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KALAND ÉS IZGALOM AZ OLVASÓKÖRI FOGLALKOZÁSO-
KON A ZALAKAROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
 

Továbbra is nagy sikerrel zajlottak az olvasóköri foglalkozások a zalakarosi  
könyvtárban. Ebben a tanévben iskolánk tanárait kértük meg, hogy mutassák be az olva-
sókörökön kedvenc gyermekkori regényeiket. 

 Január 9-én  Biczó Lászlóné iskolánk tanára és igazgatóhelyettese mutatta be 
Jules Verne regényeit. Kiemelten az író Kétévi vakáció című művéből tartott felolva-
sást, számolt be olvasásélményeiről. A foglalkozás zárásaként Verne: 80 nap alatt a 
Föld körül című regényéből készült vidám filmrészletet láthattak az érdeklődők. 

 2008. január 23-án az indiánok világába vezette be a hallgatóságot Várnagy 
Szabolcsné a könyvtári olvasóköri foglalkozáson. Ő maga is indiánjelmezbe bújt, s így 
mesélte el gyermermekkori olvasmányélményeit erről a rejtelmes világról. Karl May: 
Az Ezüst –tó kincse című regényének bemutatásával 8 felnőtt és 21 gyermek utazott 
képzeletben vissza Észak-Amerika ősi földjére. 

A zenés bemutatóval, filmbejátszással színesített regényismertető óta többen köl-
csönözték ki könyvtárunkból a Winnettou–ról és Old Shatterhand-ról szóló történeteket, 
hogy megismerkedhessenek a Vadnyugat hőseivel.  

 

 
Karl May: Az ezüst tó kincse c. regényének feldolgozása az olvasóköri 

foglalkozáson Zalakaroson 
 
2008. február 6-án 6 felnőtt és 21 gyermek érkezett a könyvtárba, hogy részt ve-

gyen Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában című regényéről tartott olvasóköri 
foglalkozáson. A hallgatóság néhány tagja 2007 áprilisában személyesen is találkozha-
tott könyvtárunkban a mai magyar gyermekirodalom egyik legismertebb és legjelentő-
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sebb írójával. A regény bemutatása mellett sor került a tavalyi író olvasó találkozón 
készült fényképek vetítésére is. 

2008.február 20-án nagyszámú érdeklődő előtt került sor Tanainé Rózsa Andrea 
által, a könyvtárban, Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember című regényének bemutatásá-
ra. Az író életútjának megismerése után a hunok, és vezérük Attila király világával is-
merkedhettek az érdeklődők. A bemutató a regény ismertetésével, részletek felolvasásá-
val folytatódott, majd korhű zene meghallgatásával zárult. 

2008. március 5-én Hohl Lászlóné, Zsuzsa tanító néni segítségével csábítottuk a 
könyvbarátokat Mark Twain: Koldus és királyfi című regényének megismerésére. Az 
író életrajzának bemutatása után a cselekmény ismertetése dramatikus- párbeszédes 
fomájú felovasásokkal, királyi és koldusruhába öltözött gyerekek segítségével csigázta 
fel az érdeklődő hallgatóságot, akik a regényből készült rajzfilmfeldolgozásból részlete-
ket is láthattak. 

 2008. március 19-én került sor az idei tanév utolsó olvasóköri foglalkozására 19 
gyermek és 10 felnőtt jött el ezen a napon a Kovács Tamás tanár által bemutatott Jack 
London : A vadon szava című regényével való ismerkedési órára. A jelenlevők a regény 
bemutatásán kívül hallhattak Alaszka természeti csodáiról, történetéről, a természet 
íratlan törvényeiről, az aranylázról, s az igazi, mindennél többet érő kincsekről. A fog-
lalkozás vidám hangulatban közös ír tánccal zárult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ír tácbemutató a zalakarosi könyvtárban 
 
         Horváthné Nagy Elvira 




