
TUDÓSÍTÁSOK 

ÖSSZEFOGÁS A KÖNYVTÁRAKÉRT RENDEZVÉNYSOROZAT 
KESZTHELYEN  

 
 

A korábbi évekhez hasonlóan intézményünk ismét vetélkedőre invitálta 
Keszthely és környéke általános iskolás tanulóit. Október 8-án az „Árpádoktól a 
kurucokig” magyar történelmi vetélkedő döntőjére került sor. A 7., 8. osztályosok 
számára meghirdetett művelődés-történeti vetélkedőt a keszthelyi Babamúzeum és 
Panoptikummal közösen rendeztük meg. A vetélkedő témája a magyar történelem, 
életmód és népművészet, a középkori uralkodók élete volt a Babamúzeum és a 
Panoptikum kiállításai alapján. A 20 jelentkező csapat közül 5 jutott a döntő fordulóba. 

Október 9-én a Varázslatos karosszék program keretében Unokák és nagymamák 
együtt érkeztek a gyermekkönyvtárba, hogy közösen készítsenek keresztszemes 
hímzéssel díszített mobiltelefon-tartót. Többen itt ismerkedtek meg ezzel a technikával 
és otthon folytatták a kézimunkázást. 

Október 11-én 10-től 17 óráig a Könyves Vasárnap programjai zajlottak. A 
keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 2009. október 11-én, 3. alkalommal szervezett 
Könyves Vasárnapot a könyvtárba és az intézmény előtti Zeppelin térre. A 
rendezvényen bemutatkoztak a város többi könyvtárai: a Balatoni Múzeum és a Helikon 
Kastélymúzeum könyvtára. 

 
 

         
 
 

A parkolóban felállított 200m2-es sátorban 18 színpadi fellépő csoport 
mutatkozott be, közöttük 3 kistérségi társulás képviselői, Keszthely, Zalaszántó, 
Dióskál, Kehidakustány, Karmacs, Bókaháza, Vindornyaszőlős településekről. 

Népi iparművészeti bemutatók és foglalkozások zajlottak: fazekasok, tűzikovács, 
babakészítő, fafaragó, mézeskalácskészítő, horgoló-hímző, csuhé- és szalmafonó, 
gyöngy- és gyapjúkészítő vezetésével. Az elkészített munkákat a látogatók 
hazavihették. 

Meglepetésként a látogatók a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei, 
Hertelendy Attila és Foki Veronika előadását hallgathatták, valamint a nagykanizsai 
gólyalábasok produkciójában gyönyörködhettek. 

Kétfordulós magyar történelmi vetélkedő eredményhirdetésére is sor került, a 
legjobbak Keszthely város polgármesterétől vehették át jutalmukat.  
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A helyi Helikon Rádió élő kívánságműsort közvetített, valamint folyamatos 
tájékoztatást adott a rendezvényről. 

A könyvtár egész nap nyitva tartott, minden szolgáltatását ingyenesen vehették 
igénybe az olvasók. Árusításra kerültek a könyvtár forgalomból kivont és ajándékba 
kapott kötetei.  

Ízelítőül néhány adat: 
– Beiratkozott olvasók száma: 157 fő 
– Ebből érvényességi időt hosszabbított: 100 fő 
– Beiratkozás a CD-klubba: 9 fő 
– Összes kölcsönzés: 147 db 
– Összes hosszabbítás: 65 db   
– Internet-használat: 43 (38 + 5) fő 

A gyermekkönyvtár asztalánál egész nap nagy volt a sürgés-forgás. Jutalmat is 
érdemeltek a tevékeny, érdeklődő gyerekek. Az ovisok őszi színezővel 
foglalatoskodtak, az iskolások könyvtárhasználati kérdéseket oldhattak meg rulettezés 
közben. Gyerekek és felnőttek óriás mesekönyvünkbe írhattak mesét, mely végül 
fordulatos történetfüzérré dagadt. A későbbiekben is szeretnénk folytatni a közös 
mesealkotást a gyermekkönyvtár aktuális programjaihoz kapcsoló tematikus 
történetekkel. 

A fesztivált 16 órakor Balla Eleonóra és Bakonyi Bence „Víziók” című 
fotókiállításának megnyitója zárta. 

Október 14-én az óvodás korosztályt szólítottuk meg: Bábozzunk együtt címmel 
Kovács Éva pedagógus műsorát láthatták a gyerekek. Az óvodás korosztály nagy 
várakozással foglalt helyet a „nagyi kamrája” díszlet előtt ezen a borongós őszi 
délelőttön. Kovács Éva drámapedagógus remek érzékkel vonta be a játékos történetbe a 
hallgatóságot. Az egérvadászat című mese közben közös zenélésre, dalolásra is volt 
módjuk. Igazán kellemes bábozásnak lehettünk részesei. Ha módunk lesz rá, szeretnénk 
sorozatot indítani, hogy ne feledjünk el közösen játszani, élményeket feldolgozni, 
melyre a bábozás a legjobb módszer az ovis korosztály esetében. 

A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeken is szerveztünk programokat: Október 14-
15- én  Várvölgyön,  Zalacsányban és Mihályfán az Igricek együttes kisiskolásoknak 
tartott zenés előadást. Az együttes minden helyszínen nagyon nagy sikert aratott 
produkcióival, a gyermekek és felnőttek körében. 

Az őszi könyvtári rendezvényeken a mi szervezésünkben mindösszesen 2067 fő 
vett részt.1 

 
 
         Pappné Beke Judit 

 

 
1 Zala megyében összesen 7408 fő – ennek tükrében ez igen elismerésre méltó (a szerk.) 


