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ORSZÁGOS TINI KÖNYVTÁRI NAPOK 
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
Könyvtárunk ebben az évben ünnepli 45. születésnapját, így az országos könyvtári 

napok rendezvényei összekapcsolódtak a könyvtár születésnapi megemlékezéseivel is.  
Október 6-án, hétfőn szakmai napot rendeztünk „Sokszínűség és modernizáció” 

címmel. 
Szakmai délelőttünkre a város közművelődési, középiskolai könyvtárosait, illetve a 

mozgókönyvtári szolgáltatásban dolgozó községi könyvtárosokat, polgármestereket, 
jegyzőket vártuk 

Könyvtárunk munkatársai beszámolóikban betekintést nyújtottak a könyvtári 
tevékenységbe, s a múlt felidézése, a jelen bemutatása után a jövőbeni feladatokról, 
elképzelésekről is szóltak.  

Mintegy 50-en tiszteltek meg minket jelenlétükkel, többen közülük 
hozzászólásaikban hangsúlyozták a mozgókönyvtári tevékenység fontosságát. 

 
Reneszánsz délután tiniknek: Hidán Csaba, történész volt a vendégünk, a 

„Vándorúton Mátyás mesterlegényével” c. játéksorozat keretében. A megjelent 50 
általános iskolás korú gyermek Mátyás hadviseléséről hallhatott egy nagyon 
érdekfeszítő és látványos elemekkel megtűzdelt előadást. 

 

 
Hidán Csaba előadásának közönsége  

 
Október 8.: Babák Napja  
Előzőleg – szeptember elején - „Babapillanatok, mosolyok, mimikák, arcok…” 

címmel hirdettünk fotópályázatot 0-3 éves babák, illetve szüleik számára, melynek 
eredményhirdetésére ezen a napon délelőtt 10.00 órakor került sor. Az összegyűlt 
mintegy 30 babának és 40-50 szülőnek Sebestyén Bianka bölcsődei szakreferens a 
korosztálynak szóló mondókákról, mesékről tartott előadást. A résztvevők nagy 
élvezettel hallgatták, illetve vettek részt a közös játékban, mondókázásban. 
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Az előadás után került sor a fotópályázat „díjkiosztására”. Minden, a 
fotópályázaton résztvevő baba ajándékot kapott, az első három helyezett külön 
könyvjutalmat is. 

 

 
Babák és mamák a könyvtárban 

 
Október 9.: Tinik Napja 
Prózamondó versenyt szerveztünk középiskolásoknak „A Nyugat nemzedéke” 

címmel, melyen 17 diák vett részt a város középiskoláiból. Az értékelés egyénileg és 
iskolánként történt. Az egyéni versenyt Benkő Claudia a Zrínyi Gimnázium tanulója 
nyerte, az iskolák versenyét és ezzel a könyvtár vándorserlegét a Mindszenty 
Gimnázium csapata. 

Október 10.: Kölyöknap 
A könyvtár 45 éves jubileuma tiszteletére „Könyvtári észtekergető” címmel alsó 

tagozatos általános iskolásoknak állítottunk össze vetélkedőt a könyvtár történetéről, 
használatáról. A 8 négy - négyfős csapat vidám hangulatban adott számot könyvtári 
ismereteiről. 

 

 8



MMŰŰHHEELLYY  

 9

Október 11.: Olvasók Napja 
Hűséges olvasóinkat, támogatóinkat köszöntöttük egy ajándékműsorral és apró 

meglepetésekkel. Kelemen Gyula előadásában megzenésített verseket hallgathatott a 
mintegy 40 főnyi közönség, majd kötetlen beszélgetésre került sor. 

 

Október 12.: „Könyves vasárnap” : A könyvtár másként. A Könyves vasárnap 
programjaival a kisebb gyerekeket céloztuk meg, s persze ezzel együtt az egész családot. 

9 órától játszóházra került sor: Bálint Ágnes mesealakjai csipeszfigurákból - 
Némethyné Bónyai Mónika óvónő irányításával; meseillusztrációk készítése magokból, 
termésekből – Góczán Judit könyvtáros útmutatásával. 

 

 
 
11 órától Bábelőadás „Szoknyamese˝ címmel. Szívós Réka, a helyi Griff 

Bábszínház művésze magyar népmesét adott elő a nagyon lelkes közönségnek, illetve 
velük együtt játszotta el a történetet. Anyukák, apukák, gyerekek egyaránt élvezték a 
közös mesét, játékot.  

Mintegy 150 felnőtt és gyerek fordult meg a könyvtárban, illetve vett részt a 
vasárnapi programokon. 

Egész héten ingyenes volt a beiratkozás. Ez az akciónk nagyon sikeres volt, sokan 
éltek a felkínált lehetőséggel, rég nem látott olvasóink kerestek fel újra minket. A 
számok is ezt igazolják: 145-en iratkoztak be a könyvtárba, ebből vasárnap 22-en. 

A heti rendezvénysorozatnak nagyon jó médiavisszhangja volt: többször jelent 
meg tudósítás a Zalai Hírlapban, a Zalaegerszeg c. újságban, a ZTV és a Studio 96.3 
rádió is többször adott rövidebb – hosszabb hírt programjainkról. 

 
 

Kereki Judit 
 




