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AZ ORSZÁGOS CSALÁDI KÖNYVTÁRI NAPOK 
PROGRAMJAI A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
 
Október 4.: Szakmai tanácskozás; Örömkör 
 
Délelőtt a már hagyományos szakmai tanácskozásra került sor „A 

mozgókönyvtári ellátás és a szolgáltatások új lehetőségei a kistelepüléseken” címmel. 
Szintén László, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
munkaszervezet mb. vezetője megnyitója után Molekné Kőrösi Beatrix előadására 
került sor.1 A pacsai kistérség munkájáról dr. Csikós Andrea szólt, majd Pál Éva tartott 
előadást.2 A szolgáltatóhelyek közül a lickóvadamosi, a gősfai és a gellénházi 
mutatkozott be. Az előadások végén ünnepélyes percek következtek, átadásra került az 
Olvasóinkért-díj, melyet minden évben egy községi könyvtáros érdemel ki hosszan 
tartó, áldozatos, példamutató munkájával. Idén a pacsai könyvtár nyugdíjba vonuló 
könyvtárosa – Gehér Andrásné – kapta meg ezt az elismerést. A szakmai délelőtt 
kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Este 17.00 órai kezdettel az Öröm kör soron következő összejövetelére került 
sor: Péter Erika költőt a Kodály Zoltán 
Óvoda nagycsoportosai rövid versműsorral és 
verseinek illusztrációival köszöntötték, 
ezután a költőnő hangulatos, játékos, verses, 
énekes foglakozást, könyvbe-mutatót tartott 
az egybegyűlt családoknak. A program után 
könyvvásárlásra, dedikálására is lehetőség 
volt. Az író-olvasó találkozó után Szabó 
Tímea néptáncos mozgatta meg az 
apróságokat s szüleiket, akinek jövetelét 
(visszatérő foglalkozásvezetőként) már 

nagyon várták a családok. A játszóházakban a versekhez illően a kisgyerekek által, 
esetleg némi szülői segítséggel elkészíthető barkácsmunkák készültek.  

 
Október 5.: Találkozó Péter Erika költővel; Pannon Tükör irodalmi est 
 
Péter Erika költőt ezen napon óvodásokkal vártuk író-olvasó találkozóra. A 

környékbeli óvodákból érkező gyerekek előtt a Kodály Zoltán Óvoda nagycsoportosai 
rövid műsort adtak elő a költőnő verseiből. Ezután Péter Erika hangulatos, játékos, 
verses, énekes foglakozást, könyvbemutatót tartott az egybegyűlt kisgyerekeknek a 
könyvtár olvasótermében.  

Az előző napi találkozó a helyszín (gyermekkönyvtár, mesebirodalom) miatt 
„kuckósabbra”, az óvodás találkozó „műsorosabbra” sikerült. A jelenlévő 60 kisgyerek 
jól érezte magát, szívesen verselt, dalolt, játszott együtt a költőnővel. 

Péter Erika hasonló találkozókon vett részt Teskándon, ahol 120 óvodás és 
kisiskolás, valamint 10 felnőtt kísérő volt a vendége, majd Bocföldén, ahol 36 alsó 

                                                           
1 Előadásának szöveges változatát lásd a 23-24. oldalon. 
2 Előadásának szöveges változata a 26-28. oldalon. 
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tagozatos vett részt 8 felnőtt kísérőjével a verses programon. Könyvvásárlásra, 
dedikálásra mindenhol lehetőség volt, s éltek is vele a megjelent felnőttek.  

Két helyszínen – Bezeréden és Lakhegyen - mutatkozott be a 15 éves Pannon 
Tükör irodalmi és kulturális folyóirat. A főszerkesztő, Péntek Imre, és helyettese 
Szemes Péter volt a vendégünk, valamint Kelemen Gyula énekmondó színesítette a 
találkozót.  

 
Október 6.: Megmutatom magam – kiállítás  
 
A „Megmutatom magam!” kiállítás sorozat újabb bemutatója az Eötvös József 

Székhelyiskola Környezetbarát szakkörének „Barátaink az állatok” c. kiállítása volt.  
 
Október 7.: Találkozó Fejős Évával; Bálint Péter színművész irodalmi estje 
 
Fejős Éva írónő volt a vendégünk. Könyvei és a Nők Lapjában megjelent írásai 

nagyon népszerűek olvasóink körében, ezért is hívtuk meg egy személyes találkozásra, 
beszélgetésre. Várakozásunknak megfelelően sokan voltak rá kíváncsiak, mintegy 50-
en, többségében nők, és többen olyanok is, akik ez alkalomból először jártak 
könyvtárunkban. A találkozó oldott légkörben, nagyon jó hangulatban telt, a beszélgetés 
végén pedig könyvvásárlásra ill. dedikálásra is lehetőség nyílt. 

Ezen a napon a nagylengyeli Községi Könyvtárban Bálint Péter színművész 
„Családi kör” című verses összeállítását mutatta be nagy sikerrel a 25 főnyi 
közönségnek, családi hangulatot varázsolva a helyszínre. 

  
Október 8.: Mesevarázs vetélkedő 
 
A Mesevarázs c. családi vetélkedőre - Benedek Elek meséiből - 6 négyfős csapat 

érkezett, s a lelkes játékosokon kívül családtagok és ismerősök is jöttek, hogy 
szurkoljanak a csapatoknak. 

 Előzetes feladat valamely mesei étel elkészítése volt. A vetélkedő során a 
szellemi feladatok mellett volt kecskebukázás, ocsúválogatás és behunyt szemű 
ételkóstoló is. Jó hangulatban telt a vetélkedő, ahol a könyvjutalmak mellett a központi 
ajándékok is bekerültek a hét tarisznyájába. 

 
Október 10. vasárnap: Könyves vasárnap 
 
Játszóházakkal kezdtük a napot: csuhéboszik készítésével és mézeskalács 

díszítéssel a mesei naphoz illően. Érkeztek sorra a beiratkozók és az érdeklődő 
családok, akik folyamatosan váltották egymást a könyvtárban és a helyszíneken is.  

A Rajzol a család rajzversenyre 6 család küldött be közös, azaz négy családtag 
közreműködésével készült Benedek Elek meseillusztrációkat. Díjakat nem osztottunk 
ki, de minden rajzoló család megkapta a „szokásos” könyvtári tarisznyát mesekönyvvel 
és ajándékokkal megtöltve. 

A rajzolók közös ajándéka és a nap fénypontja Csernik Szende lábbábművész 
Kásahegy c. műsora volt. Felnőttek és nagyobbacska gyerekek is nagy élvezettel 
hallgatták, játszottak vele együtt.  

 
Kereki Judit 




