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TARTOZÓ KISTELEPÜLÉSEKEN 

 

A 2015-ös évben kerek évfordulóhoz érkezett az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
Országos Könyvtári Napok elnevezésű rendezvénysorozata. A már megszokott októberi héten 
10. alkalommal buzdították összefogásra az ország könyvtárait a szervezők. Az ünnepi 
alkalomhoz illően 22 településen 37 program várta az olvasókat, hogy a legkisebbektől a 
legidősebbekig mindenki találjon magának megfelelőt. Könyvtárunk, igazodva a DFMVK 
ajánlásához, igyekezett kizárólag kulturális programokat kínálni. Író-olvasó találkozókat, 
könyvbemutatókat, megzenésített verses rendezvényeket, helyi hagyományőrző klubok 
előadásait, amelyek valamilyen módon köthetők a kultúrához. 

Író-olvasó találkozót tartott Bagladban és Csesztregen Gaál Zsuzsa meseíró. Kerkabarabáson 
Gaál Zsuzsanna, Az őrségi konyha kincsei című könyv szerzője sok-sok kóstolóval várta a 
hagyományos receptek iránt érdeklődőket. A pákai és a rédicsi gyerekeket a Csillaghúr 
Együttes varázsolta el. A találkozó során a hallgatóság megismerhette, hogyan születtek a 
Csillaghúr és barátai című kötetek meséi, hogyan lettek a mesékből versek, majd ezekből 
dalok. Az interaktív módon, bábfigurákkal, énekléssel és hangszerismerettel színesített 
program nagy sikert aratott. 

Több helyszínen ismeretterjesztő előadást szerveztek az olvasóknak. Zalabaksán a betegségek 
lelki okairól Lukács László Hernyéken élő természetgyógyász beszélt. Szilvágyon Vízvári 
Sándor borásszal találkozhattak a szőlő és a bor rajongói. Az előadás után feltett kérdések 
megválaszolására már a szabadtéren tartott szalonnasütés közben került sor. Dénes Zoltán, 
Nemesnép könyvtárosa Nemesnép helytörténete a középkortól 1848-ig című előadással és a 
saját gyűjteményéből összeállított tárlattal (oklevelek, periratok) várta falubelijeit és a környék 
lakóit. A „Partnerségben a biztonságos életért” elnevezésű témakörhöz csatlakozva tartott 
előadást két településen, Szentgyörgyvölgyön és Csesztregen az internet veszélyeiről Háder 
Veronika lenti könyvtáros. 

Kiállítást szerveztünk Lendvadedesen Kuprivecz Zoltánné Csilla helyi szőttes készítő 
munkáiból. Tornyiszentmiklóson Lovkóné Kiss Kármen képeit, Pákán pedig az ügyes kezű 
környékbeli csipkekészítők munkáit csodálhatták meg a látogatók. 

A fiatalabb korosztályt is sokféle programmal várták a könyvtárosok. Tornyiszentmiklóson az 
óvodások látogattak el a könyvtárba, ahol a könyvtár bemutatása után az állatok világnapjához 
kapcsolódva állatos mesét hallgathattak meg a gyerekek. A mese után vetélkedő következett, 
majd állatos képek színezése. Készítettek könyvjelzőt, és kipróbálhatták az új játszósarkot is. 
Reszneken olvasómaratont hirdettek a könyvtárosok. Könyves Vasárnap reggel 8 órakor 
kezdődött az olvasás. Fekete István műveit választották, ehhez kapcsolódva az elhangzott 
művekről rajzokat lehetett készíteni, melyekből kiállítás készült és a legjobb alkotásokat 
díjazták is. Frissítőről, ebédről a szervezők gondoskodtak. Kerkateskándon, Csömödéren és 
Kisszigeten mese- illetve versolvasás, Pákán diavetítés, Rédicsen rejtvényfejtés, Szilvágyon 
bábelőadás, Csesztregen pedig Activity várta a gyerekeket. Gutorföldén Kanta Judit zenés, 
verses gyermekműsora aratott nagy sikert. 
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Mivel a környező településeken élő gyerekek ritkábban tudnak eljutni hozzánk, a városi 
könyvtárba, a vidéken tartott foglalkozások egy jó lehetőséget kínálnak arra, hogy helyben 
ismertessük és szerettessük meg a nebulókkal a könyveket és az olvasást. Az OKN keretében 
idén 8 településre kaptak meghívást gyermekkönyvtáros kollégáink, akik fontosnak tarják, 
hogy már egészen kiskorban vegyék kézbe a gyerekek a könyveket, hiszen majd ez is 
meghatározza későbbi olvasási élményeiket, így válnak majd olvasó felnőtté.  

Az olvasásnépszerűsítés mellett tartott kézműves jellegű foglalkozások, különböző vetélkedők, 
ismeretterjesztő és mesefoglalkozások célja, hogy a helyi könyvtár egy közösségi térré váljon, 
ahol kicsik és nagyok is otthon érzik magukat. 

A fotók és a létszámok alapján sokan megfogadták az OKN idei mottóját „Könyvtárba 
mentem! Gyere utánam!”  

                Lapath Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaál Zsuzsa író Csesztregen                                                Olvasómaraton Reszneken  

 

              Szőttes kiállítás Lendvadedesen            Csillaghúr Együttes Rédicsen 
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