TUDÓSÍTÁSOK
SOKSZÍNŰ PROGRAMKÍNÁLAT A LETENYEI KÖNYVTÁRBAN
A letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár minden évben változatos programokkal várja a város felnőtt és gyermek lakóit. Az alábbi írásban összefoglaljuk az elmúlt évben lezajlott programjaikat:
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából filmvetítéssel emlékeztünk meg a
„Millennium szobrászáról,” Zala Györgyről. Ugyanezen a napon nyitottuk meg a
Letenye Art kiállítást, amely helyi alkotók képzőművészeti alkotásait mutatta be az érdeklődőknek.
Mi is csatlakoztunk a „Mese útja” országos olvasásnépszerűsítő projekthez, amelyben Zala megye a boszorkányok havát vállalta fel. Kis könyvtári boszitanya című rendezvénysorozatunk keretében februárban 4 alkommal tartottunk mesedélelőttöt, illetve
kézműves foglalkozást a gyerekeknek. Február 16 – március 12. között „Söprűn, hordón, taligán - megmutat varázsceruzám” címmel kiállítást rendeztünk a boszorkányos
meseillusztrációs rajzpályázatra érkezett munkákból.
Februárban a felnőtteknek szóló programunkon Anda Angéla, a Pannon Egyetem
Georgikon Kar tanszékvezető egyetemi tanára beszélt „A globális felmelegedés helyi
hatásairól.” Ezt a rendezvényünket a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatta.
Márciusban két kiállítás-megnyitóra is sor került a könyvtárunkban: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen” címmel Széchenyi István halálának 150. évfordulójára emlékeztünk; ugyanakkor bemutattuk a Letenye Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye képzőművészeti tagozatosainak kiállítását is.
Március 19-én tartottuk meg a József Attila körzeti szavalóversenyt az általános iskolák tanulóinak részvételével. A legjobbak továbbjutottak a megyei döntőbe.
Március 26-án Kamarás Klára letenyei alkotó kötetbemutató irodalmi estjére került
sor.
A Húsvét közeledtével két alkalommal szerveztünk játszóházat, előbb az óvodásoknak, majd az általános iskolásoknak is.
Április 9-én nyílt az újabb képzőművészeti kiállításunk a könyvtárban, bemutattuk a
bázakerettyei pszichiátriai betegek szociális otthona lakóinak munkáit.
A Széchenyi évhez kapcsolódóan április 9-én „A legnagyobb magyar – arcképvázlat
gróf Széchenyi Istvánról” címmel Szemes Béla, középiskolai tanár tartott előadást.
Április 23-án a Társadalomtudományi hetek alkalmából „Vár állott, most kőhalom…” címmel dr. Ferenczi Sándor, a TIT városi szervezetének elnöke tartott előadást.
Május 1-én tartottuk „Szív adja szívnek szívesen” című kézműves foglalkozásunkat
az anyák napjához kapcsolódva.
Május 21-én „Mikszáth és kora” címmel Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából dr. Bogár Imre középiskolai tanár előadását hallgathatták meg az érdeklődők.
Május 28-án nyílt meg „Prinzesdorfi anzix” című kiállításunk, amelyben bemutatkozhattak Letenye osztrák testvérvárosának képzőművészei.
A nyári szünetben igyekeztünk hozzájárulni a gyerekek hasznos időtöltéséhez: a kötelező olvasmányok feldolgozása kapcsán szó volt a Két Lottiról, a Pál utcai fiúkról, az
Egri csillagokról, A kőszívű ember fiairól, a Légy jó mindhaláligról. Ezen kívül több
alkalommal kézműves foglalkozást is tartottunk.
Nyáron a felnőtt „Könyvbarátok” számára két kirándulást szerveztünk Szlovéniába
és Bécsbe. Mindkét program nagyon sikeres volt.
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A Mura Menti Irodalmi Napok rendezvényeként augusztus 27-én Blazsetin Istvánra
emlékeztünk. Szeptember 10-én bemutattuk a letenyei Rózsás Sándorné Újrakezdés
című verses kötetét, szeptember 17-én Riester Árpád A zászló félárbóc alatt című kötetét.
