TUDÓSÍTÁSOK
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK A ZALAEGERSZEGI
VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA
KÖNYVTÁRÁBAN
Élménybeszámoló a Pádis-fennsíkon tett túráról (2013.10.08.)
Gedeon Tamás, Szalai Attila, Farkas Zoltán a három évvel korábbi
gyalogtúrájukról tartottak vetített képes élménybeszámolót. A Pádis-fennsíkon, az
Erdélyi-szigethegységben 7 napig táboroztak, hegyet másztak, sziklafalon
kapaszkodtak, barlangokban nézelődtek, ismerkedtek a helyi emberekkel, ételekkel,
italokkal. Megismertették az érdeklődőket az ottani növényvilággal, a földtani
jellegzetességekkel, a hol felbukkanó, hol a föld alá bújó patakokkal, a víz által kivájt
barlangokkal, a nyomukba szegődő kutyussal. Az idős emberek élvezték az előadást,
kérdéseikkel bekapcsolódtak az élménybeszámolóba.

Tányér, kanál nem lehet csördülés nélkül (2013.10.09.)
Salamon Györgyi tartott előadást a kisgyermekes családoknak a mindennapi
életükben felmerülő problémák megoldására. Az előadás során életkorok szerint taglalta
a párkapcsolatban felmerülő konfliktusokat és adott javaslatot megoldásukra.
Hangsúlyozta, hogy ezek a helyzetek szelíden is megoldhatók. Ehhez szükségünk van
arra, hogy figyelemmel és megértéssel legyünk párunk iránt. A megjelent
érdeklődőknek az előadás végén lehetőség nyílt kérdések feltevésére, illetve az előadó
felajánlotta a pároknak a terápián való részvételt is.
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Könyves Vasárnap (2013.10.13.)

A Könyves Vasárnap első programja Tüsi bohóc vidám produkciója volt. Kb. 80
gyermek és felnőtt volt kíváncsi az intézmény aulájában zajló előadásra. Első lépésként
a felnőtteket is gyerekké varázsolta Tüsi a kicsik segítségével. A klasszikus bohóctréfák
után bevonta a vállalkozó kedvű gyerekeket is a mókázásba, a buborékfújó versenyre
már közel 20 gyermek jelentkezett. Senki nem távozott üres kézzel, hajtogatott lufi
figurákkal, s játékos vidám percekkel lettek gazdagabbak a gyerekek, s a közben
visszaváltoztatott felnőttek.

Tüsi bohóc előadása
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Kis-Hétrét együttes gyermekprogramja
A gyermekek és szüleik körében népszerű zalaegerszegi együttes is vidám
perceket szerzett kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Találós kérdésekkel vezette be a
dalokat az együttes vezetője, s néhol közös tapsolással vonta be a nézőket a
produkcióba. A fergeteges ritmusú gyermekdalok, s színvonalas előadásuk már
önmagukban is nagyon jó élményt nyújtottak.

Fotókiállítás megnyitója
A könyvtár első alkalommal hirdetett fotópályázatot, amelyre amatőr fotósok
természet témájú képeit vártuk. A pályázatra 36 fotós nyújtotta be alkotásait. Két
gyakorlott fotós értékelte a képeket. Minden beküldőnek a képeiből válogattunk a
kiállításra. A megnyitóra Könyves vasárnap keretében került sor. A kiállítást Kauzli
Józsefné képviselő asszony nyitotta meg. Az alkotások egy hónapon keresztül
megtekinthetők voltak az intézmény kiállítóterében. A nagy sikerre való tekintettel és a
pozitív visszajelzésekre 2014-ben is meghirdetjük majd a pályázatot.

Ambrus Adrienn
könyvtárvezető
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