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18 órától Mosolyogjunk Dub Lacival címmel nyílt kiállítás az intézmény galériájában 
Vasile Dub karikaturista alkotásaiból. A kiállítást Árvai József, a Zalaegerszegi Zsidó 
Hitközség elöljárósági tagja nyitotta meg, közreműködött a zalalövői Salla Kórus.  
 
A könyves vasárnap a Nanny McPhee és a Nagy Bumm című film vetítésével vette 
kezdetét.  
 
14 órától Kocsis Eszter tartott drámafoglalkozást A vén kutya címmel, amelynek 
keretén belül az ember és az állatok barátságával és az igaz barátsággal kapcsolatos 
gondolataikat osztották meg egymással a gyerekek, illetve játékos feladatokat oldottak 
meg.  
 

 
 
15 órától Szabóné Baksi Zsuzsanna segítségével faliképeket készítettünk különféle őszi 
termések, szárazvirágok felhasználásával.  
 
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatot a Kis-Hétrét együttes verses-zenés 
gyermekműsora zárta Zalalövőn.  
 
         Kovács Mónika 

 
 
PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR, GELSE 
 
Őszi Könyvtári Napok programjai: 
 
Legyen gyerekjáték a tanulás! - foglalkozás diákoknak 
2011. október 5.  

Ami a felnőtteknek a munkahely, az a gyermekeknek az iskola. Főnök, igazgató, 
kollégák, szigorú munkarend, állandó számonkérés. A foglalkozáson a helyi Weöres Sándor 
Általános Iskola 8. osztályos diákjai vettek részt. A tanulók megismerkedtek néhány 
praktikával, mellyel jobb eredményeket érhetnek el az iskolai munkában. Például: hogyan 
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tanuljunk hatékonyan, tippeket kaptunk az ügyes időbeosztáshoz, valamint a szükséges 
magabiztos fellépéshez is. A foglalkozást Tihanyi Rita vezette. 

 
Régi könyvek varázsa - 
könyvkiállítás 
2011. október 3-9. 
 

Nagyon nagy sikert 
aratott a régi könyvek kiállítása, 
szívesen időztek a könyveket 
bemutató asztalok előtt 
idősebbek és fiatalok egyaránt. 
Sikerült elrepíteni térben és 
időben, egy ismeretlen világba 
az érdeklődőket. 

 
 
 
 

 
„A mese szárnyára veszlek” - 
művészetterápiás foglalkozás 
2011. október 6.  
 

Ezen a foglalkozáson 
felszabadultan alkothattak a 
helyi Weöres Sándor Általános 
Iskola 3. osztályos diákjai, 
mindenki elkészítette a saját 
„Varázs-könyvének” egy 
oldalát. A „Varázskönyvbe” 
saját vágyaink, céljaink kerül-
tek bele rajz formájában, s ezt a 
könyvet bármikor kiegészít-
hetjük, folytathatjuk, sőt erre 
bíztatta is a gyermekeket 

Gyimóthy Gábor. A csoportos foglalkozás célja az volt, hogy sikerélménnyel gazdagodva, új 
tapasztalatokat szerezve, érzelmekben rendezettebben térjenek vissza a gyerekek mindennapi 
tevékenységükhöz. A foglalkozást Gyimóthy Gábor vezette. 
 
Könyves Vasárnap 
2011. október 9.  
Rendhagyó nyitva tartással, valamint kézműves foglalkozással vártuk az érdeklődőket. 
 
„Ha én Varázsló lennék” – vándorkiállítás 
2011. október 3-9. 
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Kiállítás gyermekrajzokból 
A vándorkiállítást a zalakarosi Szociális Alapellátó Központ szervezte, a rajzokon és 
fotókon a gyermekek azt ábrázolták, hogy ha ők varázslók lennének, akkor milyen a 
lenne a világunk. A rajzokon megcsodálhattunk gyönyörű hercegnőket, kutyusokat, 
lovacskákat, virágos réteket, sőt még különleges járműveket is.  
 
        Jakabfiné Bársony Judit 

 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, VONYARCVASHEGY 
 

A vonyarcvashegyi községi könyvtár az idén is kapcsolódott az Őszi Könyvtári 
Napok országos rendezvényéhez. A programokat a fenti jelmondat jegyében szervezték 
országszerte a könyvtárosok. A rendezvénysorozat célja az volt, hogy minél szélesebb 
körben fedezzék fel az emberek, hogy milyen lehetőségeket kínálnak a könyvtárak a 
tanulásra, tájékozódásra, a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Intézményünkben 2011. október 3-án „Játékkal a tudásért” program keretében Sümegi 
Mónika logopédus, mozgásfejlesztő tartott előadást szülőknek „Fejlesztő játékok 
alkalmazása 0-tól 6 éves korig”címmel. Az előadó rövid elméleti összefoglaló után 
gyakorlati tanácsokkal látta el a szülőket. Bemutatta a játékok helyes alkalmazását, 
ismertette azoknak a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatását. Előadása során a 
témával kapcsolatos könyveket ajánlott az érdeklődők figyelmébe. Végezetül a 

könyvtárban megta l á lha tó  
legfrissebb gyermekirodalmi 
r emekművekbő l  készü l t  
könyvkiállítást tekinthették 
meg a részt vevők. 

2011. október 9-én 
játszóház keretében Virányi 
Dóra tartott kézműves 
foglalkozást gyerekeknek és 
felnőtteknek „Divatos kiegé-
szítők, ékszerek készítése” 
címmel. Nagy sikert aratott a 
napjainkban divatos kitűzők, 
hajcsatok elkészítésének, vala-
mint a gyöngyfűzés tech-
nikájának elsajátítása. 

 
Mindkét foglalkozást helyben, Vonyarcvashegyen élő szakember tartotta. 

Tanultunk Tőlük! Köszönjük! 
Programjainkat a Deák Ferenc Megyei Könyvtár pályázata útján az Informatikai 

és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.1 
Csudai Zoltánné 

                                                           
1 Megjelent a Vonyarcvashegyi Hírmondó 2011. októberi számában 
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