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Szakmai beszámoló
( Pályázati azonosító: 204108/014 73)
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár - az Informatikai és Könyvtári Szövetség
támogatásával és

együttműködésével

- 2018. októberében ismételten megszervezte

az Országos Könyvtári Napok Zala Megyében 2018.
benyújtott pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap

című

rendezvénysorozatát. A

Közgyűjteményi

Kollégiuma 1.600.000

Ft támogatásban részesítette.
2018-ban a Könyvtárak - közös tudás - közösségi hozzáférés programsorozatunk
ezúttal is minden korosztályra kiterjedt. A hét tematikájának kialakításánál az egyes
korosztályok életkori sajátosságai mellett a legaktuálisabb, sokak életére kiható
témakörökre koncentráltunk: Családbarát könyvtár; Tudásátadás - tudásegyesítés;
Könyvtári kreatívok; Olvasó-sokk; Örökség és emlékezet
Október 1-7. között került sor a " Könyvtárak - közös tudás - közösségi hozzáférés
című

legtöbb

érdeklődőt

megmozgató programsorozatára . 2018-ban is arra készültünk, hogy a

különböző

országos

könyvtártípusok

évről

évre a könyvtári szakma

összefogásával,

rendhagyó,

legjelentősebb ,

de

tartalmas

eseményekkel

intézményeinkbe hívogassuk a rendszeres könyvtárlátogatókat éppen úgy, mint az
eddig még távolmaradókat. Október 7-én ismét Könyves Vasárnap volt! A megye
könyvtárai

rendhagyó

programokkal,

rendkívüli

könyvtárnyitással,

sokféle

meglepetéssel vártak mindenkit. Az irodalmi játékok, könyvbemutatók, kiállítások, és
különféle pályázatok között biztosan minden gyerek és

felnőtt

talált kedvére valót.

Bíztunk benne, hogy 2018 októberében ezen a különleges vasárnapon ismét sok
embernek jelent majd örömet a

bőséges

kínálat, a babáktól a

kihasználják a tartalmas közösségi együttlét, élményszerzés

nagyszülőkig

lehetőségeit.

rendkívüli nyitvatartással és programokkal várta az olvasókat, és az

sokan

Ez a nap
érdeklődő

közönséget. A vasárnap könyvtári ünnep is, közös élményünk, hogyha vasárnap a
város lakói bennünket választanak.
együttműködő

Könyvtáraink most is valamennyi korosztályra gondolva, eddigi

partnereik mellé újakat is bevonva , tervezték a hét mozgalmas és tartalmas napjait.
Összehangolt tevékenységükkel a megszokott színvonal mellett újdonságokat is
kínáltak. A tervezéskor mindenütt figyeltünk arra is, hogy

népszerűsítsük

azokat a

törekvéseinket, amelyeket az elmúlt években sikerült megalapoznunk.
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak, a társintézményekkel és civil
szervezetekkel való együttműködésnek, a különböző könyvtártípusok összefogásának
köszönhetően

az idei évben is sikerült színvonalas és tartalmas, a szabadidő hasznos

eltöltését célzó programsorozatot összeállítania.
Tagkönyvtárainkkal együtt gondolkodva arra törekedtünk, hogy a hét során kerüljenek
középpontba azok a mindenki számára

hozzáférhető

lehetőségek ,

amelyek a

tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kulturált közösségi együttléthez nyújtanak
segítséget. A könyv- és könyvtárbarátok közreműködésével minél több olyan személyt
is elérjünk, akik számára még nem rendszeres a könyvtárlátogatás. Ebben segítettek
a változatos témakörök is: Családbarát könyvtár; Tudásátadás - tudásegyesítés;
Könyvtári kreatívok; Olvasó-sokk; Örökség és emlékezet. A megyei könyvtár mellett a
lebonyolításban, szervezésben részt vett és segített a letenyei, keszthelyi,
nagykanizsai,

zalalövői,

lenti, zalakarosi városi könyvtár, a vonyarcvashegyi,

gyenesdiási, és gelsei települési könyvtár is. Tagkönyvtáraink a József Attila Városi
Tagkönyvtár és az Apáczai Csere János Tagkönyvtár is aktívan
programok

színvonalas

és

széles

körben

történő

közreműködtek

a

népszerűsítéséhez ,

lebonyolításához, valamint a Zala megyei KSZR is támogatta a rendezvények
megvalósítását. Ennek a széles
településén

körű

összefogásnak

98 helyszínen összesen

köszönhetően

a megye 93

241 programot tudtunk megvalósítani. A

regisztrált résztvevők száma: 6.971 fő volt. A rendezvények összeállításakor

valamennyi

korosztály

számára

(ismeretterjesztő előadások,

kínáltunk

változatos,

színes

programokat

író-olvasó találkozók mentális és életvezetési

környezetvédelmi foglalkozás,

kézműves

program,

bábelőadás) .

