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GYERMEKPROGRAMOK A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

 
 

 2008. első félévben nagy sikerű rendezvényeket szerveztünk könyvtárunkban. 
Az immár hagyományossá vált, egy bizonyos téma köré szervezett könyvári napunk 
idén az Évszakok napja címet viselte. Ezen visszatérő program a versmondó verseny, 
amely óriási népszerűségnek örvend, hiszen előzetes selejtező nélkül jelentkezhetnek a 
gyerekek. Az „Évszakhívogató” című versenyre 7 városi iskolából jöttek a gyerekek, 
bázisként az Eötvös József Székhelyiskolát említhetjük. 170 jelentkezőnél meghúztuk a 
határt, mert így is két újabb versmondó helyszínt kellett beiktatnunk a tervezett négy 
mellé. Az Eötvös iskola aktivitása dicséretre méltó, ők felismerték ennek a formának a 
jelentőségét, de más iskoláknak is lehetőséget kell adnunk. Jövőre egy létszámhatár 
meghúzásán gondolkodunk, mert a zsűritagok részvételének könyvvel való 
megköszönését, a versenyző összes gyerek megajándékozását az anyagi lehetőségek 
korlátozzák. 

A mobilkészítő versenyre 13 alkotást küldött be 53 tanuló. Közösségek, 
osztályok fogtak össze egy-egy mobil elkészítésére. A versenyek értékelése után 
játszóházakba invitáltuk a gyerekeket. A sógyurmának, a dekorgumis képkészítésnek 
ugyanolyan sikere volt, mint a kőfestésnek. A gyerekközönség 3-14 évesig megoszlott a 
felkínált lehetőségek között érdeklődésének, tehetségének megfelelően. 

Az Úr városától Salláig történelmi sorozatot, melyet 3 fős, ötödik osztályos 
csapatoknak hirdettünk meg, a szokásos zalalövői múzeumlátogatással, a Kőfalvi Csilla 
által tartott tárlatvezetéssel zártuk.  
 A versenyen a következő eredmények születtek: 

1. Kleopátra lányai Salomvár  361 pont 
2. Triumviratus Salomvár 344 pont 
3. Tutankhamon Zeg. Öveges 332 pont 

Ebben a tanévben 20 gyerek vett részt az Olvasó manó könyvek olvasásában. 
Sajnos sokan csak egy-egy könyvvel. Örültünk, hogy 6 iskolából kerültek ki ezek a 
gyerekek, s a legaktívabbak éppen egy távoli, a Liszt Ferenc Tagiskola tanulói. Róluk 
elmondhatjuk, hogy olvasási csúcsot döntöttek a 22-21 könyv elolvasásával. Nekik csak 
gratulálni tudunk ehhez. Azért is kiemelkedő a teljesítményük, mert nem csak a 
korosztályuk ajánlatát, de az idősebb gyerekeknek javasolt könyveket is olvasták. A 
többi versenyző közül hárman legalább nyolc könyv, ketten pedig 4 könyv olvasásáig 
jutottak el. A többiek éppen csak belekóstoltak az olvasásba (1-2 könyv). 

Ami az idei feladatmegoldásokban szembetűnő volt, hogy jobban átgondolták a 
feladatokat, alaposabb válaszok is születtek. Az „olvasó manók” a sok-sok könyv 
elolvasásával mindenképpen nyertesei a versenynek a díjazáson kívül is. Reméljük, 
hogy jövőre még több gyermekkel sikerül megismertetnünk „az olvasás 
gyönyörűségét”. 

