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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 
Felnőtteknek szóló programok 2010. 2. félévben: 
 

 A XXXV. Kerka Menti Kulturális Napok rendezvénysorozatában került megren-
dezésre szeptember 21-én este  Hetés Tibor: Orvos Lentiben című kötetének bemutató-
ja. A történész-muzeológus szerző édesapjának, dr. Hetés Ferencnek - a helyi Szakorvo-
si Rendelőintézet névadójának - életútját mutatja be a könyv lapjain. Középpontban az 
1922-1952 közötti Lentiben eltöltött idő áll, amikor a fiatal körorvosnak tizenkilenc 
község, a Máv, majd az OTI betegbiztosító betegeit kellett ellátnia. A kötetből részlete-
ket dr. Bencze Katalin igazgató-főorvos olvasott fel, a szerzővel Tantalics Béla helytör-
ténész beszélgetett. Az est kötetlen beszélgetéssel, a közös múlt felidézésével zárult. 

 Országos Családi Könyvtári Napok 
 Idén is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához ok-
tóber 4-10. között. A központi téma - mely köré a programok szerveződtek- 2010-ben a 
család volt. Ennek szellemében hívtunk vendégelőadókat, szerveztünk kézműves fog-
lalkozást, közös játékot, bábelőadást. 
 2010. október 4. és 15. között a könyvtár felnőttrészlegében tekinthették meg az 
"Élet a 19-20. század fordulóján - Így éltek eleink" című fotókiállítást. A Kovács Zoltán 
tanár, fotós által összeállított anyagban versek, visszaemlékezések, fotók a századfordu-
ló paraszti családjainak életét mutatják be. A mindennapi teendőkről -főzés, mosás, va-
salás-, a ház és állatok körüli teendőkről, a földeken végzett munkákról készült korabeli 
fekete-fehér fotók a 21. század emberéhez is közelebb hozzák a múltat. 
 Szabóné Balázs Mónika klinikai szakpszichológus a felső tagozatos diákok mel-
lett október 5-én a felnőtteknek is tartott előadást. A központi téma itt is a család, a csa-
ládi szocializáció volt. A család összetételének, a családi szerepeknek a megváltozásá-
ról, a családnak a gyermekek fejlődésében, nevelésében betöltött szerepéről egyaránt 
beszélt az előadó. A családias hangulatú este végén elhangzottak kérdések és válaszok, 
és az elhangzottak további gondolatokat ébresztettek mindenkiben. 
 Kiss Marcell kertészmérnök már többször volt vendégünk a könyvtárban. Ko-
rábbi előadásában az örökzöldekről, fenyőfélékről, kerti, parki felhasználásáról beszélt. 
Ezt a gondolatmenetet folytatva október 7-én a díszfák, díszcserjék felhasználása volt a 
központi téma. Növényrendszertani csoportosításuk, fajtáik ismertetése után gyakorlati 
tanácsokat adott az ültetéssel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet a térség sajátos talaj-
szerkezetére, mely az agyagos vízzáró réteg miatt sajátságos ültetési módot kíván. Az 
előadás második felében az elhangzó gondolatok, tanácsok mellett színes képek vetíté-
sével illusztrálta a díszfák, díszcserjék  kerti és parki felhasználásának helyes és kevésbé 
követendő formáit. 
 A Könyves Vasárnapon régi ismerősök jöttek el ismét a könyvtárba, hogy kel-
lemes perceket szerezzenek a jelenlévőknek. Elsősorban a gyerekeknek, de a felnőttek 
sem unatkoztak, miközben a Napvirág Bábcsoport előadása zajlott, akik Vitéz László 
egyik kalandját adták elő nagy sikerrel, örömet szerezve ezzel minden nézőnek. 
 Azok, akik ellátogattak október 10-én, vasárnap délelőtt a könyvtárba, ezen a 
napon is válogathattak maguknak olvasnivalót, azok pedig, akik eddig nem voltak tagjai 
a könyvtárnak tagdíj befizetése nélkül iratkozhattak be. Gyerekek és felnőttek is szép 
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számban éltek a lehetőséggel, válogattak a könyvek között és egy kis beszélgetés, rajzo-
lás is belefért a délelőttbe. 
 Vasárnap délelőtt - a Könyves Vasárnapon - is nyitott ajtóval várta a könyvtár az 
érdeklődőket. A "Családi szerencsekerék" játékára együtt neveztek be a vállalkozó szel-
lemű gyerekek, szüleik, nagyszüleik. A csapatoknak érdekes, olykor furfangos kérdé-
sekre kellett válaszolni, minden korosztály számot adhatott tudásáról. A játék végén az 
első három helyezett csapat ajándékcsomagot, míg a többiek tollat és kulcstartót kaptak 
ajándékba. 