előadások ,

A könyves hét

programjain keresztül szerettük volna bemutatni azokat a

lehetőségeket,

melyek

szórakozási, kulturális, tájékozódási ismeretszerzési alkalmakat kínálnak a könyvtári
látogatásokon. Az. „Országos Könyvtári Napok" programsorozat jó

lehetőséget

kínál a

KSZR könyvtáraknak is, hogy a rendezvényeikkel, programjaikkal felh ívják a
kistelepüléseken

élő

és a könyvtárakban

lakosság figyelmét a könyvtári szolgáltatások sokoldalúságára,

rejlő

információs gazdagságra.

Az. óvódásokat bábszínházi előadással , verses-zenés programokkal, meseolvasással
csábították

a

könyvtárba, a

kisiskolásokat

foglalkozások várták, felnőtt olvasóink
kulturális

műsorokat

író-olvasó találkozók,

kézműves

ismeretterjesztő előadásokat , hagyományőrző

hallgattak, kiállításokon vettek részt. A központi könyvtárban

programjainkon 763 látogató vett részt. Legnagyobb részük a 18-55 éves korosztályból
került ki, 268 fővel.
Összegzésképp elmondható, hogy a Zala megyei könyvtárak összefogásával és
együttgondolkodásával megvalósult rendezvényeket a
egyöntetűen

szervezők

és a

résztvevők

sikeresnek ítélték, a programok eredményesen zárultak.

Rendezvényeinkről

nyomtatott és elektronikus anyag és fotó dokumentáció készült, a

programokat a helyi médiában is meghirdettük, ennek következtében a sajtó
folyamatosan tudósított az eseménysorozatról.
A pályázat megvalósulásáról szóló beszámoló a fényképekkel együtt a honlapunkon a
http://dfmk.dfmvk.hu/palyazatok/nka-palyazatok link alatt olvasható.
A szakmai beszámoló feltöltésre került a http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazatibeszamolok/ központi

működtetésű

portálra is.

Köszönjük a támogatást, kérjük a beszámoló elfogadását.
Zalaegerszeg, 2018. december 7.
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Programok a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban

..

ORSZÁGOS
,
KONYVTARI
NAPOK

KÖNYVES
,
VASARNAP

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár sok szeretettel
meghhja Önt a

Dr. Gyenes 1mre könyvtáros: Képeslapok üzenete
című előadásra

7,r/otf)tf'l:r~

l\a:1111;:y·ll'ri rrs:lrl

Hefysz(n:
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
(Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.)
ldőpont:
2018.

1<'2-'1))

1

október 1. (héifő) 14.00 óra

osszefogas.kjmk.hu

n<á

Nerr ze:i Kuturál s A·ap

Csaladok

f~

éve >y

dflTvk

2018.október 1. Képeslapok üzeneteközrem üködésével.

2018.október 2. Dr. Mihalec Gábor

Ismeretterjesztő előadás-

ismeretterjesztő előadása

ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI
NAPOK

Gyenes Imre könyvtáros

középiskolásoknak

KÖNYVES
VASÁRNAP

A Dc:ik 1·,.-rcnc i\-kgyci és V:irnsi Kö11yvüi 1· sok s:zcn:tdtd
mcgh hja Ö11( a

D r. Mihalcc Gábor, pár-és családterapeuta:
"Családom és egyéb állaefajt.á k.„"
dmíi isn11.·rtki:j.:s:z t ő ..lőatlásdr..i középisk<>l.isok s:z.ím:irn

ltdyszí11 :
Dc:ik l'crcnc i\-kgyd és V:írosi Könyvt ár
(Zalaegerszeg. Deák r,•1·c11c tér G.)
lclöponf :
(kcc1tl)

:>0 18. Októb~r :>.
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ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI
NAPOK

KÖNYVES
VASARNAP
'#

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár sok szeretettel
tneghí\ja Önt a

Dr. Mihalec Gábor, pár-és családterapeuta:
"Család ellen nincs orvosság"
című ismerttetjesztő előadására középiskolások számára

Helyszín:
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
(Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.)
ldőpont:
2018.

trf""))

1

Október 2. (kedd)

osszefogas.kjmk.hu

n<a

Nerr ze:1 Ku turál·s /l.ao

Csaladok
éve

r~

'V

:1f"rrvk

A Deák f('rcnc i\·tcgyei es Városi Könyvtár sot~ szcrdcttd
m t:gh 1\ja Önt u

Perez.el Enikf>, dramafurgt múfordíM: Könyvek má-uiyelven.
a műford(tás tC.tbi ismtrefterjesztőel&dás

to u '-'
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.

