TUDÓSÍTÁSOK
ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK KESZTHELYEN
Két héten át 2015. november 16-tól december 1-ig színes, tartalmas programokkal vártuk
olvasóinkat a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárába.
November 17-én az Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampányunk X. fordulóján vettek részt
alsó tagozatos osztályok tanulói. A Várak nyomában című foglalkozás betűrejtvényekkel
kezdődött, melyek a környékbeli várak neveit tartalmazzák. Ezután beszélgettünk a várak
szerepéről, majd képfelismerés következett a várak jelenlegi és eredeti formájáról. Ezenkívül
még felkerült a táblákra, hogy mikor épült, milyen magasan fekszik és hogyan pusztult el az
adott vár. A foglalkozást színesítették az ismeretterjesztő, szépirodalmi, illetve mondákat
tartalmazó könyveink. Térképen is megnéztük, hol találhatóak és milyen hegyen fekszenek a
környékbeli várak. A gyerekek szívesen hallgatták egymást és osztották meg velem
élménybeszámolóikat a már meglátogatott várakról.
November 19-én az évről-évre hagyományosan megrendezett Óvodások városi versmondó
délelőttjére került sor. A város valamennyi óvodája képviseltette magát, minden csoportból
egy-egy kis szavalóval. Rendezvényünk vendége volt Sarkadi Szilvia pedagógus, gyakorló
versmondó, aki oldva a feszültséget köszöntő beszéde után egy kis tornázásra biztatta az
óvodásokat és a közönséget. Idén is igazán jól felkészült, kedves, szívhez szóló kis
versmondókat hallhattunk. Célunk a versek megszerettetése, ezért minden résztvevő azonos
jutalomban részesült: emléklapot és az iskolára felkészítő foglalkoztató könyvet vehettek át.

November 21-én került sor az Ajánlom neked is! című pályázat kiállítás megnyitójára és
jutalmazására. Olvasóink ezzel a Gyermekkönyvtárból kikölcsönzött kedvenc könyveiket
népszerűsíthették. A rövid leadási határidő ellenére is 72 db alkotás született, 40 db alsó
tagozatos iskolás és 32 db óvodás munkája. A kisebbek rajzoltak, volt, aki illusztrációt
készített az ajánláshoz, de volt olyan is, aki egy az egyben hűen ábrázolva visszaadta a könyv
borítóját. Készült újragondolt igazán kreatív borítóterv, valamint több könyvajánló is, amit
még rajzzal is gazdagítottak. A mesék mellet Berg Judit Rumini, Jeff Kinney Egy Ropi
naplója és a Stilton könyveket választották a legtöbben. Nagy örömömre Bálint Ágnes,
Csukás István, Fekete István és Móra Ferenc művei is szerepelnek az ajánlásban. A
jutalmazás igazán oldott hangulatban zajlott. Minden pályázó rajza kiállításra került és a
gyermekek emléklappal, tárgyjutalommal, illetve még egy zsákbamacska ajándékkal térhettek
haza. Könyvjutalomban részesült a legélethűbb, a legeredetibb, a legeseménydúsabb, a
legkreatívabb, a legötletesebb, a legviccesebb és a legizgalmasabb alkotás, valamint a
legkisebb és a leglelkesebb pályázó.
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November 24-én Turbuly Lilla író látogatott el hozzánk; e rendezvényünket a Szépírók
Társasága támogatta. A gyerekek olvasmányélményeik alapján rajzaikkal lepték meg az
írónőt, melyeket fel is használt, ahogy beszélgetett velük a könyveiről. Mesélt arról is, hogyan
kezdett el írni és fel is olvasott az alsó tagozatos iskolásoknak. Nem volt hiány az okos,
érdeklődő kérdésekből sem. Az író a Talált szív című könyvéhez kapcsolódó színezővel lepte
meg a gyerekeket, melyre dedikációt kérhettek.
November 26-án délelőtt Őszi bújócska címmel az óvodás korosztályt vártuk foglalkozásra.
Az állatok téli készülődésével ismerkedtek meg a gyermekek könyvek, folyóiratok, versek,
dalok és videó bejátszás segítségével. Színesítette és izgalmassá tette számukra a foglalkozást,
hogy őszi levelekkel és hópelyhekkel díszített számozott ablakocskákat láttak egy táblára
felragasztva. Ezzel hangolódtunk a témára, illetve a helyes válaszok után mindig kinyílt egyegy ablak, és feltárult az alatta lévő kép kis részlete. Végig találgattak, hogy mit rejthet a kép,
de csak a legvégén derült rá fény, hogy egy faodvából kikukucskáló mosómedve az.
November 26-án délután pedig kézműves foglalkozásra vártuk olvasóinkat. Ekkor
üvegmatrica technikával ismerkedhettek meg a gyerekek. Adventra hangolódva készültek a
hóemberek, télapók, angyalok, harangok és egyéb téli, karácsonyi motívumok. Volt, aki
lakását díszíti vele, volt, aki ajándéknak szánta alkotását.

A rendezvénysorozat ideje alatt a Goldmark-emlékév kapcsán foglalkozáson vehettek részt
csoportok, ahol játékos formában, a meghatározások alapján találhatták ki, hogy kit takar a
kép, melyik híres emberről beszélgetünk. Ezután pedig, visszaemlékezve a hallottakra
megfejtettek egy totót a zeneszerző életéről. Azok sem maradtak ki a játékból, akik
foglalkozáson kívül érkeztek. Ők a Keszthelyi életrajzi lexikon segítségével oldották meg a
rejtvényt. Minden résztvevő apróbb tárgyjutalomban részesült, a legügyesebbeket pedig még
jutalmazni fogjuk az év végén is.
December 1-től, a gyermekkönyvhetek zárásaként elkezdődött a könyvtár téli díszbe
öltöztetése. Olvasóink közreműködésével lekerültek a lámpákról, faágakról az őszi hangulatot
idéző levelek és helyére felkerültek a hópelyhek és egyéb téli díszek.
Rendezvénysorozatunk több száz gyermeknek
népszerűsítette körükben az olvasás élményét.
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