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A tábort hátrányos helyzetű, 7-12 éves gyerekek számára rendeztük, hosszú évek 

gyakorlatától eltérően nem külső helyszínen, hanem a könyvtárban. Témáját „A mese 
útja” c. országos program folytatásaként határoztuk meg: meséket dolgoztunk fel több-
féle szempontból. 

Kezdésként mindenki elkészítette a névkitűzőjét, amelynek segítségével könnyebb 
volt az ismerkedés a mesegombolyagos foglalkozáson. Majd választott egy mesét, ame-
lyet egész héten gyakorolt, hogy a tábor végén, a mesemondó versenyen előadhassa.  

A lány, aki utálta a könyveket c. történet kapcsán megismerkedtünk a könyvtárral, 
a könyvek fajtáival, elrendezésével, a könyvtár szolgáltatásaival és sok-sok mese-, ké-
pes-és verseskönyvvel. 

Diaképek segítségével rácsodálkoztunk Erdélyre, a nagy mesemondó, Benedek 
Elek szülőföldjére. Életét, munkásságát és műveit, valamint a képekhez kapcsolódva 
Tamási Áront, Wass Albertet és a Bolyaiakat könyvekben való kutatással ismertük meg. 
A macskacicó c. mesében drámafoglalkozás keretében mélyedtek el a gyerekek, elké-
szítve a mese szereplőit is. Ehhez a programsorhoz kapcsolódott a Falumúzeum megte-
kintése, a népdalos, táncos foglalkozás és a körmönfonás megtanulása. 

A sárkányos napon mindenki meghajtogathatta origamival a maga sárkányát, majd 
bizonyíthatta jártasságát a mesékben, a könyvtár ismeretében, rátermettségét az ügyes-
ségi feladatok megoldásában, a csapatmunkára való képességét a délutáni nagy sár-
kányvadászaton.  

A Termálfürdő nagy élmény volt, többen még egyáltalán nem jártak benne. A pén-
tekre tervezett arborétumi kirándulás sajnos elmaradt a hatalmas eső miatt, viszont így 
nyugodtan és kényelmesen tarthattuk meg a mesemondó versenyt és készülhettünk a 
szülők fogadására a tábor zárásához. Mind a 24 gyerek nagyon sokat fejlődött a mese 
felolvasásában és előadásában a folyamatos gyakorlásnak köszönhetően. A gyerekek 
szavazatai döntöttek a helyezésekről, a díjakat már a szülők jelenlétében osztottuk ki. A 
két első helyezett újra felolvasta a meséjét, minden csapat bemutatta a csatakiáltását, a 
sárkányvadászat egyik feladataként írt meséjét, és a szülők megtekinthették azokat a 
rajzokat is, amelyeken az élményeikről számoltak be a gyerekek. Mindenki apró aján-
dékokkal, ízléses, szép emléklappal, a legjobb mesemondók oklevéllel és könyvjuta-
lommal zárták a tábort. 

A számítógépes adatbázisban való keresés elsajátítása nem okozott nehézséget a 
gyerekeknek, a polcok között viszont nehezebben ment a tájékozódás. A folytatásban 
tervezett Olvasótábori klub keretében majd ezt, és az információk közötti szelektálást is 
gyakorolni kell. Reméljük, hogy a klub havi összejövetelein minél több táborozó gyer-
mek részt vesz, hiszen a cél a csapat olvasóvá nevelése, hogy a könyvek és a könyvtár 
barátai maradjanak. Javaslataikat figyelembe vesszük a jövő évi tábor programjának 
alakításakor. 

A gyerekekkel való beszélgetések során sok családi és mentális problémára derült 
fény. Ezek megoldása nem a könyvtár feladata, de talán sikerült egy kicsit kiragadni 
belőlük a tábor résztvevőit.  

A tábor megszervezése és lebonyolítása természetesen nem egyemberes munka: 
sok kolléga részt vett benne valamilyen módon, amiért mindenkit köszönet illet. A 
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szponzorok felkutatásában és megnyerésében Nitsch Erzsébet és Szekeresné Farkas 
Matild segített; Gyurkóné Marton Beáta készítette a diaképes előadás képanyagát és az 
ugyancsak nagy tetszést arató emléklapokat, okleveleket; Kereki Judit a pályázat meg-
írásában vett részt; Varsányi Orsolya rendelte meg a játszóházvezetők ajándék könyveit. 

A tábor gyakorlati feladatainak megoldásában, a programok megvalósításában 
Horváth Anikó, Horváthné Jóna Mária és Baranyai Barbara vett részt nagy empátiával 
és rátermettséggel. 

Főbb tapasztalatok: jövőre korábban kell kezdeni a felkészülést, felkutatni a pá-
lyázati lehetőségeket, szponzorokat. Egy turnusba kevesebb gyereket kellene fogadni, és 
legalább az ebédet fizetőssé tenni. A magatartási problémás gyerekek nagyon bomlaszt-
ják a csapatot, s mivel egy hét alatt ezt nem lehet orvosolni, nem biztos, hogy jövőre is 
fogadni kell őket. A tábort nagyon jó időszakban rendeztük: amikor a városban a nap-
közis táboron kívül semmilyen más lehetősége nem volt a gyerekeknek. A továbbiakban 
is ragaszkodni kellene ehhez az augusztus eleji időponthoz. A szülők nagyra értékelték 
a munkánkat, s élvezték a közös záró programot. Lehet, hogy a jövőben jobban kell 
alapozni a velük való együttműködésre.  

Az egy hét eseményeiről nagyon sok fénykép készült, ezek megtekinthetők a 
könyvtár honlapján. Munkánkról tudósított a rádió, a városi TV, a Zalai Hírlap. A leg-
nagyobb elismerést mégis az jelentette, hogy a gyerekek többsége megkérdezte: jöhet-e 
jövőre is? 

A tábor megrendezéséhez szükséges alapvető feltételeket a JAVK Olvasóinkért 
Könyvtári Alapítvány és könyvtárunk biztosította. 
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