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Július 6 – 12 - ig felső tagozatos hátrányos helyzetű zalai gyermek részvételével 

rendeztük meg - a József Attila Városi Könyvtárral közösen – a nyári olvasótábort Bala-
tongyörökön. A tábor központi témája ez alkalommal Mátyás és a reneszánsz volt. A 
tábori életet ezúttal is vendégelőadók színesítették: drámafoglalkozás, kézműves játszó-

ház és reneszánsz tánc-
ház tette változatosabbá 
a programokat.  

Október 12-én 
került sor az Országos 
Könyvtári Napok – 
Könyvtárak összefogása 
a társadalomért (Tini 
Könyvtári Napok) ren-
dezvénysorozat kereté-
ben a Könyves Vasár-
napra könyvtárunkban. 
A gyermekkönyvtárba 
látogató kis- és nagyobb 
gyerekeket, szülőket és 
pedagógusokat a követ-
kező programok várták: 

ingyenes beiratkozás és internet használat; kézműves játszóház; könyvtári társasjáték; a 
Saltarello Gyermektánccsoport bemutatója, valamint az „Ültessünk Mesefát!”- pályázat 
jutalmazása.  
A gyermekkönyvtár április 2-án meghirdetett pályázatára 70 gyermekolvasó küldte be 
kedvenc könyvének rövid ajánlását és/vagy az olvasás szeretetéről és fontosságáról szó-
ló gondolatait. A gyermekkönyvtár előterében felállított Mesefa tavasszal és nyáron 
kezdett zöldülni, majd az ősz beköszöntével sárga – barna - piros levelekkel „színese-
dett”. A leveleken olvasható könyvajánlásokat és szép gondolatokat 8-14 éves gyerekek 
írták, akik valamennyien meghívást kaptak a pályázat jutalmazási programjára. A 
Könyves Vasárnap délelőttjén a zsúfolásig megtelt gyermekkönyvtárban gyűltek össze a 
„mesefások”, akik örömmel olvasták egymás írásait, és mindegyikük sorsolással kivá-
lasztott könyvvel vagy egyéb ajándékkal „gazdagodott”.  

A „Tini Könyvtári Napok” keretében nagysikerű interaktív előadáson vehettek 
részt tizenéves olvasóink: Hidán Csaba történész Kinizsi Pál-t személyesítette meg, és 
mesélt a korabeli hadviselésről és a reneszánsz udvari szokásokról. (ld. részletesebben 
Tóth Renáta cikkét). 

Október 20-án, a Göcseji Múzeum munkatársainak kezdeményezésére -  közös 
szervezésben - tartottuk meg a gyermekkönyvtárunkban a Libavarázs c. Márton-napi 
mesemondó versenyt zalaegerszegi és városkörnyéki kisiskolások részvételével. A vi-
dám és hangulatos rendezvényen minden résztvevő kapott ajándékot, a legügyesebbek 
könyvjutalomban részesültek. 
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A november 17-30-ig zajló Zalai gyermekkönyvheteket műhelymunkában szer-
veztük meg a városi gyermekkönyvtárosok és a hálózatgondozó-módszertanos kollégák 
közreműködésével. A programsorozat keretében a megye 18 könyvtárában több mint 30 
rendezvényre (irodalmi versenyek, író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozások, báb- 
és verses-zenés műsorok stb.) került sor. A zalai könyvtárak vendégei voltak az idei 
gyerekkönyvhéten: Boldizsár Ildikó író, népmesekutató, Dóka Péter író, Kanizsa József 
író, Nógrádi Gábor író, (Sohonyai Edit író); Neszmélyi Magdolna színművész; Igricek 
együttes, Joós Tamás előadóművész, Rosta Géza előadóművész; Bakonyi Rita tanár, 
Kardos József  pedagógus. 

A Zalai gyermekkönyvhetek 2008. megyei könyvtári programjai közül hagyo-
mányosan sor került az Ady Endre versmondó versenyre, melyre ezúttal a 5-6. és 7-8. 
osztályos zalaegerszegi és Zalaegerszeg városkörnyéki versmondóit vártuk. 
Meghirdettük a Díszítsünk Mesefát! – „Őszüléstől kikeletig”: Mesefa-pályázat a tél 
örömeiről. c. pályázatunkat -  Kelemen Gyula énekmondó közreműködésével. Ezúttal a 
téli olvasmányélmények kerülnek fel a téli mesebeli motívumokkal díszített Mesefára. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 November 20-án a József Attila Városi Könyvtárban rendeztük meg a Zalai 
Gyermekkönyvtáros Műhely és a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetének 
Könyvtára őszi továbbképzését könyvtárosoknak, pedagógusoknak, óvónőknek A mese 
gyógyító ereje az élet különböző szakaszaiban címmel. Boldizsár Ildikó író, mesekutató 
nagysikerű előadását közel száz érdeklődő hallgatta. (Ld. részletesebben Bedő Sándorné 
cikkét.) 

A Le a csajokkal!/Le a pasikkal! avagy a Szerelemről másképp! c. rendhagyó  
író-olvasó találkozó sajnos Sohonyai Edit írónő betegsége miatt elmaradt, ezt a 
gyermekkönyvheti programot 2009. tavaszán pótoljuk. 

 
 

          Oláh Rozália 
 




