
TUDÓSÍTÁSOK 

RENDEZVÉNYEK A ZALAKAROSI KÖNYVTÁRBAN 
 

A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Könyvtár kettős funkciójából adódóan elsősorban az általános iskolások és óvodások 
számára szervezett programokat, de azért a felnőttekre is gondoltunk.  

Az intézmény konzorciumi partner a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai 
Intézete dr. Kovács Lajos Szakönyvtára TÁMOP 3.2.4 -08/1-2009-0025 „Könyvtári 
szolgáltatások fejlesztése Zalában” projektjében. E pályázat keretén belül számítógép- 
és internethasználói tanfolyamra került sor a könyvtárban településünk idősebb lakói, 
nyugdíjasai számára.  

A tanfolyam heti 2-2 órában, összesen 10 alkalommal, január 17-e és február 21-e 
közötti időszakban zajlott. Az internettel való ismerkedést Némethné Hajdu Márta 
projektmenedzser tanította a 15 „szépkorú diáknak”. A hallgatók e-mail címeket 

készítettek, megtanulták a levelezés, 
képeslapküldés, csatolt fájl módjait, az 
internettelefon használatát, a webes 
felületen elérhető újságok, magazinok, 
honlapok, tv műsorok keresését. 
Szinte nem is vették észre egy-egy 
alkalommal az idő elteltét, olyan 
mélyen belemerültek a munkába. 
Megígérték, hogy otthon kitartóan 
gyakorolják a tanultakat, s hozzánk is 
gyakran visszalátogatnak a 
könyvtárba. 

 
 Január hónapban a 3. és 4. osztályosokat (52 fő) hívtuk meg a könyvtárunkba azzal a 
céllal, hogy olyan CD-ROM-okat mutassunk be nekik, melyek a könyvtárunkban is 
megtalálhatók és az adott korosztály tananyagához kötődnek, tanulásra, tanulmányaik 
kiegészítésére, játékos gyakorlásra egyaránt alkalmasak. 

Így került a választásunk a Manó CD-ROM sorozatból a Manó Magyarországra és a 
Magyarország Nemzeti Parkjai I-II. elektronikus dokumentumra. Mindkét osztályfokon 
környezetismeretből témakör Magyarország, szomszédos országai, nagy tájai, vizei, 
felszínformája, Nemzeti Parkjai, nevezetességei, növény és állatvilága. Erről való 
ismereteiket bővíthetik, tudásukat 
ellenőrizhetik, kiselőadásra, verseny-
re készülhetnek ily módon is a 
gyerekek. Először kivetítő segítsé-
gével megismerkedtek a programok 
bemutatójával, majd belenéztünk 
szűkebb hazánk, a Zalai-dombság 
tudástárába, majd a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park ismertetőanyagába. A 
legnagyobb sikert az állatvilág 
bemutatója aratta, ahol néhány madár 
„énekét” és pár békakuruttyolást is 
meghallgattunk, nagy mosolyt csalva 
az utóbbival a gyerekek arcára.  
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Sajnos idő hiányában feladatok megoldására már nem volt lehetőség. Ígéretet tettünk 
nekik, hogy biztosítunk számukra egy számítógépet a könyvtárban, ahol előre 
bejelentkezéssel, fejhallgatóval lehet ezeket a programokat helyben használni a 3. és 4. 
osztályosoknak is.  

Könyvtárunkban színház-előkészítő foglalkozáson vesznek részt azok a gyerekek, 
akik a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Otthonba váltott színházbérlet. A 
foglalkozásokra az aktuális előadások előtt került sor. Januárban a Ludas Matyi, 
februárban Kipling: A dzsungel könyvének színpadi változata, márciusban Benedek 
Elek Világszép nádszálkisasszony című meséje volt a téma, de szó esett arról is, hogy 

milyen illemszabályokat kell betartani egy 
színházban. 

Februárban ismeretterjesztő csoportfog-
lalkozásra került sor: Afrika állatvilágával 
lehetett ismerkedni a könyvtárunkban, 
amelyen négy osztály, összesen 82 fő vett 
részt. A könyvtáros, Horváth Zita nagyon 
szép dekorációval várta őket, így motiválva 
a gyerekeket a témára való ráhangolódásra. 
Találós kérdések, állatok mozgásainak 
utánzása, állatokról szóló ismeretterjesztő 
könyvek bemutatása, állatok felismerése 

jellemzőik alapján egyaránt szerepelt a feladatok között. Nagyon sikeres volt a rajzos 
feladat, ahol az egyik csoport „meséje” alapján kellett a másik csoportnak megrajzolni a 
képet. Nem maradt el az Afrika CD-ROM-mal való ismerkedés és a Sivatagi show 
videóból részletek megtekintése sem. 