„ „·

point of

4

\

•\\

•

-

other lang .
e fore1
J ldys:dn:

Ot:ák Ferenc Megyei és Ván1si Könyvtár
(lclL1t:gcrsug. Dri.Ü~ f-'~rt'nc L~r 6.)

ldöront:
:lO 18.

0 kt óht"r 4. (csit (örtök)

r1·;~.
. '///) .J osszefogas.kjmk.hu

14.00

óra

2018.október 4. Perczel Enikő műford ító előadása a könyvek többnyelvűségéről

2018.október 4. Melinda Macgill képregény grafikus a képregény írás

művészetéről

mesélt

#

ORSZACiOS
KÖNYVTÁRI
NAPOK

KÖNYVES

VASÁRNAP

A Deák Fere11c Megyei és Városi Könyvtár soli szeretettel
meghhja Ö11t a

Melinda.Macgill képgrafikus: A Supermanek köztü.nkvannak!
A képregény írás mílvészete- ismeretterjesztd el5adás

dmít előadásra

He!ysz(n:
Deák Ferenc Megyei és VáYosi Könyvfáy
(Zalaegerszeg, Deák FeYenc téY 6.)
Jdőpont:
2018.

''Po/)

Október 4. (csütÖliök)

osszefogas.kjmk.hu

n<a

17.00

óra

Nerr ze:1 Ku turál·s A.ao

Csa ladok

éve

r~

~

df"rr\l'h.

2018.október 6. Emlékező séta, Béres Katalin főmúzeulógussal
ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI
NAPOK

KÖNYVES
VASÁRNAP

.,

,..

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár sok szeretettel
meghívja Önt a

Béres Katalin történész,f6muzeológus: Emlékez.l! séta Batthyány L~ost6l
Csány Uszl6ig. Tisztelgés a szabadságharc h6sei eL5tt
című előadásra

Helyszín:
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
(Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér G.)
Időpont :
2018 .

IJ(<::,''7/7))

Október . (szombat) 10.0 0 óra

osszefogas.kjmk.hu

2018.október 3. Kiss Gábor: rendhagyó történelemóra
középiskolásoknak

A lxAk Fcm1<' Megyei és Várost Konyifar sok szcrc!cftd
mcghl\ja Ont a

l(iss Gábor: Törléndem alulnézetb61ismadtcrjeszt6 el&.dás köztpislc.olásolmalt

dmii ismrrfürjcszt6 dci.1tlás.ír.i kciz<'piskolisok szam:\ra

Hrlyszm:
l1tak f'<reoK Mrgyei <s Vamsi Könyi~.ír
(Lth..,i:aszci:. Dák 1arnc tér G.)
ldóponl:
2018
1

~~1 J

Október 3. (szrrda) n.oo óra

osszefogas.kjmk.hu
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Könyves Vasárnapi pillanatképek
2018.október 7. Sorsfordító élethelyzetek- beszélgetés Ambrus Attilával
ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI
NAPOK

KÖNYVES
VASÁRNAP

Sorsfordító! Élethelyz.ett>k, esélyt'k. lehetöstgek.

- --

TalállmzóAmbrus Attilával
1. 11 tt 1t tlluf'" ' \ ,:1,\ 11..
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Családi társasjáték - Penkalo Alex könyvtárossal

Népi táncház a Zala Zenekarral és Laposa Julcsival

Kézműves

kreatív foglalkozás Tappancs családi műhelyünkben

Környezetvédelmi

vetélkedő

József Attila Városi Tagkönyvtár pillanatképei:
2018. október 1. Örömkör-családi közösségi program

Kiskocsi zenekar vidám interaktív

műsora

2018.október 2. Pannon tükör- Irodalmi folyóirat lapszám bemutató Bubits Tünde
főszerkesztővel

2018. október 7. Könyves Vasárnap - Családi játszóház

Meseerdő

bábszínház

Apáczai Csere János Tagkönyvtár pillanatképei:
2018.október 2. Figura Ede

előadóművész

verses - zenés

műsora

2018.október 3. ismerkedés a Google-alkalmazásokkal kismamáknak. A Baba-mama klub
tagjai vettek részt az "Ismerkedés a google alkalmazásaival" e. előadáson , melyet a könyvtár
csoportvezetője Jasztrab Istvánné tartott.

2018.október 5. Illik tudni" e. hagyományteremtő iskolaközi

vetélkedő

2018.október 1. Nemesrádó: Generációk kreatív találkozója. Filcbagoly készítés
Nemesrádón Fekécs Henrittával.

2018.október 2. Pusztamagyaród:CsodÁLLATOS praktikák-ismeretterjesztő előadás
kisállatokról, házi kedvencekről

Lenti Városi Könyvtár programjai:
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NAPOK
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2018.október 3.

