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 Ha a keszthelyi gyermekkönyvtár elmúlt félévének legjelesebb eseményeit 
szeretnénk kiemelni, akkor az őszi rendezvénypalettánkról három program különösen 
érdemes a méltatásra. Az első a hagyományos Népmese Napja, mely idén különleges 
hangsúlyt kapott, hiszen 150 éve született Benedek Elek, akinek a születésnapján 
ünnepeljük évek óta országszerte a meséket. Ebből az alkalomból felhívásunkra rengeteg 
jelentkezés érkezett. A gyerekek többsége fontosnak érezte, hogy az eseményt 
megtisztelve, nem csupán felolvas egy mesét (idén az évfordulóhoz kapcsolódva 
Benedek Elektől), hanem kívülről mondja el, előadói képességeit is megcsillantva. A 
rendezvény köszöntőjeként Kardos József nyugalmazott magyartanár előadással készült, 
mely során ismertette nagy meseírónk, népmesegyűjtőnk életrajzát, méltatta életművét 
kiemelve a legjelesebb alkotásait. Természetesen a gyerekek előadásait jutalommal 
viszonoztuk, könyvet, játékot  és emléklapot adott át nekik a Tanár úr. 
 Az Országos Könyvtári Napok legjelesebb rendezvényének bizonyult Kiss Attila 
rendhagyó történelemórája, aki művein keresztül mutatta be a honfoglalás előtti korszak 
magyarjainak életmódját, filmbejátszásokkal, korabeli használati tárgyak és fegyverek 
másolatával illusztrálva az olvasottakat. A hallgatóság előre készült, mindannyian 
olvasták vendégünk Altináj című munkáját, többen a folytatását, a Medveszív című 
regényt is. 16 gyermeket rajzra ihletett az olvasmányélmény, ezekből kiállítást 
készítettünk. Láthatóan fogva tartotta a gyerekeket ez a lehengerlő, érdekfeszítő előadás a 
misztikus ködbe vesző régmúltról. Hosszasan fotózkodtak az öltözékekben, 
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felfegyverkezve. Többen vásároltak Attila újabb könyveiből és hallhattak a most 
készülőkről is. Senki sem hagyta ki, hogy dedikációt kérjen írónktól akár a frissen 
birtokolt kötetbe, akár az általunk készített könyvjelzőre, melyet minden író-olvasó 
találkozóra elkészítünk. Szerepel rajta az író életrajza és legfontosabb irodalmi alkotásai 
egy-egy jellemző illusztrációval díszítve, színes papírra nyomtatva. Ezt a kis tárgyat 
aztán emlékként évekig őrizgetik a gyerekek könyvjelzőként használva. 
 A Gyermekkönyvhetek programkínálatából kiemelkedik Rosta Géza zenés 
irodalmi műsora, melyet Ágai Ágnes A titkokat az ujjaimnak mondom el című kötete 
nyomán állított össze. A rutinos előadóművész magával ragadó dalai sokáig a fülekben 
csengtek. Alkalom nyílt együttzenélésre, mókázásra, játszásra is. 
 November 28-ától december 13-áig zárva tartott a gyermekkönyvtár, ugyanis 
átalakításra került sor épületünkben. Egy korábbi irodahelyiséget a meglévő funkcionális 
térhez boltívvel csatolva lehetővé vált az állomány átrendezése, melynek következtében 
jóval tágasabb kölcsönzőtér és önálló mesekuckó kialakítására nyílt lehetőség. Ezt a 
termet a legkisebb olvasóinknak rendeztük be, ezzel is elősegítve a könyvek világával 
való bensőséges ismerkedést. Itt megvalósulhat az „összebújós, belemerülős” 
együttolvasás. Zavartalanul felolvashat a szülő, míg a kicsi színezhet, rajzolgathat. Az 
állomány elrendezése is az ő igényeik szerint történt. A kisiskolás és óvodás csoportjaink 
előszeretettel veszik birtokba az új, gyermekközpontúan berendezett és dekorált 
helyiséget a foglalkozásaink végeztével. Számunkra azért is különösen örömteli ez az 
épületen belüli bővülés, mert ezáltal kis látogatóink olvasóvá nevelését hatékonyabban 
szolgálhatjuk. Hiszen bizonyított tény, hogy aki 2-3 évesen jó barátságot köt a 
könyvekkel, nagyobb valószínűséggel választja később is az olvasást a kikapcsolódás, 
önművelés terén. Belőlük válhat gyermekkorban jól tanuló diák, ennek nyomán pedig 
később sikeres, kiegyensúlyozott felnőtt.  
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