Fontosnak tartjuk az óvodások könyvtárhasználatra nevelését, ezért a zalakarosi 
óvoda mindhárom csoportja ellátogatott a könyvtárba könyvtárbemutató foglalkozásra. 
Megismerkedtek a könyvtárossal, a könyvtár helyiségeivel és a kölcsönzés szabályaival. 
Ezután mese-, képes-, verses- és állatos könyveket nézegettek. A látogatás végén több 
könyvet kölcsönöztek ki nekik az óvó nénik, melyeket magukkal vittek az óvodába, 
hogy tovább nézegessék őket. Nekünk, könyvtárosoknak a legnagyobb öröm az volt, 
amikor néhányukkal napokon belül újra találkozhattunk a szüleik kíséretében, a 
könyvtári beiratkozás alkalmával. 

Kézműves foglalkozásokat is szervez-
tünk: március 15-e emlékének tisztelegve 
március 9-én e jeles ünnep szimbólumát, a 
nemzeti színekből álló kokárdát készí-
tettük el kartonpapírból és krepp-papírból. 
Miután összeragasztottuk, hurkapálcára 
rögzítettük. A foglalkozás közben megbe-
széltük a nemzeti zászló színeit, azok 
jelentését. Felelevenítettük 1848. március 
15-e fontosabb eseményeit, felsoroltuk a 
forradalom híres résztvevőit, majd a kész 
kokárdákkal elmondtuk Petőfi Sándor: 
Nemzeti dal című versének első versszakát is. 36 kisgyerek vitte haza az itt készített 
kokárdáját, hogy az ünnep napján kitűzhesse a saját otthoni kis birodalmában, ezzel is 
tisztelegve a ’48-as hősök emlékének. 
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Április 13-án 32 alsós kisdiák 
készített a könyvtárban papírból tavaszi 
virágot, nárciszt. A tavaszi évszak 
jellemzőinek, színeinek felidézése után 
fogtak neki az ügyes kis kezek a 
munkának. Hamar nyíltak ki kezük alatt 
a papírvirágok. Hogy a munka még jobb 
hangulatban menjen, Figura Ede 
megzenésített verseit hallgathatták, 
köztük Zelk Zoltán: Tavaszi dal című 
versét is. 

Drámajáték foglalkozást tartott 
Horváth Zita könyvtáros iskolánk 3.osztályos tanulóinak március 18-án. Kriza János: A 
rest lány című meséje köré fonódtak a feladatok. A mesedramatizáláson kívül volt 
rajzos feladat, pantomim játék, felolvasás, az esemény részleteinek, cselekményének 
megbeszélése, idegen kifejezések értelmezése és rokon értelmű szavak gyűjtése. A 
legkedveltebb feladat az volt, amikor a csoportoknak egy esküvőt kellett eljátszani. A 
gyerekek nagyon kreatívan oldották meg mindezt. Volt ahol pap, volt ahol 
anyakönyvvezető adta össze a fantázianévvel ellátott párokat. Némely csoport még 
imitált zongorajátékkal előadott nászindulót is dúdolt a bevonuló fiataloknak, 
természetesen nagy derültséget okozva ezzel a hallgatóságnak. 

Már 2004 óta rendezi meg a zalakarosi 
könyvtár a Móra napok keretén belül a 
könyvtári versenyt. 2009-ig egyfordulós 
levelezős játék volt ez a megye iskoláinak, 
a felső tagozatos diákoknak meghirdetve. 
Ebben mindig Móra Ferenc életéről, 
munkásságáról és valamelyik gyermek-
regényéről szóltak a kérdések. A legjobb 
feladatot beküldők mindig a Móra napi 
nagy ünnepélyen kapták meg a jutalmukat. 
2011-től egy kicsit változtattunk a játék 
menetén. Két fordulósra bővítettük a 

