
HÍREK 

Könyves Vasárnap 
Az Országos Könyvtári Napok zárásaként a Napvirág Bábcsoport nagy sikerű előadással 
örvendeztette meg a könyvtárba ellátogató kicsiket és nagyokat. A „Kolontos Palkó” című 
történetet követően a felnőttek és gyerekek is megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot: 
böngészhettek a könyvek között, használhatták számítógépeinket, ingyenes beiratkozhattak, 
könyvet is vásárolhattak. 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek 
Mint minden évben, ezúttal is csatlakoztunk a Zala megyei könyvtári programokhoz. 
Fontosnak tartjuk, hogy a könyvek megszerettetése és az olvasóvá nevelés mellett a gyerekek 
játékosan ismerkedjenek meg a helyi és a magyar értékekkel is.  A Zalai Gyermekkönyvhetek 
alkalmából is színes programkínálattal vártuk az alsósokat: népi gyermekjátékokat 
próbálhattak ki, interaktív könyvajánlón vehettek részt, megmutathatták kreatív oldalukat, 
belemerülhettek anyanyelvünk titokzatos szókincsébe és mesevetélkedőn mérhették össze a 
tudásukat. 
 
 
Mikulásváró bábelőadás 
A délelőtt folyamán sok kíváncsi gyerkőc és szüleik, nagyszüleik látogattak el könyvtárunkba, 
ahol kedves mikulásműsorral várta a kicsiket a Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág 
bábcsoportja. Az óvónők két bábtörténetet adtak elő, majd karácsonyi dalokkal, közös 
énekléssel szórakoztatták a lelkes közönséget és együtt készültek arra, hogy eljöjjön a 
nagyszakállú télapó. Végül pedig a kis óvodások betekintést nyerhettek a bábozás rejtelmeibe 
és megismerkedhettek a mesehősökkel is.  
 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
 

 
 

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI - KSZR SZOLGÁLTATÁS 
 

Programok 2016. II. félévben 

 
2016-ban minden eddiginél több települést sikerült bevonnunk az október 3-9-ig tartó 
országos programsorozatba. Témakörönként a megszervezett rendezvények: 

Zöld könyvtár 

Ismeretterjesztő előadások: 

Bagladban Lengyelné Csondor Katalin „Mentsd el a kerted kincseit a természet erejével” 
című előadását hallgathatták meg a könyvtárlátogatók. 

Csesztregen „A Kerka-mente élővilága” címmel szerveztek ismeretterjesztő előadást 
gyerekeknek Lelkes András a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársának 
közreműködésével. 

Felsőszenterzsébeten „Gombák természetes élőhelyükön és a határozó könyvekben” címmel 
tartottak gombabemutatót. 
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Kerkabarabáson „Szőlőről és borról általában” Vízvári Sándor szőlész-borász előadásának 
meghallgatására nyílt lehetőség. 

Rédicsre és Zalaszombatfára a „Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány” munkatársai látogattak el, 
magukkal hozták Bobit, az élő baglyot is. A résztvevő rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola 
és a Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói és a lenti 
Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ ellátottjai és munkatársai sok érdekességet 
megtudhattak a baglyok és az alapítvány életéről. 

Szentgyörgyvölgyön Horváth Gábor „Kézműves sajtok a Hetésből” című, kóstolóval 
egybekötött ismeretterjesztő előadásán vehettek részt a környékbeliek. 

Foglalkozások gyerekeknek: 

A reszneki gyerekeket Lengyelné Csondor Katalin ismertette meg „Zöldbocs” kalandjaival. 

Tornyiszentmiklóson az Állatok világnapja alkalmából könyvtári foglalkozásra várták a 
gyermekeket és kiállítást rendeztek „A kedvenc állatom” című rajzpályázatra beérkezett 
alkotásokból. 

Zalabaksán Ribizli bohóc állatkertjével ismerkedhettek meg a helyi óvodások. 

A kézműves foglalkozások az újrahasznosítás jegyében szerveződtek a következő települések 
könyvtáraiban: Csömödér, Gutorfölde, Kálócfa, Mikekarácsonyfa, Páka, Pórszombat, 
Pördefölde, Ramocsa, Tormafölde. 

Kiállítást rendeztek Márokföldön helyi alkotók használt papírból készített tárgyaiból. 