 November 15-én a Kertbarát Kör Egyesülettel közösen megrendezett estre azo-
kat vártuk, akik a szőlőtermesztés, borkészítés iránt érdeklődnek. Hermán Viktória, a 
Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. szőlésze és borásza előadásának első részében a 
szüretről, a bor megfelelő kezeléséről, a szükséges és bevált eszközökről, borászati se-
gédanyagokról beszélt. A második részben a lehetséges borhibák, kiküszöbölésük, elke-
rülésük, a palackozás folyamata, eszközei álltak a beszélgetés középpontjában. Az est 
jókedvű újborkóstolással, "véleményezéssel" zárult. 

 Vetítéssel egybekötött, képzeletbeli kirándulásra vitte el Őriné dr. Bilkei Irén 
azokat a látogatókat, akik elfogadták meghívásunkat november 16-ra. "A Magyar Tu-
domány Napja" alkalmából megrendezett esten "végigjárhattuk" Zala megye középkor-
ból fennmaradt templomait. Láthattuk  -a teljesség igénye nélkül- például a becsehelyi, 
bödei, bucsuszentlászlói templomot, a kallósdi körtemplomot és a kehidai temetőkápol-
nát. A történészasszonytól magyarázatot kaptunk arra is, miért épült nagyszámú temp-
lom a 13. század végén. Felhívta a figyelmet azokra a külsőleg látható jegyekre, melyek 
segítségével következtetni lehet a templom építésének idejére. 

Sikeres, közös pályázat eredményeként valósulhatott meg több, felnőtteknek 
szervezett programunk. A program megvalósítását támogatta a TÁMOP-3.2.4.  „Tudás-
depó Expressz” – A könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősí-
tése az élethosszig tartó tanulás érdekében. Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb 
kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban – 
élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben pályázat. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
A könyvtárunk számára  nyújtott támogatás összege: 11 087 473.- Ft.  

Őriné dr. Bilkei Irén történészasszony, a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosa -a 
Magyar Tudomány Napja alkalmából- november 16-án délután a helyi középiskolák 
diákjainak a késő-középkor magyar írásbeliségéről és könyvkultúrájáról mesélt. A sok 
színes diával illusztrált előadáson beszélt az írástudás és olvasás elterjedéséről, napjain-
kig fennmaradt emlékeiről. A sok érdekesség között például választ kapott arra is a 
hallgatóság, hogy mi kapcsolja össze Georgius Trapezuntius krétai származású huma-
nistát az ezer forintos bankjegyünkkel. 
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 2010. november 17-én a helyi gimnázium irodalom iránt érdeklődő diákjai jöttek 
el a könyvtárba egy rendhagyó irodalomórára. Molnár Gábor költő Hamvas Béla életé-
ről, életművéről beszélt a fiataloknak. Az irodalmi életben és napjaink oktatásában ke-
vés helyet kapó - vagy éppen mellőzött - író személyét, második feleségéhez fűződő 
kapcsolatát mutatta be, műveinek üzenetét tolmácsolta hallgatóságának. A mondanivaló 
hangsúlyozására részlet hangzott el "A magyar Hüperion" című Hamvas műből, az elő-
adó saját verseiből, és körbejárt Hamvas Béla több fotója is. 

