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A keszthelyi Gyermekkönyvtárban 2008. novemberének végén is tartalmas rendez-
vényekre vártuk kisebb és nagyobb olvasóinkat. A Gyermekkönyvhetek programsorozatá-
ban fontosnak éreztük, hogy az olvasás megszerettetése érdekében lehetőségeinkhez mérten 
minél színesebb előadásokat, közönségtalálkozókat szervezzünk. Így történt, hogy nyitó-
rendezvényünkön, november 17-én Dóka Pétert, Az ellopott zsiráf és a Hogyan lettem mé-
diasztár című ifjúsági regények szerzőjét köszönthettük. Író-olvasó találkozójára elsősorban 
kamaszodó olvasói érkeztek szép számmal, akikkel nem csupán műveiről beszélgetett, me-
lyeket a hallgatóság nagy része jól ismert, de kíváncsi volt a gyerekek véleményére a köny-
vek jövője, a klasszikusok átiratai kapcsán is. Feljegyezte, hogy milyen könyvet olvasnának 
szívesen és megígérte, hogy következő gyermekkönyve megírásakor figyelembe veszi az 
igényeiket. A remek hangulatú találkozó dedikációval és könyvvásárlással ért véget. Olva-
sói láthatólag nagyon jól érezték magukat, melynek a távozáskor hangot is adtak. Ha mó-
dunk van rá, szívesen hívunk meg kortárs írót, költőt, hiszen tapasztalatunk szerint egy-egy 
ilyen élmény nagymértékben felkelti az ifjúság olvasás iránti igényét, sokáig emlékezetes 
marad számukra a találkozó hangulata.  

Dóka Pétert délután a zalacsányi általános iskolások várták, ahova a keszthelyi 
mozgókönyvtáros kollégákkal kísértük el íróvendégünket. Az ottani 7-8. osztályosok első-
sorban a médiasztárságról szóló regénye kapcsán faggatták a szerzőt, aki e helyszínen is 
kötetlenül beszélgetett a gyerekekkel. Felvillantotta az írói munkásságán túl a fordítói, for-
gatókönyvírói és szerkesztői tevékenységét is, melyet a Móra Kiadónál gyakorol. Ebbéli 
tisztségéből adódóan sok nagyszerű mai gyermekszerzőt ismer, akik közül többet a figyel-
münkbe is ajánlott, mint leendő vendéget.  

November 19-én „Költögető” címmel zenés irodalmi műsorra került sor. A nagyka-
nizsai Igricek Együttes óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló dalai, a gyerekekkel való 
jókedvű együttzenélései különleges hangulatot teremtettek a könyvtárban. „Fogd a kezem˝  
kezdetű dalocskájukat énekelve búcsúzkodtak a kis lurkók. Szívükbe zárták az élményt. 

A hagyományos Óvodások városi versmondó délelőttjét 24-én rendeztük meg. Idén 
minden csoportnak alkalma nyílt 1-1 versmondóval nevezni a rendezvényre. Az óvodák 
szívesen éltek a lehetőséggel, hogy minél többen megmutathassák tehetségüket, s bizony 
rekord számú jelentkezés érkezett. A versek többsége az őszről és az iskolavárásról szólt, 
lévén a többségük nagycsoportos. Fantasztikusan aranyos előadókat hallgathatott a közön-
ség! Bizony megérdemelték mindannyian az emléklap mellé járó könyvecskét és a teás-
pogácsás tízórait.  

26-án a Reneszánsz Év jegyében Mátyás királyról szóló mesékről és mondákról tar-
tott előadást 3-4. osztályos hallgatóságának  Kardos József nyugalmazott magyar tanár. A 
programhoz kiállítás is tartozott a gyermekkönyvtárban. A Csány-Szendrey ÁMK Deák 
utcai épületének 3.b-sei Mátyás királyról szóló mesékhez készítettek nagyméretű, gyönyörű 
illusztrációkat. Mint mindig, úgy ezúttal is nagyon érdekes és magával ragadó volt a Tanár 
úr előadása. S minthogy a gyerekek túlnyomó többsége ismerte az idézett meséket, szóljon 
az az okos lányról vagy az igazmondó juhászról, szívesen kapcsolódtak be a történetmesé-
lésbe ők is.  

Zárórendezvényünk 28-án a Varázslatos karosszék programba tartozó, Adventi nap-
tárat készítő játszóházunk volt. Az ügyeskezű gyerekek nem csupán a naptárat magát készí-
tették el, de azt is eltervezték, hogy bizony nem feltétlenül csokival töltik azt tele, hanem a 
testvérüknek szóló közmondásokat, találós kérdéseket is bele fognak rejteni. Így egyszerre 
lesz játékos és meghitt az ünnepvárás. 
           Tóth Rita 
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