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tornya), elmondhatták kedvenc kívánságaikat
mesékbõl, felolvastak egymásnak, irodalmi hét-
próbáztak, végül a megyei színjátszó gálán bril-
líroztak, nagy közönségsikert aratva (Szek-
szárd).

A tinik többnyire alkottak valamit, például
képregényben rajzolták meg az olvasáshoz való
viszonyukat (Bátaszék, Szekszárd, Tamási,
Dombóvár). E feladat mellé remek kézmûves
munkák is születtek sok helyen, sõt piactéren,
iskolákban a regényhõsök felismerése volt a
nagy kaland (Paks). És vetélkedõ vetélkedõ
hátán. Kétségtelenül a képregény-készítés vit-
te a pálmát a megyében, mert ehhez kapcsoló-
dóan sok tinibeszámoló hangzott el arról, hogy
ki mit olvasott a tesójának, hogyan lehet értel-
mesen lógni a neten vagy megnézni egy szép
képzõmûvészeti kiállítást, ki tud jobb szlogent
kitalálni az olvasásról, miért fontos a helytör-
téneti kutatás (Hõgyész, Bonyhád, Duna-
földvár, Szekszárd). A könyvtárosok program-
ba vették a legújabb divatõrületet, a selyem-
festést, amit nagyon sok gyerek meg akart
tanulni (s elvihetõ ajándékként sálakat, kiegé-
szítõket készíteni), miközben egy népszerû
zenekar szórakoztatta a nagyérdemût (Szek-
szárd).

Kellemes zsibongás övezte a nagyiolva-

show-k internetes kurzusait is szerte a megyé-
ben, megannyi eltökélt és heurékázó nagyszü-
lõ személyében. Ugyancsak népszerû volt az
új hangoskönyv-kínálat, ami a fiatalok köré-
ben is egyre keresettebb. Mindezekhez hozzá-
tartozott a türelem, a beszélgetés és az egyéb
összejövetelek sokszínûsége. Voltak kreativi-
tást fejlesztõ számítógépes gyakorlatok, térkép-
és könyvritkaságok, archív kották és kiállítá-
sok bakelitlemezekbõl, költõ-újságíró emlék-
táblájának avatása, hagyatékának átvétele, iro-
dalmi délutánok, nagymamák-unokák kaland-
jai. Pezsgés, új olvasók, kikapcsolódás és is-
meretszerzés. Bár tény, hogy az amnesztia is
jól jött némelyeknek.

Ha nem regisztrált is minden kistelepülés,
statisztikájukat büszkén küldték el az összesí-
téshez. Örültek minden egyes beíratkozott ol-
vasónak, szerény létszámú programnak Pálfán,
Pörbölyön és Szedresben is. A legszebb nap
mégis Pusztahencsén volt. Új, korszerû
szolgáltatóhelyet avattunk. Összefogással.

Németh Judit

Õszi könyvtári
rendezvények Keszthelyen

Keszthelyen a Fejér György Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárában a Nagy olvashow orszá-
gos programsorozat keretében október 2-án Bos-

nyák Viktória írónõvel találkozhattak a fiatalok.
Október 4-én a Kismamaklub foglalkozásán A

baba szellemi és mozgásfejlõdése címmel Nagyné

Czibor Éva védõnõ elõadását hallgathatták meg
a kismamák.

Október 5-én könyvtári activity várta a gyer-
mekeket, október 8-ától 12-éig pedig minden nap
más-más kézmûves technikákat sajátíthattak el.

A városi könyvtárban október 3-án kora dél-
után nagy sikerû író-olvasó találkozón helyi és
hévízi gimnáziumi tanulók ismerkedhettek meg
Balla D. Károly ungvári íróval, aki este a felnõtt
közönségnek mutatkozott be.

Október 7-én a könyvtár elõtti téren, vala-
mint a könyvtár udvarán könyves vasárnapi egész

napos programra került sor keszthelyi résztve-
võkkel, valamint harminc kistérségi település
közremûködésével. A fesztivált tíz órakor Ruzsics

Ferenc polgármester és Kiss Gábor, a zalaeger-
szegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
nyitotta meg a könyvtár elõtti rendezvénysátor-
ban. Keszthely város polgármestere, a megyei és
a városi könyvtár igazgatója köszöntötte Kovács

Miklós kehidai könyvtárost, aki ötven éve ezt a
hivatást végzi. Ezután az alábbi fellépõ csopor-
tok, együttesek adtak folyamatosan színvonalas
mûsort:
Gyenes Néptáncegyüttes, Gyenesdiás
Szántó Imre Általános Iskola, Alsópáhok
Hévízi Gyöngyszemek Táncstúdió
Csány-Szendrey ÁMK tánctagozata
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Életfa Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási
Iskola
Zalavári fiatalok tánccsoportja
Zöldmezõ Utcai Általános Iskola, Diákotthon és
Speciális Szakiskola
Balatongyöröki Aerobikcsoport
Egry József Általános és Mûvészeti Iskola
Fazekas József Általános Iskola – Táltos Mûvé-
szetoktatási Iskola, Sümegcsehi
Bókaházi Népdalkör és Citeraegyüttes
Csány-Szendrey ÁMK színjátszó csoportja
Kehidámák Aerobik és Táncklub, Kehidakustány
Család Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola,
nevelõk és szülõk színjátszó köre
Suli Harmónia – 2007 Gyermekeket Segítõ Ala-
pítvány, Karmacs

A könyvtár udvarában pedig:

• könyvritkaságaiból kiállítást és
ismertetést tartott a Balatoni Múzeum,
a Helikon Kastélymúzeum és a Pan-
non Egyetem Georgikon Mezõgaz-
daságtudományi Kar könyvtára,

• népi iparmûvészeti bemutatók
és foglalkozások zajlottak (fazekas,
viaszfestõ, fafaragó, csuhé- és szal-
mafonó, mézeskalács-készítõ, horgo-
ló-hímzõ, kéregfaragó),

• a Europe Direct Hálózat Bala-
ton Régió EIP és a gyermekkönyvtár
játékos totót készíttetett,

• a Helikon Rádió kívánságmû-
sort közvetített a helyszínrõl,

• a könyvtár forgalomból kivont
könyveit árusították.

Ezen a napon több mint ezren –
kicsik és nagyok – látogattak el a
könyvtár könyves vasárnapi rendez-
vényére. A fesztivál eredményessé-
gét bizonyítja, hogy az ingyenes szol-
gáltatásokat a látogatók nagy szám-
ban vették igénybe, s az olvasói lét-
szám is bõvült 121 új beíratkozóval.

Pappné Beke Judit

Összefogás
a könyvtárakért

„kézfogással”

Családi vetélkedõ a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban

Minden év októberének negyedik hétfõjén, az
iskolai könyvtári világnapon a világ iskolái és
könyvtárai színes programokkal hívják fel az is-
kolai könyvtárakra a figyelmet. Csatlakozik a
programhoz mindenki, akinek fontosak az isko-
lai könyvtárak, illetve az általuk képviselt érté-
kek. Ebben a tanévben az kapott hangsúlyt, hogy
az iskolai könyvtáraknak alapvetõ szerepük van
a tudás megszerzésében. Ezt tükrözi a világnap
idei magyar jelmondata: Könyvtárunk ereje –

tudásod veleje. A Fõvárosi Pedagógiai és Pálya-
választási Tanácsadó Intézet Könyvtárpedagógiai
Mûhelye együttmûködve a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Központi Könyvtárával izgalmas
rendezvénnyel csatlakozott a programsorozathoz.