Nyertesek: 
1. Doffkay Eszter, Liszt 4. a     
 Doffkay Réka, Liszt 3. a   

2. Raffay Zsófia, Izsák ÁMK 3.       
 Gyulai Zsóka, Landorhegyi 4. b    

    Kozma Alexandra, Izsák ÁMK 4.    
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Ez vagyok én!  Címmel montázskészítő versenyt szerveztünk. Az ötletet a 
Durrbele Dorka belevág c könyvből vettük. Ez a mű az Olvasó manó ajánlott könyvei 
között is szerepelt, s gondoltuk, meghirdetjük más gyerekek számára is. Kíváncsian 
vártuk, hogy milyen bemutatkozásokat kapunk!? Azért, mint gyermekkönyvtárosokat, 
az is érdekelt bennünket, hogy a kérdezett „kedvenc könyvem” és „kedvenc versem” 
bemutatásakor milyen alkotások jelennek meg? A versenyre 28 gyerek küldött be 
montázst, s örömünkre nemcsak a városi iskolákból (6), hanem a városkörnyékiektől 
(Tófej, Bagod, Búcsúszentlászló, Zalalövő) is. Színeseket, vidámakat, sokoldalúakat, - 
amilyenek a beküldőik. A könyvtárban kiállításon mutattuk be a hozzánk betérő 
felnőtteknek, gyerekeknek. Mindig nagy volt az érdeklődés a montázsfal előtt, sokan 
fejezték ki elismerésüket egy-egy jól kivitelezett ötlet láttán. 

A beküldött pályamunkákat könyvtárosok, pedagógusok, olvasók szavazatai 
alapján értékeltük. A következő helyezések születtek: 
 1. Gyurkó Eszter 6.   Eötvös J: Székhelyiskola 
 Vizsy Erzsébet 6.  Tófej  
 Krizsán Janka Boglárka 3. o. Bagod 
 2. Krizsán Lenke Emőke 2. o.  Bagod  

Tuboly Anita 3. b Petőfi Sándor Székhelyiskola 
Somogyi Brigitta 4. b Eötvös J: Székhelyiskola 

 3. Sulok Zsófia 4. o. Pais Dezső Tagiskola 
Doffkay Réka 3. a Liszt Ferenc Tagiskola 

 Doffkay Eszter 4. a Liszt Ferenc Tagiskola 
Balogh Petra 3. a Landorhegyi Székhelyiskola 
Csikai Anna 4. c Petőfi Sándor Székhelyiskola 
Lucz Vanessza 4. b Eötvös J: Székhelyiskola 

Az utóbbi két vetélkedőt közös 
díjkiosztón értékeltük, melynek vendége 
Sándor Csilla, a Csodaceruza 
főszerkesztője volt. Ő könyvek 
ismeretéből játékosan „vizsgáztatta” a 
gyerekeket. 
 Harmadik éve bemutatkozási 
lehetőségét biztosítunk „Megmutatom 
magam!” címmel az ügyes kezű gyerekek 
számára. Sikerét mutatja, hogy már két 
évre előre jegyezzük fel a kiállítók neveit. 
Az idei év újdonsága a könyvtárunkkal 
szorosabb kapcsolatban lévő óvodák 
bemutatkozása volt. A Landorhegyi, az 
Űrhajós és a Kodály úti Óvoda színes, 
vidám, sokféle technikát felvonultató, az 
egész éves óvodai munka keresztmetszetét 
nyújtó kiállítások jól illeszkedtek az egyre 
színvonalasabbá váló, lassan már 
presztízst jelentő sorozatba. A Kodály úti 
Óvoda bemutatkozása a 24. kiállításunk 
volt. 
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A színes paletta című kiállítás megnyitója  

 

 
Az évszakok napja –játszóház a könyvtárban 

 Az Internet Fiesta országos programhoz könyvtárunk gyermekrészlege Internet 
használati foglalkozásokkal és egy ajánló füzettel csatlakozott „Kalandozás a 
világhálón” címmel. A 6-10 éves gyerekeknek röviden beszéltünk az Internet 
történetéről, bemutattuk könyvtárunk honlapját, majd korosztályonként más és más 
oldalakat látogattunk meg, amelyek közös jellemzője, hogy „olvasnivalót” 
tartalmaznak. Olvastunk meséket, verseket, vicceket, néztünk diafilmeket és 
animációkat, hallgattunk dalokat, zenéket. Természetesen játékos honlapokra is 
ellátogattunk – ezeknek volt a legnagyobb sikere! 
 Az Ünnepi Könyvhét rendezvényeként a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás területén működő iskolák azon tanulóinak szerveztünk író-olvasó 
találkozót Bosnyák Viktóriával, akik a könyvtár gyermekprogramjain rendszeresen és 
aktívan részt vettek. A meghívással tudatosítani szeretnénk bennük, hogy figyeljük és 
értékeljük aktivitásukat. S reméljük a találkozó is élmény lesz számukra. 
 

Horváth Anikó, Jagasicsné Bogatin Mária 