 

Könyvválasztó 

Felnőtteknek: 

Barlahidán teadélutánt szerveztek időseknek könyvekkel-könyvekről. 

Iklódbördőcén "Okostányér - cukorbetegeknek" címmel Végvári Viktória dietetikus 
ismeretterjesztő előadása szolgált sok hasznos információval. 

Gyermekeknek: 

Csesztregen „Ismerkedés a könyvtárral” címmel könyvtárbemutató foglalkozást tartottak 
meghívott első osztályos diákoknak, Tornyiszentmiklóson pedig óvodás csoportnak. 

Csider Sándor „Gyere velem álomútra” című játékos verses foglalkozása négy település 
általános iskolásaihoz jutott el. A költő járt Csesztregen, Nován, Rédicsen és Pákán. 

Csömödérben „Kedvenc mesehősöm”, Kisszigeten „Varázsceruza” címmel tartottak rajzos 
mesés délutánt a könyvtárban. A csömödéri óvodások Gaál Zsuzsa „Hová tűnt a 7mérföldes?”  
című interaktív mesefoglalkozásán vehettek részt. 

A lovászi kisiskolásoknak „Merre induljak” címmel Bagladi Mónika lenti gyermekkönyvtáros 
tartott könyvtár népszerűsítő foglalkozásokat. 

Reszneken a tavalyihoz hasonlóan ismét nagy sikerrel szervezték meg az „Olvasómaratont”. 
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Múltidéző 

Barlahidán, Kozmadombján, Szijártóházán és Zalaszombatfán csalogatták ki a szervezők a 
fiók mélyén rejtegetett kincseket és varázsoltak belőlük gyönyörű kiállításokat. Falvédők, 
varrott és horgolt kézimunkák, régi tárgyak kerültek elő. Egymás alkotásainak megtekintése 
pedig jóízű beszélgetésekre, együtt töltött délutánokra adott alkalmat a települések lakóinak. 

Barlahidán mézet lehetett kóstolni a megnyitón, Dobriban pedig a selejtezett könyveket 
kínálta megvételre a könyvtár. 

Barlahida és Lendvajakabfa Gaál Zsuzsanna kóstolóval egybekötött könyvbemutatójának 
adott otthont a z Októberi Könyvtári Napok idején. 

Gáborjánházán a helyi lakosok mellett a környékbeli települések lakói is nagy örömmel 
várták Nagyari Katalint, aki a csuhéfonás titkaiba avatta be a kézműves délután résztvevőit. 

Iklódbördőcén a már sokadik összejövetelét tartó Főzőklub tagjai gombás ételeket készítettek 
és kóstoltak. 

Nemesnépen korabeli dokumentumok bemutatásával Dénes Zoltán tartott helyismereti 
előadást „Vagyon és jog Nemesnépen és környékén a honfoglalástól 1848-ig” címmel.  

Pákán Vajda Margit és a Bojtár Zenekar népzenei koncertjére várták a környék iskolásait és 
óvodásait. 

Szilvágyon múltidéző szüretet tartottak, ahol felelevenítették a hagyományokat és közösen 
leszüretelték az önkormányzati szőlőt. 

Tornyiszentmiklóson „Tájkép” címmel fotókiállítás nyílt Simon Balázs munkáiból. 

Zalabaksán Ribizli bohóc segítségével zenés memóriajátékkal eleveníthették fel a régi 
slágereket a faluban élő szépkorúak. 

 

Könyvtári legek 

Barlahidán Soós Józseffel, a faluból elszármazott költővel beszélgethettek a 
könyvtárlátogatók. 

Pákán az internet veszélyeiről tartott ismeretterjesztő foglalkozást Háder Veronika lenti 
könyvtáros. 

Szécsiszigeten a település háziorvosával találkozhattak és beszélgethettek azok az érdeklődők, 
akik ellátogattak a könyvtárba. 

Pákán „Nagy Könyvtári Beavatás A Nagy Rejtvényjáték” címmel többfordulós könyvtári 
vetélkedőt hirdettek, melynek résztvevői jutalomban részesültek. 

Lovásziban „Könyvtár a modern világban” fantázianevű vetélkedőre várta a gyerekeket a 
könyvtáros. 
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