 A Magyar Tudomány napja alkalmából 2010. november 23-án került sor Varga 
Lászlóné dr. Geresits Gizella nyugalmazott gimnáziumi tanár „Hamvas Béla életről, 
halálról, szeretetről” című előadására. Az előadó segítségével a hallgatóság végigkövet-
hette Hamvas Béla életének fontos eseményeit, képet kaphatott feleségével, Kemény 
Katalinnal való viszonyáról, mely nem csupán hagyományos férfi-nő kapcsolat volt. 
Nem maradhatott ki az életmű rövid bemutatása, mely a háborúban megsemmisült, de –
ismét csak Hamvas Béla szellemi nagyságát mutatva- újraíródott és a nagyközönség elé 
kerülhetett. Az előadó felhívta a figyelmet „A bor filozófiája”, „Öt géniusz”, „Scientia 
Sacra”, „Karnevál” című művekre, melyekből részletek hangzottak el Fekete Zsófia, az 
Arany János Általános Iskola tanulója előadásában. 

 Ugyancsak ennek a pályázatnak a keretében valósult meg 2010. november 8. és 
december 3. között a „Könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési 
készségeket fejlesztő program”, négy alkalommal –alkalmanként húsz órában-, összesen 
28 fő részvételével. 

 
Baksa Melinda 
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Gyermekprogramok 2010. 2. félévben 
 

Az Ünnepi Könyvhét a nemzeti kultúrára és az anyanyelvi irodalomra koncentrá-
ló, a szerzőket és az irodalmi műhelyeket népszerűsítő könyves rendezvény, mely 1929-
es alapítása óta folyamatosan megrendezésre kerül, s amely az ország minden számotte-
vő városára kiterjed. A könyvhét eseményeihez már évek óta szorosan kapcsolódnak a 
Gyermekkönyvnapok rendezvényei, melyek célja, hogy az odalátogató gyerekekből a 
jövő könyvszerető felnőtteivé váljanak. Könyvtárunk idén is csatlakozott ehhez az or-
szágos programsorozathoz.     

Stéber Andrea diákújságíró több alkalommal is tartott „Mit tanultunk a médiá-
ból? – Manipuláció vagy valóság” címmel előadást a médiáról a helyi általános iskolák 
8. évfolyamos tanulóinak. Az előadó remek érzékkel szabta mondanivalóját a tizenéves 
korosztályra, így a témák között szerepelt például a diákújságírás, a sztárság kérdése 
vagy a manipuláció problematikája a „Barátok közt”, illetve a „Jóban rosszban” című 
sorozatok példái alapján. Az interaktív előadásba a diákok is bekapcsolódhattak, el-
mondhatták véleményüket, tapasztalataikat. A média tantárgy keretében elsajátított is-
mereteiket is feleleveníthették, miközben új nézőpontból kaptak rálátást a média világá-
ra. 

