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A ZALAKAROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI 
2008. II. FÉLÉVÉBEN 

 
 Szeptember 30-án immár negyedik alkalommal gyűlt össze a zalakarosi iskola 
diáksága, hogy a Magyar Olvasástársaság által kezdeményezett Népmese napján együtt 
hallgasson meg és tegyen el a képzeletbeli tarisznyájába ezen a napon egy népmesét. A 
magyar népmesék szignálja után először A róka, a farkas meg a szegény ember című 
palóc mese hangzott el. Ezután zeneiskolánk zongora tanszakának növendékei szólaltat-
ták meg Papp Lajos zeneszerző Az égigérő fa című népmeséből írt zongorajátékát. A 
darabot Kmecs Teodóra, a zeneiskola tanára tanította be a gyerekeknek és a mesét Tóth 
Dominika 8. osztályos tanuló olvasta fel. A zenei élmény után a rajzpályázat eredmény-
hirdetése következett, melyre óvodástól az iskolásig 80 meseillusztrációt adtak be a kis 
képzőművészek. Mindenki apró jutalmat és oklevelet kapott. Az oklevélre Darnai Máté 
4.osztályos tanuló Az égigérő fa című népmeséről készített illusztrációja került fel. A 
műveket az aulában elhelyezett kiállításon lehetett megtekinteni. 
 

 
 
 
Az Országos Tini Könyvtári Napok zalakarosi rendezvényei 
 
 " Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!" szlogennel zajlottak 2008. október 
7-12-ig szerte az országban a könyvtári napok programjai. Az idei évben a tini korosz-
tály megnyerése és könyvtárba csalogatása volt az elsődleges cél. Ebbe a rendezvényso-
rozatba a zalakarosi könyvtár négy programmal kapcsolódott be, s elsősorban a kiemelt 
12-18 éves korosztálynak szervezett programokat. 
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 Elsőként október 7-én Dr. Kaszás Gizella szakpszichológus - pszichoterapeuta, a 
nagykanizsai Családsegítő Központ igazgatója tartott előadást a serdülőkor jellemzőiről, 
a barátságról, az álmodozásról, a tanulásról, a szerelemről, a serdülőket érintő problé-
mákról és veszélyekről. A gyerekek érdeklődve hallgatták a példákkal teletűzdelt elő-
adást és bátran tettek fel kérdéseket gondjaikról az előadás végén. 
 Október 8-án Bükiné Papp Zsuzsát, a nagykanizsai rendőrség bűnmegelőzési 
csoportjának vezetőjét láttuk vendégül a könyvtárban. Ő a gyerekeknek képekkel il-
lusztrált drogprevenciós előadást tartott, melyben felhívta a diákok figyelmét a drog-
használat veszélyeire, következményeire. A két előadáson 95 tanuló és 9 felnőtt vett 
részt. 
 Szintén október 8-án 16.30 órától tartottuk az idei tanév első olvasóköri foglal-
kozását, s hogy a rendezvénysorozathoz így is csatlakozzunk, Charles Dickens: Twist 
Oliver című regényét választottuk témának. A mű tartalmának ismertetése és az író 
életútjának rövid bemutatása után filmrészletet láthatott a 15 gyermek és 5 felnőtt részt-
vevő. 
 A programsorozatot Könyves Vasárnappal zártuk, vasárnap délutáni rendkívüli 
nyitva tartással. A felnőtteknek ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk. A gye-
rekek interneten gyermekportálokkal ismerkedhettek, s papírállatkákat készíthettek a 
könyvtárosok segítségével. A hozzánk látogató 20 gyermek ajándék könyvjelzőt, képes-
lapot , az őket elkísérő 11 felnőtt kulcstartót kapott  ezen a napon, melyekre ez volt írva: 
"Szeretem a könyvtáram". 
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Zalai Gyermekkönyvhetek Zalakaroson 
 

2008. november 17-től no-
vember 28-ig tartottak a 
megye könyvtáraiban a Zalai 
Gyermekkönyvhetek ren-
dezvényei. A zalakarosi 
könyvtárban 4-féle progra-
mon vehettek részt a gyere-
kek.  
 2008. november 19-
én kézműves foglalkozást 
tartottunk nekik, melyen 
különböző állatfigurákat 
készíthettek papírból. 29 
gyermek jött el és varázsolta 
elő ügyes keze segítségével 
kedvenc állatkáját. 

2008. november 19-én 16. 30 órai kezdettel Bakonyi Rita pedagógus mutatta be Gerald 
Durell: Családom és egyéb állatfajták című művét. A regény bemutatása felolvasással és 
filmrészlet megtekintésével zárult. 16 gyermek és 12 felnőtt hallgatta végig az érdekes 
ismertetőt. 
 2008. november 21-én a 4-5. osztályosoknak szerveztünk CD-ROM bemutató 
foglalkozást Fedezd fel a Föld országait! címmel. Célunk az volt, hogy megismerkedje-
nek a könyvtárban található oktatóprogramokkal, melyek hasznos segítőik lehetnek a 
tanulásban, s melyek a könyvtári számítógépeken hozzáférhetők könyvtárhasználóink 
számára. Összesen a két foglalkozáson 28 tanuló ismerkedett meg ezekkel a tanulást 
megkönnyítő, érdekes elektronikus dokumentumokkal. 
A rendezvénysorozatot 2008. november 25-én könyvtári torpedó zárta, melyen a 3. osz-
tályos tanulók vettek részt. 
 2008. december 10-én ismét ellátogatott hozzánk Figura Ede előadóművész és 
elhozta a gyerekeknek legújabb verses-zenés műsorát, A hóember születésnapja címűt. 
A könyvtárban először az 1-2.osztályos, majd a 3-4. osztályos tanulók figyelték érdek-
lődve Gonosz Géza kalandjait a 77 hóemberrel. A sok kacagással, mókával, tánccal, 
együtt zenéléssel gazdag előadás sok tanulsággal és hasznos tudnivalóval is megismer-
tette a játékok során a gyerekeket. 
 Ugyanezen a napon Csabai Béla, a galamboki általános iskola címzetes és nyu-
galmazott igazgatója dedikálta a könyvtárban az Iskolai oktatás galamboki története 
című könyvét, melyből könyvtárunk 10 db-ot kapott a zalakarosi Önkormányzat jóvol-
tából. 
 Az esti órákban olvasóköri foglalkozásra került sor, melyen Németh Zoltánné 
pedagógus segítségével ismerkedhettek meg az érdeklődők L. Frank Baum: Óz, a nagy 
varázsló című regényével. A karácsonyi ráhangolódást is segítette ez a mű és a szeretet 
jegyében lezajlott foglalkozás,  melynek mottója volt:  "A csodák bennünk vannak!" 
 
 
        Horváthné Nagy Elvira 
 




