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Könyvtári tavasztündér

✒✒  Tavaszköszöntõ író-olvasó találkozó-

ra vártuk az alsó tagozatos gyermekeket

a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár gyermekrészlegének szervezésében.

Bosnyák Viktória ifjúsági író, mûfordító

látogatott el hozzánk 2016. április 5-én,

hogy a diákokat megismertesse mûvei-

vel. Az interaktív elõadásnak résztvevõi

és partnerei is voltak a diákok, akik a

Kõkúti Általános Iskolából és annak Fa-

zekas Utcai Tagintézményébõl érkeztek.

Az írónõ vetítéssel hozta közelebb az

érdeklõdõkhöz az elhangzottakat. Egy

kislány lelkesen felolvasta a verset,

amelyet Szabó T. Anna kortárs költõ írt

Bosnyák Viktóriának. Elõadónk a Tün-

dérboszorkány címû könyvéhez kap-

csolódó amatõr kisfilmet játszott le,

amelyet Budapesten általános iskolá-

sokkal forgattak. A diákok boldogan

nyújtották magasba kezüket a filmmel

kapcsolatos kérdések megválaszolásá-

hoz. Kiderült, hogy az iskolai évek ad-

ták a könyvhöz az ihletet, történetesen

Viktória testnevelõ tanáráról szól, aki

ezt késõbb, az osztálytalálkozó alkalmá-

val, virággal köszönte meg neki. Majd

elkészült a Tündérboszorkány folytatá-

sa Klott Gatya, ne fárassz! címmel,

amelyben korábbi tanára szintén helyet

kapott.

A továbbiakban Viktória a Magyar

Nyelvkincstár anyanyelvi meseregény-

sorozatának darabjait mutatta be: A si-

rály a király? címû, j és ly betûket 

gyakoroltató, valamint az Elek, merre

keresselek? címû könyvét, amely a tulaj-

donnevekkel ismerteti meg a gyerme-

keket.

A jó hangulatú, vidám találkozó kö-

zös dallal, majd nagy tapssal zárult. Va-

lamennyi diák és felnõtt az írónõ által

dedikált, tündérboszorkányos könyvjel-

zõvel és élményekkel gazdagodott. ■
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Kalandozás a Föld körül

✒✒  A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Gyermekkönyvtára már január végén

megkezdte a Föld napjához kapcsolódó

felkészülést, hiszen három fordulóból

álló levelezõs pályázatot hirdetett. A fel-

adatlapokat bármely korosztály kitölt-

hette. Mindegyik forduló egy téma köré

épült, így elsõként a hegyekkel ismer-

kedtek meg az érdeklõdõk, és rejtvényt

fejtettek meg, afrikai hegyvonulatokat

jelöltek be a vaktérképen. A továbbiak-

ban a folyók és a tengerek világába ka-

lauzoltuk el a gyermekeket, amikor már

polipot rajzoltak és Kiss Ottó versének

hiányzó szavait is pótolták. Végül a vá-

rosok és falvak témában sorra vették a

világ híres látnivalóit, és utaltunk a nyár

legnagyobb sporteseményére, az olim-

piára, valamint annak helyszínére. 

A pályázók többsége alsó tagozatos

diák volt, noha azt gondolhattuk, hogy

inkább a felsõs korosztályt érdekli a té-

ma, hiszen õk már tanulnak földrajzot.

A résztvevõk segítségül hívták szülei-

ket, nagyszüleiket, a könyvtári ismeret-

terjesztõ könyveket, valamint az inter-

net adta lehetõséggel is éltek. A verseny

igen szorosnak bizonyult, a tizennégy

pályázóból hárman mindegyik fordulót

hibátlanul teljesítették. A gyermekek és

szüleik örömmel vettek részt a játékos

feladatmegoldásban, mert segítségével

a szülõk felelevenítették ismereteiket,

böngésztek, tájékozódtak a világtérké-

pen, és mindezt a gyermekeikkel közö-

sen tették. Õk bebizonyították, hogy va-

lóban szeretik a Földet. 

A verseny díjátadó ünnepségét 2016.

április 18-án tartottuk. Valamennyi

résztvevõ horgolt földgömböt kapott
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ajándékba, amelyet Dollmayer Bea

könyvtáros készített. A kiváló kitöltõket

pedig külön megjutalmaztuk. ■

A mindhárom fordulót hibátlanul teljesí-

tõk: Essõsy Ágota, Essõsy Viola, Dosztál

Dániel Gábor

A verseny további résztvevõi: Nádasdi

Jázmin Éva, Dörnyei Zsolt, Boda Zsófia,

Pontos Kíra, Egri Sára, Seregélyes Nóra,

Tyukász Ibolya Luca, Ubornyák Csenge,

Csonka Lilla Rita, Bartók Csenge Dóra,

Horváth Alexandra

Könyves szerda Kamarás Istvánnal

✒✒  Április elsõ szerdáján Kamarás Ist-

ván olvasás- és valláskutató, egyetemi

tanár volt a Könyves szerda vendége a

tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár-

ban. Az olvasással, irodalommal, köny-

vekkel dolgozók számára megkerülhe-

tetlen szakirodalmi szerzõ mûvei szép

számmal fellelhetõek Tatán is. Kamarás

István az olvasáson kívül foglalkozik

etikával, vallásokkal, és még meseköny-

veket is ír.