Mesevetélkedőinken a mesék varázslatos birodalmába kalauzoltunk el 1-2. osz-
tályos gyermekeket régi és új mesehősök segítségével. A kisiskolások életkori sajátos-
ságainak megfelelően játékos és változatos feladatokkal készültünk, mint például ka-
kukktojás-keresés, mesehősök felismerése hirdetések és eszperente szövegek alapján, 
szókereső rejtvények meseszereplőkkel, vagy activity feladatok mesekártyákkal. A kis 
csapatok élvezettel vettek részt a versengésben, s a nebulók azt is bebizonyították, hogy 
otthonosan mozognak a magyar népmesék és műmesék világában. 
 Programjaink során a gyerekeknek nem csak műveltségükre, hanem kézügyes-
ségükre és fantáziájukra is szükségük volt. Alsós tanulók készíthettek könyvjelzőt filc 
és rafia felhasználásával. Segítségképpen sablonokat kaptak a munkához, de egyéni 
elképzeléseik is szárnyra kaphattak, saját ötleteiket is megvalósíthatták. A nem hagyo-
mányos technika elnyerte a kis kézművesek tetszését, akik örömmel vitték haza elké-
szült munkáikat. 
 Kincskereső elnevezésű délutánunkon egy kis nyomozásra invitáltunk 3-4. évfo-
lyamos diákokat a könyvek segítségével. A játékos vetélkedő keretében Sherlock 
Holmes munkatársaivá szegődtünk, akivel kalandos feladványok megfejtése útján lel-
hettünk rá a kincsre: a könyvek gazdag tárházára, az olvasás élményére. A gyerekek 
remek nyomozóknak bizonyultak, buzgón fejtették meg az egymásra épülő rejtélyes 
feladatokat. Például „Fele sem igaz” – totót oldottak meg, kincskereső térképet, illetve 
detektívrejtvényt bogoztak ki. A vetélkedő végére minden résztvevő előtt világossá vált, 
hogy egy jó könyv igazi kincs lehet bárki számára. 
 Kedvenc könyvem címmel kötetlen beszélgetésre vártuk a gyermekkönyvtárba 
az általános iskolás korosztály tagjait, akik megoszthatták egymással legkedvesebb ol-
vasmányaikat, részleteket olvashattak fel belőlük. A foglalkozást Osvát Erzsébet: Mese-
sátor című versének felolvasásával indítottuk, s az élményteli beszélgetések során 
gyermekek és gyermekkönyvtárosok ismertettük meg egymással azokat a könyveket, 
melyek valamiért különlegesek a számunkra. Néhányan otthonról hozták el, mások pe-
dig a gyermekrészleg polcain keresték meg a kedvenc könyvüket. Voltak, akik olyan 
lelkesedéssel ajánlották kedvencüket, hogy mások is kedvet kaptak az elolvasásukhoz. 
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 „Könyvtárkuckó” elnevezésű nyári napközis foglalkozásokra került sor 2010. 
július 12-16. között, ahol sok-sok színes programmal vártuk a kisiskolásokat. Játékos 
vetélkedőkön bizonyíthatták tudásukat, rátermettségüket, furfangosságukat és lelemé-
nyességüket. „Vakáció” című vetélkedőnkön egy képzeletbeli hajóútra indultunk, több 
kikötőben is megálltunk, ahol változatos feladatok vártak az utasokra: különféle rejtvé-
nyeket oldottak meg, tengeri állatokat csodálhattak meg, matrózokként állták meg a 
helyüket és kalózok felett győzedelmeskedtek. „Könyvajánló” vetélkedőnkön a könyv-
tár-vonattal jártuk körbe az olvasmányok világát. Az egyes állomásokról titkosírás, totó, 
rejtvény, sudoku, bűvös négyzet megfejtésével juthattak tovább, miközben a kalauzok, 
azaz mi, gyermekkönyvtárosok segítettük őket az általunk ajánlott könyvekkel. 
 
