvtári Napok keretén 

belül a „Könyvtár az emberekért – ünnepeljünk együtt!” projekthez kapcsolódva valamennyi 

korosztályra gondolva állította össze programjait: 

 

2020. október 5 (hétfő): Könyvbarát Kör – irodalmi est: Az Országos Könyvtári Napok idei 

hagyományőrző célkitűzéséhez illeszkedve, sikerült újraindítani a Könyvbarát Kör irodalmi 

estet, ami 2012 óta működik a könyvtárban. A tervek szerint továbbra is havonta egy 

alkalommal találkoznak a tagok a könyvtár olvasótermében, ahol főként a kortárs irodalom 

kerül terítékre. Az olvasó est tagjai között az aktív korosztály is képviseltette magát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. október 8. (csütörtök) Könyvtárból jöttem…. – podcast. Vendégünk: Balaton László 

író volt, aki mesélt a hamarosan megjelenő új könyvéről, a Göcseji ősz c. gyerekeknek szóló 

kiadványról. A beszélgetést online formában tettünk közzé a könyvtár közösségi oldalán és a 

youtube csatornáján. A program megtekintési adataira hivatkozva, nagy népszerűségnek 

örvendett a lakosság körében.  
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2020. október 11. Könyves vasárnapra könyvvásárral és két családi programmal is 

készültünk: 

A Napraforgó Családbarát Műhelysarok családi játszóházra várta az alkotni vágyókat, ahol 

„Elhasznált könyvek kreatív szerepkörben” címmel kézműves foglalkozás lebonyolítására 

került sor, ahol a régi könyvek újrahasznosításával lehetett készíteni új használati- és 

dísztárgyakat.  

  Kertvárosi társasjáték – családoknak c. programra is vártuk az érdeklődőket, ahol új 

társasjátékokat biztosítottunk minden korosztály számára. Egy éve, olvasói igények alapján 

indult el a könyvtárban a Társasjáték Klub, amely nagyon népszerű nemcsak a városi lakosság 

körében. Vannak olyan tagjai is, akik a közeli településeken élnek és szívesen vesznek részt a 

foglalkozásokon. 

A Könyves Vasárnap programjait a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Keresztury 

Dezső VMK és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum támogatta. 

Jasztrab Istvánné 
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI - 2020. 

Január 17. 

Magyar Kultúra Napja 

A Fejér György Városi Könyvtár és a TKM Kőrösi Csoma Sándor Klub közös rendezvénye 

Igricek: „Szólásért való ének” 

Művészeti vezető: Farkas Tibor. 

Január 24. 

Dr. Müller Róbert: Keszthely város története című könyvének bemutatója 

Előadó: Dr. Müller Róbert régész, a MTA doktora, a Balatoni Múzeum nyugalmazott 

igazgatója 

Február 4. 
Prikryl József: Zalai-Vasi paraszti ételek (A búbos túrótól a fumuig) és A dödölle című könyvek 

bemutatója 

Vendégünk: Prikryl József Venesz József-díjas mesterszakács 

Beszélgetőtárs: Kövérné Kalmár Mónika, a MaiMóni gasztroblog szerzője 

Közreműködött: az Egry József Általános Iskola és AMI Cinegék Énekegyüttese (felkészítő: 

Palágyiné Szőnyi Judit) 

Február 17. 
Gécseg András festőművész kiállításmegnyitója 

A kiállítást megnyitotta: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész 

Közreműködött: Bajzikné Panni – vers, Zenei közreműködő: Szabó Attila (Pasco) – gitár 

Február 27. 

Magyar Széppróza Napja 

A Magyar Írószövetség Nyugat-Dunántúli Írócsoportja támogatásával 

Király Farkas Bella István-díjas író szerzői délelőttje 

Köszöntőt mondott: Sütő Csaba András költő, szerkesztő 

A szerzővel Szemes Péter irodalomtörténész, műkritikus beszélgetett 

Március 10–28. Nyitvatartási idő alatt 

Janikovszky Éva emlékkiállítás 

Március 10. 
„A krimi koronázatlan királynője: az ismeretlen Agatha Christie” 

Tircsné dr. Propper Valéria a Miskolci Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója, az 

irodalomtudományok doktora vetített képes előadása 

Szeptember 18. 

