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GYERMEKKÖNYVHETEK KESZTHELYEN 
 

„Minden olvasmányunk elszór egy magot, amely csírázni kezd.” 
/J. Renard/ 

 
 

2004. november 15-26-ig két héten át érdekes és tartalmas programokkal várta a 
keszthelyi gyermekkönyvtár az olvasókat.  

November 15-én hagyományosan az Óvodások városi versmondó versenyével 
nyitottuk meg a gyermekkönyvheteket. Idén is mind a hét városi óvoda 3-3 gyermekkel 
nevezett. Kellemes délelőttel lettek gazdagabbak a jelenlévők, hiszen az óvodások 
kedves szavalatai mindannyiunk szívét felmelegítették. Intézményünk fontosnak tartja, 
hogy minden gyermeket jutalmazzunk, bármilyen vetélkedőn indul nálunk. Így történt 
ez most is: minden versmondó emléklapja mellé kifestőt kapott, az egyes óvodák 
legjobbjai pedig mesekönyvvel és oklevéllel térhettek haza. A Kísérlet utcai Óvoda 
nyerte el vándorserlegünket, melyet a szabályok értelmében végleg birtokolhatnak, 
hiszen egymást követő három évben ők bizonyultak a legjobbnak.  

November 17-én Figura Ede zenés irodalmi műsorára került sor „Képzeljétek, 
mi történt velem!” címmel. Az előadó remekül bevonta kis hallgatóságát szituációs 
játékaiba, melyeket gitárral előadott megzenésített versekkel kísért.  

November 18-án Cserebere klubunk következő gyűlését tartottuk, ahol újabb 
nagyszerű kollekciókat tekinthettek meg az érdeklődők, sőt néhány dupla példány 
gazdát is cserélt. 

November 22-én Mese teadélutánra hívtuk kis olvasóinkat, akik teázgatás 
közben európai népek meséivel és népzenéjével ismerkedhettek meg. 

November 23-án Nógrádi Gábor író látogatott el könyvtárunkba. A jó 
hangulatú, dedikálással és könyvvásárlással zárult találkozón több mint hetven gyermek 
vett részt. Azóta is töretlen népszerűségnek örvendenek művei kölcsönzőink körében. 

November 26-án a gyermekkönyvheteket átölelő kétfordulós irodalmi 
rejtvényjátékunk díjátadására került sor. A játék idén évfordulójukat ünneplő 
irodalmáraink életrajzát és műveit tartalmazta. Ezúttal is mindenkit jutalmaztunk: a 
mindkét rejtvényt jól megoldók könyvet kaptak és kosárból meglepetést húzhattak, de a 
részmegoldásokat beadók sem tértek haza üres kézzel, nekik szintén zsákbamacskát 
illetve karton faliképet adtunk át. 

Zárórendezvényünk a népszerű Varázslatos karosszék elnevezésű kézműves 
foglalkozás volt, ahol adventi naptárakat készítettünk.  

Bőséges rendezvénysorozatunk több száz gyermeknek szerzett tartalmas 
elfoglaltságot és népszerűsítette körükben az olvasás élményét. Előkészítő munkánk 
során dekoratív meghívókat és előadóink életrajzát, valamint műveit tartalmazó 
könyvjelzőt készítettünk és juttattunk el minden érintett intézménynek. A korábbi 
évekhez hasonlóan, most is eredményesen pályáztunk Keszthely Város Önkormányzata 
Művelődési Osztályához és Kulturális Bizottságához programjaink sikeres 
megvalósítása érdekében. 
 
          Tóth Rita 

 
 