 A Magyar Népmese Napja 
 A Lenti Napközi Otthonos Óvoda egy-egy csoportjának tartottunk két alkalommal is 
mesedélelőttöt, amelynek keretében Benedek Elek saját és összegyűjtött meséiből válo-
gatva igyekeztünk elvarázsolni a kicsiket. A „Kígyós Jancsi”, „Az aranytulipán”, „A 
hétszépségű királykisasszony” és a „Gyöngyike” című mesék szereplőit találós kérdések 
segítségével fejtették meg az ovisok, majd a mesehallgatás után feltett kérdéseinkre is 
ügyesen válaszoltak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekeket nem csak a modern, 
készen kapott mesefilmek, hanem a régi mesevilág kincsei is el tudják bűvölni, hiszen a 
kicsik nem csak a kérdéseinkre válaszoltak, hanem egy igazi beszélgetés is kialakult a 
mesék szereplőiről és cselekményéről. A legügyesebbek a történetek alapján válogatott 
kifestőket kaptak, de senki sem távozott üres kézzel, hiszen mindenkit zsákbamacskával 
ajándékoztunk meg. A sajátkészítésű ajándékunkat - melyben ujjbábot, mesekártyát és 
cukorkát találtak - kíváncsian bontogatták a gyerekek, s örömmel fedezték fel bennük a 
hallott mesék egy-egy szereplőjét. 
 „Nagy lelki örömmel hallom, hogy könyvem a családos házak kedves barátja s 
az iskolai oktatás segítőtársa lett; hogy nagyok és kicsinyek gyönyörűséggel és haszon-
nal olvassák…” – mondta egykoron a nagy székely mesemondó, Benedek Elek (1859-
1929). Ennek jegyében tartottuk fontosnak, hogy a kisiskolások ne feledkezzenek el 
mindarról az irodalmi kincsről, amivel Elek apó ajándékozott meg minket. Negyedik 
osztályos gyerekeket vártunk, hogy egy-egy játékos vetélkedő keretében elmélyíthessék 
ismereteiket Benedek Elek életútjáról, munkásságáról. A tanulók nem jöttek felkészület-
lenül, hiszen a feladványok során bebizonyították, hogy nagyon jól ismerik a meseírót 
és műveit. A foglalkozás során a nebulók eljuthattak a „titkok könyvtárába”, ahol olyan 
érdekes feladatok vártak rájuk, mint a mesefelismerés, totó, szókereső, vagy székely 
rovásírás megfejtése. A vetélkedő végére a résztvevők is Benedek Elek nyomdokaiba 
léptek, hiszen meghatározott szavak felhasználásával egy rövid mesét kellett írniuk. Az 
írással minden csapat jól boldogult, s az elkészült mesék általános tetszést arattak. A 
lelkes csapatok jutalmul nem csak órarenddel, könyvjelzővel, notesszal, és tollal, hanem 
egy hasznos és élményteli délutánnal is gazdagabbak lettek. 
 Csondor Kata, a „Hupota hihetetlen kalandjai erdőn-mezőn” című mesekönyv 
szerzője volt a vendégünk két délelőtt is, aki óvodás csoportoknak tartott könyvbemuta-
tót „Hupota a kistraktor” és „Emberkék kalappal” címmel. A legtöbb csoport már felké-
szülve érkezett, belekóstolva a kistraktor kalandjaiba. Első kézből tudhattuk meg, hogy 
hogyan született meg a könyv, megismerhettük a szereplőit és az őszhöz kapcsolódó 
részleteket is hallhattunk belőle. A gyerekek nem csak figyelmesen hallgatták a történe-
teket, hanem egy képzeletbeli szüret szereplői is lehettek. A szerző bájos személyisége 
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elvarázsolta a kicsiket, akik amellett, hogy érdeklődve hallgatták őt, lelkesen meséltek a 
történetekhez kapcsolódó saját élményeikről is. Az óvónők elmondták, hogy a gyerekek 
kérésére tovább ismerkednek majd Hupota kalandjaival, s minden résztvevő örömmel 
fogadta a hírt, hogy már készül a könyv második része is. Az írónő ajándékkal is ked-
veskedett a résztvevőknek, hiszen minden kisgyerek hazavihette a mese egy-egy szerep-
lőjét színes kép és kifestő formájában, a csoportok pedig a könyv alapján készült színes 
illusztrációkkal lettek gazdagabbak, melyekkel a csoportszobákat díszíthetik.       
 A hét másik vendége Nagy M. Katalin volt, aki egy különleges játékkal igyeke-
zett megörvendeztetni a város első évfolyamos nebulóit. Varázslójelmezbe bújva, va-

rázspálcával a kezében 
toppant be a várakozó gye-
rekek közé, akik nagy 
örömmel és érdeklődéssel 
fogadták. Együtt mondtak 
varázsigét, hogy a varázs-
dobozból előcsalják a 
meséket, s bepillanthassa-
nak a magyar népmesék 
világába. A játék során 
Nagy M. Katalin egyik 
saját meséje is előkerült a 
dobozból. „A bolondos 
macska” című humoros 
történet nevetést csalt a 
gyerekek arcára, majd 
örömmel próbálták elját-

szani a mese egy-egy jelenetét a szereplőkről mintázott papírbábokkal. Amikor a va-
rázsdoboz fedele utoljára nyílt fel, sok-sok színes pillangó „repült” ki belőle, hogy meg-
találja gazdáját a gyerekek személyében. Nagy M. Katalin elbűvölő személyiségével 
igazi színész módjára nyerte el a gyerekek tetszését, akik búcsúzóul nem csak a palástja 
alá bújtak, de azt is megígérték, hogy egy következő találkozáskor ők is sajátkészítésű 
ajándékokkal viszonozzák majd a szép élményeket. Pár nappal a foglalkozás után min-
ket, könyvtárosokat kért meg egy kislány, hogy az ajándék pillangóról írt kis meséjét 
juttassuk el a „varázslóhoz”. 
 
