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Czegő Teréz mesél a pakodi gyerekeknek 

 
 Országos kezdeményezésre Magyarország ötéves EU csatlakozása alkalmából, 
öt tablóból álló mobil kiállítással emlékeztek meg a könyvtárak az évfordulóról. Az 5 
sorozatból álló anyag május 1-től december 31-ig vándorolt könyvtárról könyvtárra, így 
a megyében egy időben 5 helyszínen volt látható. A szolgáltatóhelyek közül Bagodban, 
Pókaszepetken, Pölöskén, Zalabérben volt megtekinthető. 

Bekapcsolódtunk a Közkincs Kerekasztalok munkájába, részt vettünk a 
közművelődési stratégia helyzetelemzésének elkészítésében.  „Velünk élő múlt” címmel 
a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás hirdetett fotópályázatot. A pályaművek 
értékelésében a térségben szolgáltató könyvtárak, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a 
Fejér György Városi Könyvtár is részt vettek. Az eredményhirdető és díjkiosztó 
ünnepségre 2009. október 13-án került sor. Mivel nagyon sok kép érkezett, a fődíjak 
mellett különdíjakat is kaptak a gyerekek. A megyei könyvtár 3 pályázónak adott át 
különdíjat.  
 

 
 

JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALALEGERSZEG 
 
 
A József Attila Városi Könyvtár gyermekprogramjai  
 
Népmese napja 
Idén szeptemberben is megtartottuk az immár hagyományosnak számító felolvasó 
napunkat, de a Benedek Elek évfordulóra tekintettel kibővítettük Kiss Orsolya Katalin 
Erdélyország az én hazám c. vetített képes előadásával és egy rejtvényfüzet előzetes 
kitöltésével (75 fő). 500 kisiskolás volt a vendégünk, s e napon jutalmaztuk a 
rejtvényfüzet megoldóit is. 
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„Megmutatom magam!” 
A sorozat őszi kiállításai Tibola Dániel (Zrínyi M. Gimnázium 5. o.) munkáival 
indultak, aki rendhagyó módon papírból hajtogatott, épített tárgyakat mutatott be. Bata 
Zsanett és a Táltos Művészeti Iskola Landorhegyi Székhelyiskolába járó tanulóinak 
munkái következtek, majd Gyenge Dániel (Ady Endre Általános Iskola 2. o.) és Tóth 
Henriatta (Landorhegyi Általános Iskola 4. h) tanulói munkáiban gyönyörködhettek a 
kiállításokat megtekintő gyerekek, felnőttek. 
 
Öröm kör 
A szülők és a gyerekek már várják a hónap első hétfőjét, amikor az Öröm kör 
programjaira jöhetnek. A szokásos játszóházak és tematikus beszélgetések (orvos, 
óvónő, pszichológus stb.) mellett az ősz kiemelkedő vendégei voltak októberben Bálits 
Éva, a Kismama főszerkesztője, novemberben Bartos Erika találkozóján a közel 200 
érdeklődő számára már szűknek bizonyult a könyvtár. Decemberben pedig egyik 
kismamánk Godina Mónika Lóg a lába, lóga c. könyvét mutatta be a kör kismamáinak. 
A játékok-mozgások nem egyszer a körben is bemutatásra kerültek a közös együtt 
játszások során, így a kipróbált összeállítás hasznos segédlet lehet a kisgyermekes 
anyáknak.  

 

 
Godina Mónika az Örömkörben 

 
Országos Nagyi Könyvtári Napok 
Vendégünk volt Horváth Mari és Bartha Irén rajzfilmkészítő, akik a rajzfilmkészítés 
titkaiba avatták be egy fotószakkör tagjai mellett a ”civil” érdeklődő gyerekeket is.  
A Könyves vasárnapon játszóházba vártuk a családokat, a napot a Griff Bábszínház 
műsora koronázta meg. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több kisgyerekes család 
fordul meg könyvtárunkban, iratkozik be, s rendszeresen viszik az olvasnivalókat is. 
 
Őseink nyomdokain 
Zala megye ezeréves évfordulójára emlékezünk a sorozattal. Elsőként Zalaváron 
Kőfalvi Csilla muzeológus mutatta be és magyarázta el a helyszínen a történelmi 
emlékeket. Az első őszi nagyon hideg nap ellenére nagyon jól sikerült ez a kirándulás, 
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látogatás. A sort Bilkei Irén, majd Kapiller Imre levéltárosok folytatták a középkori 
Zala, majd Zalaegerszeg, mint megyeszékhely kialakulásának bemutatásával. Az 
előadásokhoz mindig megoldandó feladatot adtunk a gyerekeknek. 
 

 
Előadó: Bilkei Irén 

 
Országos gyermekkönyvhét 
Mesemondó versenyünket 33. alkalommal rendeztük meg a héten Hiszi a piszi! címmel 
két részben, két-két korosztálynak. A megnyitókon Szemes Béla és Bogár Imre kívánt 
jó versenyzést a gyerekeknek, majd a salomvári iskola alsó tagozatosai mutatták be 
nyitó műsorukat. 
Ezen a héten volt vendégünk a Ziránó Színház Csicseri történet c. bábjátékával, 
amellyel jó közönségre akadva nagy sikert arattak a gyerekek közt. 
 

 
A  Ziránó Színház előadása 

 
 Jagasicsné Bogatin Mária 
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