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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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Augusztus 12. Márkus Rita: „Útszéli feszületek az Őrségben és a Vendvidéken” 
című fotókiállításának megnyitója 

 
Szeptember 30.           „Magyar Népmese Napja” 
 
Október 3 -17. Országos Tini könyvtári Napok Zala-megyei rendezvénysorozata 
 
Október 3-tól  Könyvtárunk az IWIW-en – programajánlóval 
 
Október 3. „Klasszikusok új köntösben” – irodalmi pályázat meghirdetése 6-

10. évfolyamos diákoknak 
 
Október 3-18. „Graffiti a könyvtár falán” – kiállítás 
 
Október 6-18. „Szépségápolás, sport, életmód – segítenek a könyvek is” – 

kiállítás 
 
Október 7. „Ki vagyok és merre tartok?” 

Szabóné Balázs Mónika előadása 
 
Október 8. „Anya, Apa! Én már nagy vagyok!” 

Dányi József előadása 
 
Október 11. „Pillangók tánca avagy szerelem a köbön” – könyvajánló zenével, 

filmrészletekkel 
 
Október 12. Könyves Vasárnap programjai: 
 -Ingyenes beiratkozás, kölcsönzés 
 -„Szépség, egészség, életmód a neten” – honlapajánló 
 -„Én elolvastam, eljátszom, Te kitalálod” – játékos beszámoló 

olvasmányélményekről 
 -„Gyerek, szülő, nagyszülő – találkozás a végtelenben?” – 

Szabóné Balázs Mónika előadása 
 -„Szépségápolás, bőrápolás egy kozmetikus szemével” – Molnár 

Anett előadása 
 -„Klasszikusok új köntösben” – irodalmi pályázat 

eredményhirdetése 
  
Október 15. „Bulizz velünk!” – Olvasói „Önök kérték” 
 
Október 15. „Gyere velünk a könyvek birodalmába!” 
 Könyvtárbemutató óvodásoknak 
 
Október 17. „Választhatsz és változtathatsz” 
 Térné Viczértes Eszter előadása 
 
Október 21. Mesedélután a lendvai könyvtárban 
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Október 22. Mesedélelőtt a dobronaki könyvtárban 
 
Október 22. Mesedélelőtt a göntérházi könyvtárban 
 
November 13.            Felnőtt olvasókör alakuló ülése könyvajánlóval 
 
November 14. Gyermek olvasókör foglalkozása 
 
November 17-21. „Elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítása” tanfolyam 
 
November 18.  „A titkokat az ujjaimnak mondom el”- Rosta Géza verses-zenés 

műsora az  általános iskolák 4. osztályos gyermekeinek 
 
November 21. de. Őriné dr. Bilkei Irén „Hétköznapi élet a későközépkorban” című 

előadása középiskolás diákoknak 
 
November 21. du. Őriné dr. Bilkei Irén „Hétköznapi élet a későközépkorban” című 

előadása felnőtteknek 
 
November 24-28. „Elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítása” tanfolyam 
 
November 26. de. „Levél a Mikuláshoz”- Neszmélyi Magdolna előadása 

óvodásoknak 
 
November 26.  Neszmélyi Magdolna „Mikor a szirom elhagyja helyét…” című 

előadása 
 
December 5. Gyermek olvasókör 
 
December 11.              „A szeretet versei”- Csider Sándor drámafoglalkozása 
 gyermekeknek 
 
December 12.              „A szeretet versei”- Csider Sándor drámafoglalkozása 
 gyermekeknek 
 
December 17. „Szeretni születtünk”- Csider Sándor előadása 
 
December 20.               Karácsonyi kézműves délelőtt korhatár nélkül 
 
         Német Józsefné 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI, KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS 

 
 A mozgókönyvtári ellátás során a hozzánk tartozó 50 településen 2008-ban 
könyvtáraink négy, esetenként öt alkalommal kaptak könyveket és igényeik szerint 
DVD-ket is. 
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