 Országos Családi Könyvtári Napok 
 Nagycsoportos óvodásoknak és 1. osztályos általános iskolásoknak hirdettük 
meg szeptember elején „A család kedvence” című rajzpályázatot, melyre 64 pályamű 
érkezett. A kicsik szebbnél szebb színes ceruza- illetve zsírkrétarajzokat készítettek, 
melyeken örömmel örökítették meg házikedvenceiket, vagy kedvenc állataikat. A raj-
zokból készített kiállítást 2010. október 4. és 15. között tekinthették meg az érdeklődők 
a könyvtár gyermekrészlegében. 
 Szabóné Balázs Mónika klinikai szakpszichológus tartott előadást 2010. október 
5-én 7. és 8. osztályos diákok számára „A család gyermeki szemmel” címmel. Az elő-
adó a kistinik nyelvén világított rá a szülő-gyermek kapcsolat alakulására a születéstől a 
felnőtté válásig. A harmóniától a válságig, a konfliktusoktól a lehetséges megoldásokig 
sok mindenről szó esett. Szabóné Balázs Mónika az egyik legnagyobb problémaként azt 
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emelte ki, hogy a legtöbb tinédzser nem tud „nem”-et mondani. Arra biztatta a gyereke-
ket, hogy merjenek egyéniségek lenni és ellenállni a rossz befolyásnak. 
 „A család kedvence” című rajzpályázatra beérkezett munkák kis alkotóit jutal-
maztuk meg 2010. október 6-án az „Ügyes kezek” című kézműves foglalkozással. Az 
eddig meghirdetett rajzpályázatokkal ellentétben most nem voltak helyezettek, a sok 
gyönyörű, színes alkotásból egyetlen zsűri sem tudott volna igazságos döntés során né-
hányat kiemelni. Így mindenki díjazott lett, elkészíthetett és haza is vihetett egy mozgó 
papírsünit. A foglalkozás során a kicsik ügyesen bántak az ollóval és a ragasztóval, 
örömmel szerelték össze a kis tüskéshátú mozgó részeit. Ezen kívül még almát, körtét és 
gombát is „pottyantottak” a tüskéire, majd vidáman játszottak új kedvencükkel. 
 Minden generációnak szóló családi játszóházba invitáltuk a város apraját-nagyját 
2010. október 7-én a könyvtár gyermekrészlegébe. Társasjátékok sokasága várta az ér-
deklődő, játékos kedvű kicsiket és nagyokat. A játékok között találhattak kedvükre valót 
már az óvodások is, de nem hiányoztak a sorból a nagyobbaknak szóló stratégiai játé-
kok sem. A kisebbek többnyire nagyobb testvérrel vagy szülőkkel, nagyszülőkkel ér-
keztek, de az a kisgyermek sem unatkozott, aki egyedül érkezett, hiszen ekkor a könyv-
tárosok ültek le mellé egy vidám játékra. 
 A helyi általános iskolák második évfolyamos diákjai érkeztek 2010. október 8-
án a könyvtárba, egy kis barangolásra a könyvek fantasztikus világába. A vidám hangu-
latú foglalkozás főszerepét a meseolvasás, könyvajánlás játszotta. A 
gyermekkönyvtárosok Berg Judit: Rumini és a négy jogar című könyvéből olvastak fel 
izgalmas részleteket a figyelmesen hallgató gyerekeknek. A közös olvasás mellett jutott 
idő rajzolásra és a történet egyes jeleneteinek eljátszására is. Zárásként a kisiskolások 
ajánlották a jelenlévő diáktársaik, tanító nénik, könyvtárosok figyelmébe kedvenc ol-
vasmányaikat. 
 A régi idők „mozijába” repülhettek vissza azok a gyerekek, szüleik és nagyszü-
leik, akik október 9-én ellátogattak a könyvtárba. A számítógép és a DVD-k világában a 
mai gyerekeknek már ritkán van alkalmuk klasszikus diafilmeket nézni. Innen eredt az 
ötlet, hogy az érdeklődő családoknak régi kedvenceinkkel igyekezzünk egy élményteli 
délelőttöt szerezni. Az „Öreg néne őzikéje”, a „Piroska és a farkas” , „Mazsola és Tádé” 
és még számtalan kedves kis történet elevenedett meg és bűvölte el a résztvevőket. Nem 
csak a könyvtárosok, hanem a gyerekek szülei, nagyszülei is vállalkoztak arra, hogy 
felolvassák csemetéiknek a képkockák szövegeit, így egy igazi családias hangulatú dél-
előtt részesei lehettek a jelenlévők. 

