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VASÁRNAPOS KÖNYVTÁR  
 

 Országos Tini Könyvtári Napok 
a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárában 

 
 

„Szeretem a könyvtáram” jelmondattal indult útjára az Országos Tini Könyvtári 
Napok október 7-12-ig tartó programsorozata. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
hűséges gyerekolvasói a meghirdetett rendezvényeken szép számmal és hatalmas 
lelkesedéssel vettek részt, ezzel is bizonyítva, hogy valóban szeretik a könyvtárukat. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy nem csak a gyerekek, hanem szülők, nagyszülők is 
szívesen csatlakoztak egy-egy programhoz. Következzen egy összefoglalás a könyves 
vasárnap kínálatából. 

A 2008-as év a reneszánsz jegyében telt, ennek kapcsán vendégeskedett 
könyvtárunkban Hidán Csaba történész, aki Kinizsi Pál a csatában címmel interaktív 
játékra hívta a 7-8. osztályos gyerekeket. Az előadó a korhű jelmezek és harci eszközök 
segítségével egy darabka múltat csempészett az előadásába. Pillanatokra mindannyian 
odaképzeltük magunkat a csata első sorába, ahol a legkegyetlenebbül sújt le a kard, 
hasít a buzogány és hangosan reccsen a csont. A gyerekek megismerkedhettek a 
bajvívás fortélyaival, a nélkülözhetetlen katonai kiegészítőkkel, a kor jellegzetes 
viseletével. A szemléletes előadás sok kérdést ébresztett a közönségben, felkeltve az 
érdeklődést a kor és a téma iránt. Sokan kipróbálhatták a kardforgatást is. 

A hagyományossá vált könyves vasárnapi programsorozatunk vidám 
társasjátékkal  kezdődött. A kisebb gyerekek szívesen csatlakoztak és vették ki részüket 
a játékból, mint „élő játékfigurák”. Mondókát kellett mondani, vagy énekelni egy dalt? 
Nem volt akadály. Ha egy találós kérdést kellett megválaszolni, az sem jelentett gondot, 
hiszen a közönség mindig segített. A nagyobbak részt vehettek az Egyszer volt Budán 
kutyavásár című történelmi vetélkedőn, ahonnan senki sem távozott üres kézzel. Aki 
kreativitását, kézügyességét akarta fejleszteni, a kézműves játszóházban megtehette. 
Sok szép ajándék készült, mutatva, hogy a gyermekek fantáziája határtalan. 

Ezen a vasárnapon került sor az „Ültessünk mesefát”! Zöldüléstől - sárgulásig 
című pályázat résztvevőinek jutalmazására. Közel 70 pályamunka érkezett, melyek 
színes levelek formájában az előtérben elhelyezett „Mesefán˝ díszelegtek. A levélkéken 
könyvcímek, illetve olvasással kapcsolatos gondolatok szerepeltek.  A pályázat célja az 
olvasás népszerűsítése volt olvasmányélmények alapján. A gyerekek sokféle témában 
ajánlottak könyvet egymásnak, és nem feledkeztek meg felhívni a figyelmet az olvasás 
szépségére és hasznosságára. 

A jutalmazás során minden résztvevő kisebb - nagyobb ajándékkal gazdagodott. A 
játék tovább folytatódik, a következő pályázat témája: Díszítsünk Mesefát! A Tél 
örömei az olvasmányokban címet viseli. Erre március végéig várjuk az ajánlásokat, 
gondolatokat. 

A zene és a tánc is szerepet kapott vasárnap délelőtt, hiszen a Borsos Miklós 
művészeti vezető által irányított Saltarello Gyermek Táncegyüttes mindenkit 
megmozgatott. A jókedvű táncosok türelemmel tanították meg a bátor jelentkezőknek a 
reneszánsz tánc egyszerűbb fajtáját. Kiderült, hogy többen is tehetségesnek bizonyultak, 
és, hogy nem számít, az ember hány éves ... 

Mindeközben ingyenes beiratkozás és térítésmentes internethasználat várta az 
érdeklődőket. 
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A programok végeztével egy kedves olvasó jegyezte meg: igazán jó volt, hogy itt 
lehettem. Mi is köszönjük, és üzenjük a tiniknek: „Nekünk bejössz, ha a könyvtárba 
bejössz”! 

                                                                                                        Tóth Renáta 
                                    

   
    

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Hidán Csaba: Kinizsi Pál a csatában!                                                            
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