Október 1-10. között csatlakoztunk az Országos Családi Könyvtári Napok 2010
programsorozathoz. Ennek keretében „Kicsi vagyok én, majd megnövök én” címmel
híres emberek gyermekkorát mutattuk be fotókiállításunkon. Ugyanebben az időszakban
a Letenye és környéke iskolaszövetség vándorkiállítása szintén megtekinthető volt nálunk, amelyben Fekete István elbeszéléseinek és Kölcsey Himnusz című alkotásának
illusztrációi voltak láthatóak.
Mesedélelőtt sorozatunk is tovább folytatódott: október 5-én és 6-án Nagyapó mesefája címmel az óvodásokat és az alsó tagozatosokat szólítottuk meg.
Október 10-én a Könyves vasárnapon színes programokkal vártuk a családokat,
hogy kukoricacsuhéból készítsenek virágokat. Ekkor mutattuk be a „Ha én gazdag lennék…” rajz- és prózaíró pályázatra érkezett alkotásokat, és a legjobbak díjazásban részesültek. Vendégünk volt Csernik Szende lábbábművész is.
A Magyar Tudomány Napja
alkalmából 2010. november 12-én a
Városi Könyvtárban Bánfalvi Péterrel, a
TIT Öveges József Ismeretterjesztő és
Szakképző Egyesület Zala megyei
elnökével, a Vega Csillagászati Egyesület
elnökségi tagjával találkozhattak az
érdeklődők. Galileo Galilei csiszolt
lencséjű távcsövétől a Kepler féle
távcsövön át a Piszkés-tetőn található
Magyar
Tudományos
Akadémia
Csillagászati Kutató Intézet csillagvizsgálójáig mutatta be a távcső fejlődését. A
http://www.stellarium.org/hu/ oldalról letölthető szabad, nyílt forráskódú számítógépes
planetáriumi programmal igazán élethű, 3 dimenziós látványban volt része a közönségnek. A vetítővásznon megelevenedő csillagos égbolton megfigyelhették az égitestek
mozgását, valamint a felhők mögül előelőbukkanó Holdat.
Az elhangzottakat az előadó – kastélyparkban felállított - Skywatcher távcsövén keresztül az érdeklődők meg is
tekinthették. A 60 szoros nagyításban
látható Hold kráterei, valamint a Jupiter
holdjai a kissé felhős égbolt ellenére is
felejthetetlen élményt nyújtottak.
November 20-án került sor Fúzió
címmel Bokros Tiborné Kamarás Klára
irodalmi és Timár Zoltán képzőművészeti alkotásainak bemutatójára.
Az év két utolsó hónapjában két rendezvényünk is volt az „Új szolgáltatások Zala
megye könyvtáraiban – élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068” pályázat támogatásából: 2010. november 26-án ven-
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dégünk volt Schäffer Erzsébet, Pulitzer-emlékdíjas, valamint 2009-ben Prima
Primissima díjjal kitüntetett író, újságíró. Munkásságát a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével is elismerték.
Írásai, megkapó történetei, interjúi, riportjai - elsősorban hölgy
olvasóink körében- mindig nagy
érdeklődésre tartanak számot. Akiket „útközben” elé hoz a gondviselés, „témát” is jelentenek az újságírónőnek, hiszen ő más szemmel
látja, és láttatja mindazokat, akik
sokunk számára idegenek és legfőképpen észrevétlenek maradnának.
Szerinte minden emberben ott a jó,
az eredendően tiszta. Írásaiban
tükröt tart elénk is, hogy önmagunkban is ismerjünk rá az értékre,
az értékesre és nézzünk körül jól, mert ott van körülöttünk minden, igazából minden
ahhoz, hogy boldogok legyünk.
Az írónő történeteket mesélt az életéből, amelyek mindennapiságukban különösek
és arra biztatnak bennünket, hogy merjünk kíváncsiak lenni másokra és magunkra. Merjünk adni, hogy kapjunk is, és észrevéve a világ káprázatosan szép voltát, „megtanuljunk vágyakozni az után, ami a miénk”.
December 16-án szintén a TÁMOP pályázat tette lehetővé az „Ősi gyümölcsfajták
nyomában” című programot: vendégünk volt Kovács Gyula erdész, az „Év zalai embere” és Szarvas József, színművész, a Nemzeti Színház tagja.
Karácsonyra kézműves játszóházzal készültünk a gyerekekkel, amelyen szintén
szép alkotások születtek.
Molnárné Pfeiffer Edit
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