Az 1960-as években szerezte könyv-

tárosi diplomáját, majd a Magyar Tudo-

mányos Akadémiánál dolgozott. 1968

és 1985 között az Országos Széchényi

Könyvtár olvasáskutatási osztályának

munkatársa volt. Ez idõ alatt munkatár-

saival olvasótábor néven nagyrészt hát-

rányos helyzetû fiataloknak szerveztek

nyári programot Bakonyoszlopon.
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Kamarás István nem csak az olvasás-

szociológiában, de a valláskutatásban is

úttörõnek számít Magyarországon. 

A keresztény felekezetek mellett a nem-

keresztény hitû közösségek és a vallá-

sosság különbözõ formái is érdeklik.

Minderrõl Kis magyar religiográfia cí-

mû kötetében írt, de jelent meg könyve

a somogyvámosi Krisna-völgyrõl is

(Krisnások Magyarországon).

Mesekönyveit többször díjazták, kö-

zülük a Csigamese 2000-ben az Év

Gyermekkönyve címet nyerte el. Témá-

it az életbõl merítette, fontos ihletforrá-

sok voltak gyermekei és unokái. 

A Csigamese mellett más gyermek-

könyvei is megtalálhatók a könyvtár-

ban. A szakkönyvek és a nézõk kötetei

mellett ezeket is dedikálta a beszélgetés

végén. ■

Siker a Nagy Könyvelhagyó Hétvé-

gén!

✒✒  Minden eddiginél sikeresebben zá-

rult a Nagy Könyvelhagyó Hétvége Ta-

tán a résztvevõk számának tekinteté-

ben. 2016-ban nyolcadik alkalommal

rendezték meg országosan ezt az akci-

ót, és a Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár harmadik alkalommal csatlakozott

hozzá. 

A tatai könyvtárosok ezen a tavaszon

is elhagytak jó néhány könyvet a város

buszmegállóiban, várótermeiben, pos-

tahivatalaiban, tóparti padjain, de mind-

ezt nem szórakozottságból vagy feledé-

kenységbõl tették, hanem azért, hogy

játékra csábítsák Tata könyvszeretõ la-

kosait. 

Hiszen a cél idén sem változott: a fi-

gyelem középpontjába állítani a köny-

vet, az olvasás szeretetét azáltal, hogy

egyszerre több OLVASÓ EMBER veszít-

se el egy-egy kedves könyvét, hogy azt

más megtalálhassa, elolvashassa, és ké-

sõbb újra elveszíthesse. Ennek jegyében

veszítettek el a könyvtárosok leporellót,

mesekönyvet, ifjúsági regényt, krimit,

klasszikus regényt, verseskötetet, sza-

kácskönyvet és más ismeretterjesztõ

mûvet. 

Az akció hivatalos oldalán, a veszit-

sel.konyvtar.hu oldalon hatan jelezték,

hogy az általunk elhagyott könyveket

megtalálták. A megjegyzés rovatba írta-

kat örömmel olvastuk: „Remek ötlet ez

a játék!” „Váratlan meglepetés, örülök

neki. Kár hogy nem találtam többet, re-

mélem lesz több is. Várom, hogy veszít-

sek, és egyben találjak valami újat. :D”

Vagy a legbiztatóbbat idézve: „Kicsit

hosszú, de el fogom olvasni és aztán el-

veszítem” – írta egy megtaláló Re-

marque A három bajtárs címû regénye

megtalálásakor. 

A legnagyobb sikernek azt tekintet-

tük, hogy az általunk elveszített könyvet

megtalálva többen maguk is regisztrál-

tak, és a saját könyvtárukból veszítettek

el könyvet. Ezt pedig más meg is talál-

ta, tehát a láncreakció beindult!

Az már csak hab a tortán, hogy nye-

reményjátékban is részt vehettek a játé-

kos kedvû megtalálók, ha lefotózták a

frissen megtalált könyvet és feltöltötték

a játék hivatalos közösségi oldalára. Jö-

võre még nagyobb részvételre számí-

tunk, addig is jó olvasást kívánunk min-

denkinek! ■
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