
TTuuddóóssííttáássookk  

A KESZTHELYI GYERMEKKÖNYVTÁRBAN TÖRTÉNT 
 
 

„A könyvtáros munkájának ez ad értelmet: 
 a szellem kincseinek a közvetítésével másokat is gazdaggá tehet.” 

(Czine Mihály) 
 

A Nagy Könyv jegyében eltelt tavalyi év után - rendezvények tekintetében - egy 
csendesebb félév van mögöttünk. Természetesen idén is sok hagyománnyá vált 
programra és új keletű rendezvényre vártuk nagy szeretettel kisebb és nagyobb 
olvasóinkat. Az előbbire példa „Varázslatos karosszék” elnevezésű kézműves 
sorozatunk, mely nagy közkedveltségnek örvend. Az újabb programok közé sorolható a 
Festetics-év kapcsán meghirdetett „Festetics György életpályája” című levelezős 
játékunk. 250 éve született Keszthely felvirágoztatója, egyebek mellett a Helikoni 
ünnepségek és a Georgikon mezőgazdasági tanintézmény megálmodója. A februári 
játék során a gróf tevékenységét feldolgozó rejtvényt fejthettek, fogalmazást írhattak, 
rajzolhattak a gyerekek, melyekért cserébe szép jutalmakat vehettek át az egy hetes 
sorozat végén. Áprilisban a „Magyar nyelv hete” kapcsán helyesírási rejtvényjátékot 
hirdettünk, amelyet a hét során folyamatosan oldhattak meg olvasóink. A jutalomért 
zajló játék sok megoldót vonzott. Ugyancsak a nyelvművelés volt a célja Kardos tanár 
úr előadásának, melyet „Szó- és rímjátékok a magyar nyelvben” címmel tartott 
gyermekkönyvtárunkban felső tagozatos hallgatóságának.  
 

 
Szó- és rímjátékok a magyar nyelvben – Kardos József magyartanár előadása 

 
Kiemelt rendezvényeink voltak a januárban már harmadik alkalommal 

megrendezett „Párkányi József területi könyv- és könyvtárhasználati verseny” és a 
márciusban lezajlott „József Attila megyei versmondó verseny” területi fordulója. 
Mindkettőre nagy számú nevezés érkezett és szép teljesítményeknek, előadásoknak 
lehettünk tanúi. Támogatóinknak köszönhetően értékes díjakat oszthattunk ki a 
versenyzők számára. 
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A József Attila megyei versmondó verseny keszthelyi fordulójának helyezettjei 

 
S amiért mi könyvtárosok nem éreztük csendesnek ezt a félévet: a 

könyvtárhasználati és rendhagyó órákra hozzánk érkező iskolás csoportok száma 
májusig elérte a tavalyi teljes évben megtartott foglalkozások számát! Erre igazán 
büszkék vagyunk, hiszen ez a legnagyobb dicséret munkánk számára. Egyre több 
osztály kezdi el a folyamatos könyvtárlátogatást. Még olyan iskolákból is szívesen 
jönnek rendszeres foglalkozásra hozzánk, ahol jól felszerelt könyvtár működik és 
szakképzett könyvtárostanár dolgozik. 

 
 

 
             Üvegmatrica festés a keszthelyi gyermekkönyvtárban 

 
Május elején meghívást kaptam a bajai Eötvös József Főiskolára, ahol a 

könyvtárszakos hallgatók nagy érdeklődéssel hallgatták gyermekkönyvtári munkánkat, 
eredményeinket bemutató előadásomat. A rögtönzött felmérésre többségük úgy 
válaszolt: a gyermekkönyvtárosi vagy könyvtárostanári hivatást szeretné választani 
tanulmányai végeztével. 

 
         Tóth Rita 