Ünnepi Könyvhét 

Rendhagyó irodalom óra Szurovecz Kitti íróval 

(Kihelyezett rendezvény) 

Irodalmi teadélután a könyvtár udvarán 
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Szeptember 29. 

„ Polihisztor arisztokrata” című vetített képes előadására 

Festetics Leóról 

Vendégünk: Pelcz István nyugalmazott tanár 

 

Október 2. 

Író-olvasó találkozó Ugron Zsolnával 

Beszélgetőtárs: Temleitner Krisztina igazgatóhelyettes 

 

Október 5─11. Országos Könyvtári Napok 

 

Október 5. 

Kovács Emőke: Balatoni impressziók: sorsok, helyek, történetek c. könyvének vetített képes 

bemutatója 

Vendégünk: Dr. Kovács Emőke 

A bemutatóval egyidőben nyílott meg a Balatoni impressziók című fotókiállítás, a Balatoni 

értékmentés facebook-csoport által meghirdetett pályázat válogatott alkotásaiból 

 

Október 6─30. 

Kiállítás 

Alkotó könyvtárosok (ízelítő a városi könyvtár munkatársai kézműves alkotásaiból) és a 

Könyvtári retroságok (bemutató régi könyvtári tárgyakból) címmel 

 

Október 7. 

Természetbarát kert 

Sáringer-Kenyeres Marcell interaktív előadása gyerekeknek a környezetvédelemről 

 

Október 9. 

A Fejér György Városi Könyvtár és a TKM Kőrösi Csoma Sándor Klub közös rendezvénye 

Évfordulós zeneszerzők nyomában. 

Előadó: Kiss Tamás karnagy, zenetanár. Közreműködtek: Kiss Tamás és tanítványai 

 

Október 11. 

Könyves Vasárnap 

Ingyenes szolgáltatások, Megbocsátás napja, Könyvbörze 

 

Október 12. 

„Keszthely, ahol élünk” című helyismereti előadás 

Közreműködtek: Kocsondiné Eisenkorb Györgyi és Verebélyi Judit 

 

Október 13. 

Hartmann Miklós: Örömóda c. kötetének bemutatója 

A szerzővel beszélgetett: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész 

 

Október 19. 

„Keszthely, ahol élünk”: Tények, történetek, képek című helytörténeti vetélkedő a Zala megyei 

mozgássérültek és a KESOTE részére 
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November 3. 

„Víruson innen, víruson túl”: az immunrendszer erősítése természetesen 

Wildner Judit kertészmérnök előadása 

Kalmárné Amberg Xénia 
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A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 

GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK 2020. II. FÉLÉVI PROGRAMJAI 

 
Szeptember 17. Tények, történetek, képek helyismereti vetélkedő 
 

A Keszthely, ahol élünk című helytörténeti 

anyag szolgált alapjául, melyet 

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi 

könyvtáros készített. A játékos vetélkedőn 

rákérdeztünk Keszthely város címerére és 

képfelismeréssel is bizonyíthatták 

jártasságukat a tanulók. Feladatuk volt még 

a balatoni hajók időrendbe sorolása, 

szókereső rejtvény megoldása a város 

történetéből, végül pedig egy képet raktak 

ki a régi sétáló utcáról. Senki nem tért haza 

üres kézzel, mindenki emléklapot és 

ajándékcsomagot vehetett át Gyetvai 

Alexandrától, „A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen”című pályázat képviselőjétől. 

 
 

Szeptember 26. Könyvmoly Klub: Könyvajánló készítése 

 

Országos Könyvtári Napok: (okt. 5 – okt. 11.) 

 

Október 6.  A múlt, a hagyományok és a történelem napja – kiállítás 

Aradi vértanúk – történelem; Örökségünk a múlt – hagyományok; 

Az emlékezet birodalma – néprajz 
 

 

 

 

 

„Remek, színes, a gyerekek 

érdeklődését felkeltő, színvonalas 

kiállítást ismerhettek meg a 

2.osztályos gyermekeink.  

Nagyon köszönjük, hogy itt a 

könyvtárban is emlékezhettünk!” 