 Rosta Géza, énekes-gitáros előadóművész már több alkalommal volt könyvtá-
runk vendége. 2010. október 12-én nagycsoportos óvodások várták nagy izgalommal 
„Róka rege róka” című előadását, melyben többek között Ágai Ágnes, Nagy László és 
Weöres Sándor verseit, a kicsik által is ismert mondókákat, rigmusokat szólaltatott meg 
a gyerekek nem kis örömére. Közvetlen és humorral teli előadásmódjával elbűvölte az 
ovisokat, akikkel párbeszédes formában együtt alakította műsorát, s a gyerekek nem 
csak együtt énekeltek vele, hanem szívesen szerepeltek is a felkérésére. Az élmények-
ben gazdag műsor csúcspontja az volt, amikor a gyerekek ritka és érdekes hangszereket 
szólaltathattak meg Rosta Gézával együtt egy vidám dalban. 

 Zalai Gyermekkönyvhetek 2010. 
 2010. november 16-án és 22-én ismét Csondor Kata – a „Hupota hihetetlen ka-
landjai erdőn-mezőn” című könyv szerzője - volt a vendégünk a Zalai Gyermekkönyv-

 87



HHÍÍRREEKK  

hetek alkalmából. A könyvbemutatóra a helyi általános iskolák első évfolyamosait vár-
tuk, akik nagy szeretettel fogadták az írónőt és örömmel hallgatták a kistraktor kalandja-
it. Az első előadás során szóba került többek között a barátság, a bajbajutottak megsegí-
tése, a gondoskodás ember- és állatbarátainkról. A gyerekek több szereplőt is megis-
merhettek a könyvből: Pircsit, a fecskelányt; Mákocskát, a törékeny máklányt és Hupota 
többi barátját. A kicsik azt is megtudhatták, hogy milyen fontos környezetünk védelme, 
ezzel a meseíró utalt következő kötetére is. Zárásként Kata néni meglepetéssel is ké-
szült: a könyvből készült kivonattal és madáreledellel – gondolva a téli madáretetésre-
 kedveskedett a résztvevőknek.  
 Egy képzeletbeli vonattal indultak útnak az ismeretterjesztő könyvek rejtelmeibe 
azok a helybeli 3. osztályosok, akik részt vettek vetélkedőnkön. „Könyvkalauz” nevet 
viselő játékunkban a találós kérdés megfejtésével „megvásárolt” menetjegy több állo-
mást is rejtett, míg végül eljuthattak az úti célhoz: a lenti várhoz. Az egyes megállókon 
található kötetekben különböző játékos feladványok vártak az utazókra, akik nagy lelke-
sedéssel fejtették meg többek között a képrejtvényt, a sudokut, a totót, a furfangos re-
ceptet, a hiányos közmondásokat és a hibás útbaigazító szöveget egyaránt. Kalandos 
utazásukat a könyvtárvonat munkatársai segítették, így mindenki időben elérkezett a 
végállomásra. 
 

TÁMOP 3.2.4 pályázat  
 Az olvasás- és könyvtárhasználat népszerűsítése céljából került sor a könyvtári 
illemtan témáját átfogó játékos foglalkozásra 2010. november 11-én könyvtárunk gyer-
mekrészlegében. A jó modor, az udvariasság - könyvtári viselkedésre vonatkozó - sza-
bályait jártuk körbe egy rövid kis történet segítségével, melyben a második osztályos 
kisdiákok minden helytelen cselekedetet ügyesen felismertek és kijavítottak. Ám nem 
csak kijavították a hibákat, hanem választékosan meg is indokolták, hogy ők mit és mi-
ért tennének másképp a meseszereplő helyében. Az illemszabályok számbavétele után 
egy humoros könyvtári illemtan-totó megoldásával is bizonyították, hogy méltók az 
„illemberke” címre. Könyvállományunk olyan darabjaival is megismerkedhettek a fog-
lalkozás során a gyerekek, melyeknek középpontjában az általános illemtan áll. 
 Egy nem könnyű, de annál érdekesebb téma - a másság elfogadása - játszotta a 
főszerepet 2010. november 15-i programunkon, ahol Nagy M. Katalin beszélgetett 5. 
osztályos diákokkal. Vendégünk „Az édes muzsikaszó” című saját meséjével igyekezett 