versenyt, mely így már nemcsak levelezős lett, hanem helyi fordulóval is bővült. Ebben 
az évben Móra Ferenc: Dióbél királyfi című regényéről és Móra Ferenc életútjáról a 
megoldásokat a versenyre jelentkező diákoknak március 21-ig kellett beküldeni.  Az 5-
6. osztályos korcsoportban 33 tanuló 10 iskolából, a 7-8. osztályos korcsoportban 13 
tanuló 5 iskolából oldotta meg a feladatlapot. Miután kijavítottuk a pályázatokat, 
értesítettük a legjobb munkákat beküldőket, összesen 24 tanulót, és meghívtuk őket a 
helyi fordulóra, amelyet a könyvtárunkban rendeztünk meg. Április 5-én már csak a 
regényből voltak feladatok, melyhez természetesen nem adtunk ki könyveket. A 
villámkérdések, igaz-hamis, ki mondta kinek, keresztrejtvény és más érdekes feladatok 
megoldására 45 perc állt a versenyzők rendelkezésére. Ezután Bakonyi Rita, Lengyel 
Éva, Benkőné Gulyás Edit és Horváth Zita kolléganők segítségével kijavítottuk a 
feladatlapokat. Minden versenyző emléklapot, könyvjelzőt, matricát, könyvtárról szóló 
ismertetőlapot és tollat kapott ajándékba. A győztesek pedig korcsoportonként 
könyvjutalmat és oklevelet vehettek át intézményünk igazgatónőjétől. 
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2011. április 11-én, mint minden évben ezen a napon, a nagyszünetben, József 
Attilára, születésének napjára, a magyar költészet napjára emlékeztek iskolánk diákjai. 
A köszöntő és megemlékező szavakat Horváth Zita könyvtáros-tanító tolmácsolta a 
tanulóknak. Ezután Csöndör Kamilla 3. osztályos, Németh Tamás 4. osztályos, Horváth 
Aliz 6. osztályos és Kötő Viktória 8. osztályos tanulók szavaltak magyar költőktől 
vereseket, többek között József Attila: Gyöngy című versét is. 

 A megemlékezés után a könyvtár Könyvbarát versenyében a tanévben 
osztályonként a legjobban teljesítő tanulók jutalmazására került sor.  

A Húsvét előtti utolsó tanítási napon 
a 3. osztályosok csoportos foglalkozásra 
érkeztek a könyvtárba. Először a 
húsvétról olvasták el olvasókönyvükből 
a legfontosabb tudnivalókat.  Ezután a 
csoportok a könyvtárban található 
húsvéti témájú könyvekből 
böngészhettek az ünnep hagyományai-
ról, ételeiről, a hozzá kapcsolódó 
szokásokról. Majd elmondták egymás-
nak, milyen új ismereteket szereztek a 
dokumentumokból. Mindenki egy mon-
datot kellett, hogy megjegyezzen és azt 
az osztálynak is elmondja. Következő feladat a húsvéti TOTO megoldása volt. Nagyon 
ügyesen sikerültek a válaszok a nem is oly könnyű kérdésekre. Pl.: Hogyan nevezték 
régen a húsvét másnapját? Melyik növényi festékkel pirosítják a húsvéti tojást? Miért a 
nyúl hozza a piros tojást? Minek a jelképe a tojás? Miről nevezetes a Húsvét – sziget?  
A foglalkozás második részében a „kockásfülű nyúl” mintájára repülő nyulacskás 
játékot készítettek papírból, gémkapocs nehezékkel. Alig készültek el az első darabok, 
már repültek is a levegőben. Végül könyvjelzőt kaptak ajándékba, melyen a nyulacska 
csak akkor bújt elő, ha kiszínezték a képének hátterét. Miközben ezzel foglalatoskodtak, 
a könyvtárosoktól a Húsvéti tojások című Móra Ferenc mesét hallgathatták meg.  

Májusban újabb állomásához érkezett a megvalósításban a TÁMOP 3.2.4-08/1-
2009-0025 „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában” című könyvtári konzorciumi 
pályázat a zalakarosi kettős funkciójú könyvtárban. A kortárs magyar gyermekirodalom 
egyik legnépszerűbb íróját, Nógrádi Gábort sikerült meghívni 2011. május 11-én 14 
órára a könyvtárunkba. Elkísérte őt fia, Nógrádi Gergely is, aki operaénekes, újságíró, s 
édesapja nyomdokait követve szintén íróként is ismert már.  

Nógrádi Gábor humoros, élményszerű stílussal beszélt a gyerekeknek életéről, 
gyermekeiről, könyveiről, filmjeiről, a tanulás és az olvasás fontosságáról. Közben, 
folyamatosan kérdéseket tett fel nekik, s a helyes válaszokért apró könyvecskéket adott 
jutalmul. Végül a hallgatóság is feltehette saját kérdéseit. 

Ezután, aki szeretett volna, nagyon kedvezményes áron vásárolhatott az írók 
könyveiből, majd dedikáltathatta is azokat. Az írók százezer forint értékben 
ajándékoztak könyveket térítésmentesen a könyvtárunknak. A gyerekek nagy tapssal, a 
könyvtárosok az önkormányzat által küldött jelképes ajándékkal, egy-egy üveg 
Zalakaros város borával köszönték meg az előadást és az adományt. 

 
        Horváthné Nagy Elvira 

 