Életfa Iskola 
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Október 7. Könyvtári retroságok - játékos feladatok régi könyvtári tárgyakkal 

A harmadik osztályos gyermekeinknek nagy 

élmény volt a foglalkozás. Sok hasznos 

ismerettel bővítették a tudásukat. Külön 

öröm számukra, hogy kamerával is 

rögzítették a munkájukat, interjút is 

adhattak. 

Köszönjük, hogy ismét itt lehettünk!” 

Család Iskola 

Október 9. Mesélni jó! - Drámapedagógiai foglalkozás Botka Dórával 

„Drága Gyermekkönyvtár, 

Köszönöm a lehetőséget és a felkérést. 

Hálás feladat ebben az otthonos 

könyvtárban gyerekeknek szóló 

foglalkozást tartani. 

Szuper lelkesek voltak a gyerekek, 

élmény volt. 

Köszönettel: Botka Dóra!” 

Október 10. Légy természetbarát! - Zöld kezek - könyvekkel a természetért kiállítás 

A kiállítással a környezetvédelem 

fontosságára hívtuk fel az olvasóink 

figyelmét. 

Megismerkedtek a témával kapcsolatos 

könyvekkel, majd választottak közülük 

egyet-egyet és bemutatták egymásnak. 

Örömmel kölcsönöztek azokból is. 
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Október 10. Kék, sárga,…zöld! – Mennyire vagy környezettudatos? Gyakorolj velünk! 

Vendég: Vetőné Zeke Erzsébet a Nők a Balatonért Egyesület képviseletében 

Ezen a tudáspróbán a szelektív 

hulladékgyűjtéssel ismerkedtek, illetve 

bizonyították jártasságukat olvasóink. 

Zsákbamacska jutalom járt a helyesen 

válaszolóknak. 

Október 10. Készíts sünit! – kézműves foglalkozás 

Lelkesen álltak neki a gyermekek a sünik 

készítésének. Ehhez az elavult, 

elhasználódott, leselejtezett könyvekből 

válogathattak. Kisebbeknél a szülői 

segítség sem maradhatott el, hiszen 

türelemre és kitartásra is szükség volt, 

hogy elkészüljön az állatka. 

Október 11. Téged is vár a Mesekuckó! Olvassatok együtt! 

Családi nap és Könyves vasárnap 

Magyar Szilvia 



H Í R E K

3 9  

ONLINE LÁTOGATÁSI LEHETŐSÉG AZ EDU&FUN DIGITÁLIS 

ÉLMÉNYKÖZPONTBAN 

Egy kitűnő lehetőségre szeretnénk a figyelmet felhívni, melyet közvetíteni lehet települések 

iskolái felé is.  

A kialakult helyzetre való tekintettel a budapesti székhelyű EDU& FUN Digitális 

Élményközpont (www.edufun.hu) online látogatási lehetőséget biztosít felső tagozatos 

általános iskolai és középiskolai osztályok, csoportok számára. A rendhagyó tanórán a tanulók 

találkozhatnak humanoid robottal, körülnézhetnek egy okos otthonban, videófilmet nézhetnek 

meg a filmes animációs trükkök készítéséről, megismerkedhetnek az ipari robotokkal, a VR 

szemüveg lehetőségeivel. 

Jelentkezni emailben lehet az info@edufun.hu címen, ahol meg kell adni az osztály tanulóinak 

életkorát, létszámát, valamint azt, hogy milyen időpontban szeretnék a foglalkozást. Nagy 

segítség, hogy lehetőség van a kiállítás előzetes bejárására. A foglalkozás előtt 2 nappal 

küldenek a szervezők egy tájékoztatót, amelyben pontosan leírják, hogy az online foglalkozás 

milyen előkészítést igényel, hogyan lehet csatlakozni. Azt is ki lehet próbálni, hogy hol mire 

lehet kattintani.  

A foglalkozáson a bejelentkezést követően, amely a WEBEX felületen történik, a központ egyik 

oktatója köszönti a látogatókat, röviden bemutatja az EDU&FUN Élményközpontot, majd kb. 

25 perc áll rendelkezésre az interaktív kiállító tér bejárására. Érdemes az online térben 

elhelyezett játékokkal is játszani.  

Kovácsné Pacsai Edit 

file:///C:/Users/Mentorgep/AppData/Local/Temp/www.edufun.hu
mailto:info@edufun.hu
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