ráhangolni a gyerekeket 
a témára. A vak kislány 
története - akinek az 
álmát élettelen tárgyak 
valósítják meg – nyitottá 
tette a tanulókat arra, 
hogy őszintén beszélget-
hessenek a megkülön-
böztetés különféle faj-
táiról. Olyan témák is 
felmerültek, mint példá-
ul a testi és szellemi 
fogyatékosságok, vagy a 
faji és vallási meg-
különböztetés. Sőt, a 
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résztvevők arra is választ kerestek, hogy mi történne, ha hirtelen egy idegen, marslakók 
által lakott bolygón találnák magukat. Az őszinte hangvételű, saját példákkal is tarkított 
beszélgetés empatikus megnyilatkozásokat csalt elő a gyerekekből, s bizonyára hozzájá-
rul egy elfogadó magatartás kialakításához is. 
 Balogh József, Devecsery László, Utassy József: Óriás-kerék című versesköte-
tének bemutatóját élvezhették 3., 4., 5. és 6. osztályos tanulók 2010. november 18-án. 
„Három költő fogott össze, hogy gyönyörű versekben bemutassák a gyerekeknek a vilá-
got.” Úgy érzem, hogy e szívet-lelket derítő versekben mindez hibátlanul sikerült: ke-
dély villan, ritmus pattan, humor bukfencezik, fejtörő és nyelvtörő élesíti az elmét”… – 
írja a kötet beköszöntőjében Csukás István. S valóban, a versek és költőik lehengerlő 
bemutatója a gyerekek elméjét és szívét egyaránt meghódították. Balogh József és 
Devecsery László megnyerő - gyermekcentrikus és humoros - előadásmódja elvarázsol-
ta a diákokat, akik nem csak hallgatói, de résztvevői, szereplői is lehettek ennek a vidám 
hangulatú rendezvénynek. Amellett, hogy a költők bevonták őket bemutatójukba, a diá-
kok meglepetéssel is készültek, hiszen néhányan közülük egy-egy verset is felolvastak a 
kötetből. Többek között Utassy József verseit is, akire jó szívvel és elismeréssel emlé-
kezhetett a nap minden résztvevője. 
 
  

Burindáné Tyukodi Enikő, Czigány Judit 
 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

2010-ben a mozgókönyvtári normatíva összegével párhuzamosan csökkent a do-
kumentum-beszerzési összegünk. A rendelkezésünkre álló 5 milliós keretösszegből: 

2 milliót könyvbeszerzésre, 1 milliót DVD-k vételére és 2 milliót folyóirat rende-
lésére fordítottunk. 

A szélesebb könyvválaszték biztosítása érdekében a nagyobb kedvezményt ajánló 
General Média Kft-vel kötöttünk szerződést, melyben a könyvek szerelését és könyv-
kártyákkal való ellátását is kértük. Könyvellátó.hu címen internetes vásárlással bonyo-
lítjuk le rendeléseinket. 

A települések könyvellátását az előző évek „bőségesebb” beszerzésének köszön-
hetően sikerült szinten tartani. A könyvtárakba korábban kijuttatott csereanyagból szín-
vonalas kínálat áll még rendelkezésre az egyre fogyó pénzösszeg mellett.  

A mozgókönyvtári szolgáltatások köréből több községben a DVD kölcsönzési le-
hetőség is egyre kedveltebbé vált a lakosság körében, új beiratkozókkal bővítve a 
könyvtárat használók számát. 

2007-től évente növekedett a folyóiratok előfizetési összege is. 
A Könyvtárellátónál tapasztalt kezdeti szállítási problémákból adódó reklamáció-

ink kistérségi szinten minimálisra csökkentek.  
2010-ben 61 féle folyóirat 229 példányban járt 49 településre. 
A 2011-es évre 50 településre 61 féle folyóiratot rendeltünk 242 példányban. 

Könyvtárosaink, követve a használók igényeit 13 helyen kértek változtatásokat a követ-
kező évi rendelésnél.    A módosításnál az volt a kérésünk, hogy az új és a régi időszaki 
kiadványok ára megközelítőleg azonos értékhatáron belül legyen. 
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