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 Az Országos Tini Könyvtári Napok előkészítése céljából közvéleménykutatást 
tartottunk és  kívánságládikót helyeztünk ki a könyvtárban. 
 Október 9-én Kamasz panasz címmel Dr. Kovácsné Mozsolits Melinda 
pszichológus beszélgetett a serdülőkkel. 
 Október 10-én könyvajánló foglalkozásra vártuk a tini korosztályt, hiszen 
„könyvvel könnyebb” a serdülőkor gondjaira megoldást találni.  
 Október 12-én a könyves vasárnapi fesztiválon a sok program mellett 
rejtvényjátékokkal vártuk a kisebbeket. Végül 85-en oldották meg a feladványokat. 
 November 30 -án Népmese Napján mesemondó délutánt rendeztünk, melyen 36 
mesemondó vett részt. 
 November 26-án őszi teremdekorációkkal díszítettük fel a könyvtárat. 
 November 7-én termésjátékokat készítő kézműves foglalkozást tartottunk nagy 
érdeklődés mellett. 
 November 17-én a gyermekkönyvhetek nyitányaként Dóka Péter írót láttuk 
vendégül a nagyon sikeres találkozón. Őt délután a zalacsányi iskolásoknak is 
bemutattuk. 
 November 19-én az óvodásokat és kisiskolásokat vártuk az Igricek Együttes 
zenés irodalmi műsorára. 
 November 24-én került sor a hagyományos Óvodások városi versmondó 
délelőttjére. 
 November 26-án Kardos József nyugalmazott tanár tartott előadást alsó 
tagozatosoknak Mesék és mondák Mátyás királyról címmel, melyhez meseillusztrációs 
kiállítás is társult. 
 November 28-án Adventi naptárakat hajtogattak, ragasztottak az ünnepváró 
gyerekek. 
 December 2-án a tél jegyében dekoráltuk termeinket aktív olvasói segítséggel. 
 December 5-én Mikulás köszöntőre került sor a gyermekkönyvtárban. 
 December 19-én hangulatos karácsonyfa-díszítésen, könyvajánló teadélutánon 
vettek részt a gyermekek. 
 

Tóth Rita 
 

 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS  
 

 A keszthelyi Fejér György 
Városi Könyvtár és a Balatoni 
Múzeum rendhagyó könyvtári 
foglalkozást szervezett 2008. 
október 21-én a zalavári Cirill-
Metód Általános Iskola 71 felső 
tagozatos diákja számára a 
mozgókönyvtári ellátás keretében.  

A környező régészeti 
feltárások területén Havasi Bálint 
múzeumigazgató vezetésével a 
gyerekek elsőként Zalavár 
településtörténetével ismerkedtek 
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meg, majd a Kis-Balaton Ház kiállításán keresztül bepillantást nyerhettek a térség 
természeti értékeibe.  

Az ismeretterjesztő előadást követően Gruberné Molnár Adél múzeumi 
könyvtáros irányításával a tanulók „újjáélesztették” a középkori Zalavárt, s – a kort 
idéző jelmezek elkészítésével - annak egykori lakosságát. A jól sikerült időutazást a 
részvevők a Récéskúti bazilika romjainak megtekintésével zárták.  
 Az idei Gyermekkönyvhetek rendezvénysorozat programjai között a keszthelyi 
Fejér György Városi Könyvtár - a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében - 2008. 
november 27-én Őszi bújócska címmel könyvtári foglalkozást szervezett Sümegcsehi, 
valamint Óhíd könyvtárában. Mindkét településen a helyi általános iskola első osztályos 
tanulói vettek részt a rendezvényen, a foglalkozásokat Magyar Szilvia keszthelyi 
gyermekkönyvtáros vezette. A természetben élő állatokról, azok téli készülődéséről 
játékos formában, könyvek, dalok segítségével szereztek ismereteket a gyermekek, s 
aktívan, frappáns válaszokat adva, élvezettel kapcsolódtak be a "könyves" 
foglalkozásba. A rendezvény végén a könyvtár új ismeretterjesztő és mesekönyveiből, 
gyermekfolyóirataiból válogattak a tanulók, s többen megígérték, hogy hamarosan 
visszatérnek a szüleikkel együtt is.  
 

 
Könyvtári foglalkozás Óhídon és Sümegcsehiben 

 
Bonnyai Ágnes 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  

Rendezvények a 2008. 2. félévben 

 

Június 2.  Dr. Vankó Zsuzsa: „Miért különleges könyv a Biblia?” című  
   előadása 
 
Június 13.  79. Ünnepi Könyvhét 

Molnár Gábor: „az emberi szívnek oltalmától távolan” című 
kötetének bemutatója 
 

Június 30 - július 4.    „Mátyás király és a reneszánsz hétköznapok”- nyári tábor 
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