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A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR 
GYERMEKRENDEZVÉNYEI 

 
 

Ur városától Salláig – a nagyvilágtól Zaláig; történelmi játéksorozat 
 

 
5. osztályos, 3 fős csapatok számára hirdettük meg a sorozatot a 2005/2006-os tanévre. 

Nagy örömünkre újabb iskolák (Pais Dezső Tagiskola, Zalaegerszeg; Zalalövő) neveztek be 
csapataikkal a játékra. Kitartóan vett részt a programokon, oldotta meg a feladatokat 20 
csapat. 

A könyvtári kutatás mellett meghallgathatták a gyerekek Joós Tamás, a Savari Legio 
tagjának jelmez- és fegyverbemutatóval egybekötött előadását a római legióról. Azután 
Zalalövőre kirándultunk és megtekintettük a Salla Múzeumot Kőfalvi Csilla muzeológus értő 
és élvezetes vezetésével. (Egyben a zalalövői Általános Iskola és könyvtárának 
vendégszeretetét is élvezhették a gyerekek és pedagógusaik.) A játékhoz feladatlapokat 
töltöttek ki a csapatok könyvtári kutatással, az előadáson és a múzeumi látogatáson hallottak 
alapján.  

Záró rendezvényünk a Göcseji Múzeum ókori tárlatának megtekintése volt Kőfalvi 
Csilla vezetésével. Az eredményhirdetést is a múzeumban tartottuk meg. 
 

Nyertesek: 
I. Ős Napkelet  Zalalövő     522 pont 

II. Fáraó Pais Dezső Tagiskola, Zalaegerszeg  514 pont 
III. Kleopátra 3.  Salomvár     510 pont 

 
A nyertesek oklevelet és könyvjutalmat kapnak. Minden csapatnak emléklappal 

köszönjük meg a játékban való részvételt. 
A játék jelentőségét abban látjuk, hogy a könyvtári kutatások mellett a gyerekek 

megismerkednek a régészek munkájával is. A jelmez- és fegyverbemutatóval egybekötött 
előadás az 5. osztályosoktól távoli ókor világát közelebb hozta a gyerekekhez. Magukra öltve 
a legionáriusok sisakját, páncélját, kipróbálva hogyan is harcolhattak - megelevenedett 
számukra a történelem. 
 
 

 
Kőfalvi Csillával Zalalövőn 
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A múzeumlátogatások az ókor zalai emlékeit mutatták be a gyerekeknek. A muzeológus 
előadó, Kőfalvi Csilla célja a tárgyak bemutatásán túl a gyerekek látókörének bővítése is volt. 
Erről a Zalai Hírlap Kölyökoldalán tett nyilatkozatából idéznék: ”Egyrészt kihívás, mert 
önálló gondolkodásra kell sarkallni őket. Muszáj, hogy megértsék a kultúra emlékhelyei, a 
kőemlékek nem önmagukért valók, hanem egy nagy történet részei.  Másrészt merjenek 
önállóan véleményt alkotni, saját gondolataik legyenek erről a korról, bár tegyük hozzá ez 
még egy kutatónak is rendkívül nehéz. S főleg, legyenek büszkék, hogy ahol élnek, Zalalövő, 
az a római birodalom része volt egykor. Az ottani múzeumban alkalmuk volt az aktivitásra, 
hiszen az egyes darabokhoz hozzányúlhattak, s ott van a Romkert, aminek csak az alapfalai 
maradta, meg, de némileg mégiscsak rómaibb hangulatot árasztanak, mint mondjuk szimplán 
egy kiállítás.” 

 
 

 
Joós Tamás római légiós öltözékben és fegyverben tartja 

 előadását 
 

 
„Megmutatom magam!”; kiállítás-sorozat gyerekeknek 

 
Könyvtárunk gyermekrészlegében a meserész egy 5 méteres falszakaszán 2006. 

márciusától havonta kiállítást rendezünk általános iskolás gyerekeknek ”Megmutatom 
magam!” címen. Az ötletet Paksról, a művelődési ház könyvtárosától, Gutai Júliától lestük el.  

Felajánljuk a kiállításra jelentkezőknek a helyet és a propaganda elvégzését, a kiállítást 
már nekik kell összeállítani, felrakni és a megnyitót megszervezni. 

Eddig 3 egyéni kiállításunk volt, június 14-én pedig egy pedagógus, Farkas Ildikó 
tanítványai mutatkoznak be. Az első kiállító, a 7. osztályos Töreki Alexandra Alakok és 
portrék címen rajzokkal szerepelt. Őt Gyurkó Eszter 4. osztályos tanuló „életmű” kiállítása 
követette. Kiskorától követhettük végig Eszter fejlődését a kiállított, rajzokon, festményeken. 
Az utolsó egyéni bemutatkozónk Csondor Orsi még csak 3. osztályos. Imádja a lovakat, ez 
látszik rajzain, sőt még sógyurmából is megformázta azokat. A gyerekek munkái között 
természetesen az olvasmány élmények ihlette alkotások is megtalálhatók. 
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Miért jó egy gyermekkönyvtárban kiállításokat szervezni? Egyrészt bemutatkozási 
lehetőségeket adunk a tehetséges gyerekeknek az iskola falain túl. Másrészt ők is, 
osztálytársaik, diáktársaik megismerik egy kiállítás megnyitásának tudnivalóit, a társukkal 
való együttörülést, mire való, s mit érdemes beírni a vendégkönyvbe? S nem utolsósorban a 
könyvtárba havi rendszerességgel látogató csoportok óvodástól iskolásig láthatják a váltakozó 
alkotásokat. Szemük kinyílhat a különféle képzőművészeti műfajokra, s talán egy jövendőbeli 
kiállítás látogató nemzedéket is kinevelhetünk.  

 
 

 
Gyurkó Eszter kiállításának részlete 

 
Csondor Orsi lovai sógyurmából 

 
 

 
     Töreki Alexandra kiállításának megnyitója 

 
 

Kézműves könyvtári szombatok 
 

Idén két alkalommal tartottunk kézműves szombatot. Februárban a farsang jegyében 
álarc- és mobilkészítésre vártuk az érdeklődő családokat. Húsvétváró játszóházunkat „Szagos 
húsvét közeledik” címmel tartottuk két héttel az ünnep előtt. Igazi húsvétváró játszóház volt 
ez, hiszen ablakdíszeket, cserépcsibéket, nyúlmécsest készíthettek az ide látogató szülők, 
nagyszülők gyerekeikkel, unokáikkal. 
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 „Itt a húsvét, eljött végre” címen Kiss Orsolya Katalin kolléganőnk kis füzetet állított 
össze az ünnep eredetéről, érdekességéről receptekkel, kifestőkkel, locsolóversekkel. 
Természetesen nem feledkezett meg a húsvétról szóló olvasmányok ajánlásáról sem, s honlap-
ajánló tette teljessé a kiadványt. Minden családnak adtunk belőle, s kiállítottuk az ajánlott 
könyveket. A nap sikerességét mutatja a könyvek kölcsönzése, s a játszóházba látogatók 
közül több új felnőtt– és gyermekolvasó iratkozott be a könyvtárba. 

 
 

Horváth Anikó 
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