Kerekítő

ovimóka zenés foglalkozás óvodásoknak

2018.október 7. Könyves Vasárnap- Napvirág bábcsoport

Letenyei Városi Könyvtár:

l

ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI
NAPOK

KÖNYVES
VASÁRNAP

Városi Könyvtár, Letenye
PROGRAMAJÁNLÓ
Október 1-től 7-ig
Le te ny e1 1 clepulc. si Értéktár
- kiállítás
Októb_er 1-töJ 7-i.g

25 éves a Varosi Könyvtár
- múltidéző kiállítás
Októberj.

(hétfő)

10 óra

Október. 1.

(hétfő)

17 óra

" l 11m111111t11ds:t ní11k t rositésc
tt'mu's:dc•seu t;s egys: t'níc11 g11og11Piöl'é1111c·k kel"
Kóstolóval színesített bemutató
Vendégünk:
\ \ 11 ~e 11 hof t t 11é

/>olt I \fogd o l 1t11

Természetgyógyász-fi toterepa u ta,
Bach-virágtera peu ta

NEPMESE HETE
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11
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- kreatív könyvtári
iskolásoknak

délelőtt

általános

Október 7. (vasárnap) 14-töl 17-ig
"KÖNYVES VASÁRNAP"

Cifra Iazmftoes Ékszer lencsemedál 1"szités sUthet6
gyunnáb6l
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Nornzoti Kulturális Alap

Csaladok

r~

éve ~

ORSZÁGOS
KÖNVVf:ÁRI
NAF10K

IMMUNRENDSZERÜNK ERŐSÍTÉSE
- ter1nészetesen és egysze1/en gyógynövényekkel
Kósto/ópn/ színesített l1c11111fntó el6ndás
a Városi Könyvtárban
(Ll'tt'll\ l! ~/cÜ1,1 d '->d (.; tl'r 13.)

Ve ndé bnünk:

Wágenhofer11é Pol1l Magdol11a
tern1észe tgy ó gyász-fi to terapeuta,
Bach-virágterapeuta

2018. október 1.

(hétfő)

17 óra

A re11dez7. 1é11ye11 g_i1óg i111öc. 1l'n.11 z1ást1rlási
Jel 1etSség .'

'J{~'l7
· ' /} ; ·
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2018.október 1.

lmmunerősítés-ismeretterjesztő előadás

2018.október 7. Könyves vasárnap-gyurmaékszerek kézműves foglalkozás

Az Országos könyvtári Napok 2018. október 1-7: Sajtó és média megjelenések:
Zala média

https://www.zalamedia.hu/programajanlo/2018-oktober-1 --7-orszagos-konyvtari-napok
https://www.zalamedia.hu/programajanlo/orszagos-konyvtari-napokOO
https://www .za la med ia.h u/programaja nlo/orszagos-konyvta ri-na pok 1OOO
https://www.zalamedia .hu/programajanlo/2018-oktober-1--7-orszagos-konyvtari-napok
https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/kultura/-modern-mitologia-szuperhosokkel

Zaol
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/orszagos-konvvtari-napok-zalai-esemenyei2590766/
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/zalalovoi-mesekoncert-a-konyvtari-napokon2595593/
https://www.zaol .hu/kozelet/helyi-kozelet/csaladi-emlekek-haborus-idokbol-lentiben-2597978/
https://www.zaol .hu/kultura/helyi-kultura/eletre-kelt-a-balatoni-legenda-nyulasz-petertorteneteit-ismerhettek-meg-a-hevizi-gyerekek-2604506/
Zegtv
http://zegtv.hu/hirado-9138/?video=EwypDCXtzho
http://zegtv.hu/hirado-9157/?video=jkoCrslOV4 Y
http://zegtv.hu/kulturkor-925/
http://zegtv.hu/hirado-9157/?video=jkoCrslOV4 Y
http://zegtv.hu/hirado-9157/?video=g-LLVtqSGCg

Őszi Könyvtári Napok a nyomtatott sajtóban

Arany Horváth Zsuzsa : Könyvtári napok zalai eseményei, Zalai Hírlap, 2018. 10. 01. 10. p.
Arany Horváth Zsuzsa : Őszi könyvtári napok sok zalai programmal, Zalai Hírlap, 2018.10. 02. 1. p.
Arany Horváth Zsuzsa: Őszi könyvtári napok, Zalai Hírlap, 2018. 10. 02. 11. p.
Pánczél Petra: Széchenyi az innováció embere, Zalaegerszeg, 2018.10.05. S. p.
Pánczél Petra: Modern mitológia szuperhősökkel, Zalaegerszeg, 2018. 10. 09 . 5. p.

