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GYERMEKKÖNYVHETEK KESZTHELYEN 
 

 
2007. november 19-30-áig két héten át színes, tartalmas programokkal vártuk a 

keszthelyi gyermekkönyvtárba olvasóinkat.  
November 20-án Bartos Erika író, illusztrátor interaktív mesés foglalkozása 

nyitotta meg rendezvényeink sorát. Az óvodásoknak szóló programon az írónő több 
kötetéből vetített rajzokat, melyekhez történeteket mondott el. A kis gyerekek számára 
különleges és élvezetes volt ez a délelőtt, hiszen a vásznon megelevenedő helyzetekhez 
hasonlót sok pici átél ebben a korban. Bartos Erika élmény-dúsan ábrázolja gyermekei 
életét a folyamatosan megjelenő köteteiben. Mondatfűzése és illusztrációi e 
korosztályhoz állnak legközelebb. Másik sorozatáról is sokan kérdezték őt a foglalkozás 
végén, hiszen a Bogyó és Babóca történetek nem kevésbé kedveltek. Az egyik óvodás 
csoport tagjai e mesefigurák életéből képeket készítettek, melyet könyvvé fűzve adtak át 
az írónőnek. A találkozó végén dedikációra került sor. E rendezvényre sikerült sok-sok 
érdeklődő szülőt és kisgyermeküket is meghívni az óvodás csoportokon kívül. Az írónő 
kötetei nagy népszerűségnek örvendenek, szerény, közvetlen, természetes lénye 
kellemes atmoszférát teremtett a találkozón. 

 
November 23-án 

a Szépírók Társasága 
szervezésében „A 
könyv utóélete” című 
program keretében 
Gyárfás Endre írót, 
költőt láttuk vendégül a 
gyermekkönyvtárban. 
Az idős kora ellenére 
rendkívül aktív és 
életvidám szerző nagy 
lelkesedéssel olvasott 
fel az alsó tagozatos 
iskolásoknak könyveiből. 
A hallgatóság számára 
állatversekkel fog-
lalkozó játéka volt  a 
legélvezetesebb, de 

okos, érdeklődő kérdésekben sem volt hiány. A találkozóra az író életrajzát felvázoló 
olvasójegyet készítettünk, melyre dedikációt kérhettek a gyerekek, valamint 
megvásárolhatták a szerző legújabb Dörmögő-kötetét is. 

November 26-án a hagyományos Óvodások városi versmondó délelőttjét 
rendeztük meg. A város valamennyi óvodája képviseltette magát több szavalóval. E 
rendezvényünk célja is az irodalmi művek szeretete volt, ezért minden résztvevő azonos 
jutalomban részesült: emléklapja mellé leporellót vehetett át. Idén különösen vidám, 
kedves, többnyire az iskolára felkészítő verssel érkeztek a gyerekek, melyeket nagy 
átéléssel adtak elő. Igazán szívderítő perceket szereztek ezzel a jelenlévőknek. 
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November 28-án a 
Kodály-évforduló kapcsán 
Kardos József nyugalmazott 
tanár tartott előadást felső 
tagozatosoknak a zeneszerző 
Háry János című daljátékáról. 
A zenei bejátszásokkal, 
fénykép- és újságcikk 
albummal színesített 
programon a zenei osztályba 
járó és énekkaros diákok a 
tanóránál jóval mélyebb 
betekintést kaptak a kor 
zeneirodalmának e 
gyöngyszemébe. Az előadás 

kapcsán Kodály Zoltánt és műveit bemutató könyveket ajánlottunk a résztvevők 
figyelmébe. A pedagógusok és a gyerekek egyaránt érdekesnek és zenei tanulmányik 
számára hasznosnak értékelték a rendezvényt. 

A rendezvény-sorozat ideje alatt Gyermekkönyvheti rejtvényjátékot fejthettek 
meg az olvasók, melyért külön jutalomban részesültek. A feladványok író-vendégeink 
nevéből, Kodály daljátékának címéből és versszerzők gyűjtéséből tevődtek össze.  

November 30-án, a gyermekkönyvhetek zárásaként „Példaképeink” címmel 
kiállítást szerveztünk a Rákóczi Szövetség pályázatára érkezett óvodás alkotásokból. A 
képek hónapokon át megtekinthetők a gyermekkönyvtár nyitvatartási idejében.  

Rendezvénysorozatunk több száz gyermeknek szerzett tartalmas elfoglaltságot 
és népszerűsítette körükben az olvasás élményét. A korábbi évekhez hasonlóan, most is 
eredményesen pályáztunk Keszthely Város Önkormányzata Művelődési Osztályához, 
valamint a Zala Megyei Közgyűlés Kulturális Bizottságához programjaink sikeres 
megvalósítása érdekében. 
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