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Gyermekprogramok a Lenti Városi Könyvtár szervezésében 2008. 1. félév 
 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából kétfordulós vetélkedővel vártuk a helyi 
általános iskolák 5-6. osztályos tanulóit. A kétfős csapatok tagjai a feladatok révén 
gyakorolhatták könyvhasználati ismereteiket, értékes és új információkkal bővíthették 
tudásukat. Az első fordulóban általános műveltségi kérdésekre kellett megtalálniuk a 
válaszokat, míg a második forduló révén városunk történetével ismerkedhettek meg a 
diákok. Az eredményhirdetésen Kaszásné Simon Márta a helyi Lámfalussy Sándor 
Szakközépiskola és Szakiskola történelem szakos tanára tisztelt meg bennünket 
előadásával, melyen a Buzád-Hahót család által építtetett várunk históriájával 
ismerkedhettek meg a résztvevők. 

 
 Februárban farsangi hangulatot lopva a könyvtárba, „Tegyük fel az álarcot, 
ijesszük meg a szomszédot” címmel álarc-kiállítást rendeztünk általános iskoláink 3-4. 
osztályos tanulóinak munkáiból. 
 

 
Memóriafejlesztő játékok bemutatója az  Internet Fiesta lenti rendezvényén 

  
 Intézményünk az idei évben csatlakozott az Internet Fiesta elnevezésű –az 
internet-kultúra népszerűsítését szolgáló– világméretű programsorozathoz, melynek 
keretében, a világháló által nyújtott lehetőségeket kihasználva a felső tagozatosokat 
memóriafejlesztő játékok bemutatásával, internetes vetélkedőkkel, a kisebbeket mesés-
játékos foglalkozással vártuk.  
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 Húsvéti játszóházunkban a kisebbek alkalomhoz illő kifestők színezésével 
foglalatoskodtak, a nagyobbacskák szüleikkel együtt különböző technikával készítettek 
díszeket. Az Internet iránt érdeklődők megismerhették a húsvéttal kapcsolatos 
honlapokat, s akinek kedve volt, meglepte családtagját, ismerősét, vagy barátját egy 
elektronikus képeslappal. 

 
Kézműves foglalkozás a lenti könyvtárban 

  

 
Egy ifjú versmondó a lenti könyvtárban megrendezett szavalóversenyen 
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Márciusban zajlott le a József Attila megyei versmondó verseny területi 

fordulója, melyről a 3 továbbjutott zalabaksai versenyző elismerésre méltóan szerepelt a 
Lendván rendezett döntőn.  
 
 A nagy hagyományokkal bíró Hetedhét Ország Mesemondó Verseny idén a 
reneszánsz év jegyében telt. A kistérség 2- 4. osztályos kisdiákjai Mátyásról szóló 
mondákkal, történetekkel, mesékkel készültek. A rendkívül erős mezőnyre való 
tekintettel a zsűri több megosztott helyezést hirdetett. Az idén újdonságként vezettük be 
a közönségdíjat, lehetőséget teremtve a hallgatóságnak a véleménynyilvánításra. 
 
 Kiállítófalunkon a mókás farsangi álarcokat szabadon választott technikával 
készített „tavaszi virágcsokrok” váltották fel, melyek a gyermekrészleg üde színfoltjaivá 
váltak. Az 1. és 2. osztályos gyermekek munkáiból mi, könyvtárosok választottuk ki azt 
a 6 alkotást, melyeket a legkedvesebbnek találtunk. Az eredményhirdetésen minden 
nebulót megjutalmaztunk, a helyezettek ajándékcsomagot vehettek át. 
  
 Május 31-én  Zágorec-Csuka Judit: „A családom anyanyelve a muravidéki 
magyarok identitása tükrében” című kötetének bemutatója került sor könyvtárunkban.  
 
       Bagladi Mónika, Horváth Gabriella 
 
 

 
Kiállítás a lenti gyermekkönyvtárban a gyerekek munkáiból 
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