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JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 

A József Attila Városi Könyvtár 2011-ben is igyekezett számos sokszínű 
programmal csatlakozni az őszi Országos Könyvtári Napok című programsorozathoz. 
Idén ismét tucatnyinál is több, a könyvtárban és vidéken megszervezett rendezvény várta 
a különböző korú és érdeklődési körű látogatókat. 

Ebben az évben a rendezvénysorozat időpontja október 3-9. közé esett, 
könyvtárunk pedig már az első napon egy közkedvelt írónkat szerette volna vendégül 
látni. Lackfi János író-költő vendégszereplése azonban sajnálatos módon, betegség miatt 
elmaradt. 

Mint minden hónap első hétfőjén, ekkor is várta a családokat az Öröm kör 
elnevezésű rendezvényünk, melynek fő eseménye a szintén Lackfi Jánossal szervezett 
mondókás-verses író-olvasó találkozó lett volna. A váratlanul előállt helyzetben a 
gyermekkönyvtáros kollégák igazán példásan helytálltak, hiszen rövid határidőn belül 
sikerült találniuk egy olyan személyt, aki szívesen megragadta a hirtelen jött lehetőséget. 
Godina Mónika gyógytornász mondókás beszédfejlesztő foglalkozást tartott, ami a 
korábbi alkalmakhoz hasonlóan nagy sikert aratott anyukák és gyermekeik körében is. 
Kézműves foglalkozások keretében az ügyesebbek barkácsolhattak, rajzolhattak 

Benczéné Bíró Erika és 
Kocsisné Horváth Katalin 
vezénylete alatt. A szülők 
pedig, akiknek fontos volt, 
hogy gyermekük már 
korán megismerkedjen az 
idegen nyelvekkel, részt 
vehettek Rávai-Csontos 
Éva „Angol ovi” elnevezésű 
foglalkozásán. 

A programsorozat 
második napja a gyerekeké 
volt elsősorban: Máté 
Angi, az erdélyi származású 
meseíró könyvtárunkban, 
valamint Andráshidán és 

Teskándon is vendégeskedett. A találkozón amellett, hogy az általa írt mesék közül 
válogatott és olvasott fel, a mesék történetének keletkezését és saját életének eseményeit 
is felidézte. A meseszövésbe bevonta az őt hallgató több tucatnyi kisgyereket, akik 
lelkesen és aktívan részt vettek a tervezettnél jóval hosszabbra nyúlt találkozón. 

Más korosztályt, a középiskolásokat megcélzó programmal is készültünk. Ők egy 
pszichológiai előadáson vehettek részt, mely a Kamasz-panasz címet kapta. A 
tinédzserek egy klinikai szakpszichológustól hallhattak a serdülőkor táján bennük 
végbemenő testi-lelki változásokról, mindezt humoros köntösben, közvetlen 
előadásmódban. 

Október 5-én a Megmutatom magam! programsorozat részeként általános iskolás 
tanulók kiállításának megnyitójára került sor, melynek keretében ezúttal a szomszédos 
Landorhegyi Általános Iskola „Táltos Iskola” nevű szakköre művészpalántáinak 
alkotásai kerültek a falakra. 
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A hagyományos mozgókönyvtári szakmai nap megrendezésére október 6-án 
csütörtökön került sor, a kistérség könyvtárosainak részvételével.  

Zenés irodalmi estet szerveztünk ugyanerre a napra, a nagykanizsai Igricek 
együttes vendégszereplésével. Az 5 fős zenekar megzenésített versekkel, átdolgozott 
népdalokkal, hangszeres zenével szórakoztatta a közönséget, amit javarészt az idősebb 
korosztály alkotott. A remekül megválasztott versek, az azok mondanivalójához jól 
illeszkedő hangszeres kíséret többször könnyeket csalt a lelkes hallgatók szemébe. 

Az egész családot szerettük volna megmozgatni a Mesevarázs című családi 
vetélkedővel, amelyre ezúttal 4 csapat jelentkezett. A vállalkozó szellemű anyukák, 
nagypapák és nagymamák gyerekeikkel, unokáikkal négy fős csapatokban mérhették 
össze tudásukat a mai 
magyar írók és meséik 
témájában. A változatos, 
szórakoztató feladatok 
között csokoládéfelismerés, 
bábkészítés, meseírás is 
szerepelt. A csapatok 
lelkesedését az is bizo-
nyítja, hogy a helyezettek 
között – akik értékes 
könyvjutalmat vehettek át – 
alig pár pontos különbség 
akadt. 

A Könyves vasár-
napra játszóházakat rendez-
tünk, ahol két mese: A 
holló és a róka, valamint A 
nagyhatalmú sündisznócska szereplőit formázhatták meg a gyerekek Góczán Judit 
könyvtáros és Domján Károlyné óvónő segédletével. Ekkor került sor a korábban 
„Ilyenek voltunk – Ilyenek lettünk” címmel meghirdetett fotópályázatunk 
eredményhirdetésére is, ahová az Öröm körön résztvevő gyerekektől és szüleiktől 
vártunk fotókollázsokat. 

Az igényes programokban gazdag hetet egy igazi kuriózummal zártuk: Agócs 
Gergely mesemondó volt vendégünk, aki amellett, hogy könyvtárunkban vendégeskedett, 
ellátogatott még Nagylengyelbe is. Mindenhol népes gyereksereg és szüleik várták és 
hallgatták végig az eredeti mesélés hangulatát idéző népi hangszerbemutatóval 
egybekötött színes meseválogatást. 

Összességében a József Attila Városi Könyvtár idén is igyekezett színes 
programokkal megcélozni valamennyi korosztályt, a visszajelzések pedig azt igazolták, 
hogy a kollégáknak sikerült színvonalas rendezvényeket megszervezniük, 
lebonyolítaniuk. Mindannyiunk közös célja, hogy a különböző életkorú célközönség 
megismerkedhessen a könyvtárral, az általa kínált lehetőségekkel és szolgáltatásokkal, a 
mesék és könyvek életünkben betöltött szerepével — a sokszínű programok segítségével 
sikeresen valósult meg. 

 
Spanyó Andrea 
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