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A TÁMOP-3.2.4 PÁLYÁZAT MEGVALÓSULT EREDMÉNYEI  
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁMK KÖNYVTÁRÁBAN 

 
Az Apáczai Csere János ÁMK Könyvtára konzorciumi tagként vett részt a 

TÁMOP-3.2.4. „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában” című pályázatban. Az 
elnyert 1.160.545,- Ft-ból számos programot és fejlesztést valósítottunk meg. A pályázati 
keretből lehetőség nyílt könyvtár ismertető kiadványok és szóróanyagok készítésére, így 
népszerűsítve a könyvtárat és szolgáltatásait. A közeljövőben megújul továbbá a 
könyvtár honlapja is: színesebb és gazdagabb lesz, mint korábban. Olvasói igényeket 
figyelembe véve blogot is fogunk indítani, melyen könyvajánlók és olvasói vélemények 
kapnak majd helyet.  

Tavasszal több, gyermekeknek szóló program került megrendezésre. Vendégünk 
volt Agócs Írisz meseillusztrátor és Zalka Csenge Virág mesemondó. 

 

 
 
Ősszel kismamáknak szóló programjainkon vehettek részt az érdeklődő anyukák 

és babáik. 2011. szeptember 21-én délelőtt Lóg a lába, lóga – Mondókákkal kísért ölbeli 
játék kicsiknek és nagyoknak címmel tartott Godina Mónika gyógypedagógus 
foglalkozást a legkisebbeknek. A intézményi Baba-mama klub tagjainak nyújtott 
programon az anyukák és a babák játékos mondókákat, énekeket tanultak. A mondókák 
elősegítik a beszédkészség kialakulását/fejlesztését, megnyugtatják a gyermekeket. A 
könyvtár feladata, hogy a legkisebbekkel is megismertesse a könyvek világát, és 
olvasóvá nevelje őket. Az anyukák megismerkedtek a könyvtárral, az általa nyújtott 
lehetőségekkel. A programon ingyenesen iratkozhattak be a résztvevő anyukák, így 12 
felnőttel és 11 gyermekkel nőtt a könyvtár olvasóinak száma. 

2011. szeptember 28-án Matyovszky Márta pszichológus Gyerekekről, olvasásról 
szülőknek című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadás célja az volt, 
hogy segítséget nyújtson a szülőknek abban, hogyan nevelhetik olvasóvá gyermeküket. 
Az előadó az előadás végén lehetőséget adott kérdések feltevésére, melyekre hasznos 
tanácsokat kaphattak a szülők a gyerekek olvasásra tanításával, olvasóvá nevelésével, s 
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egyéb pszichológiai kérdéssel kapcsolatban. Az előadáson tényszerűen megismerhették a 
szülők, miért szerepelnek rosszul a magyar gyerekek a PISA felméréseken. Min kellene 
változtatni hazánkban, hogy olvasókká váljanak a gyerekek? Milyen színterek és 
szereplők segítik elő a gyerekek tanulását? Milyen tanulási technikákat használnak az 
egyes országokban az olvasás megtanítására? Mit tehetnek a szülők otthon, hogy 
olvasásra/olvasóvá neveljék a gyerekeket? Hangsúlyozta a könyvtárak szerepét is: a 
család mellett ez a második színtér, ahol a gyerekek olvasóvá válhatnak. Ezen a 
programunkon is ingyenesen iratkozhattak be a résztvevők, 10 felnőtt, 2 gyermek növelte 
az olvasóink számát.  

 
 
Tavaly ősszel a gimnazistáinknak indított könyvtár-informatikai versenyünket 

idén októberben ismét elindítottuk Net-re fel! címmel, melyre az általános iskolák 7-8. 
osztályos tanulóinak jelentkezését vártuk. A versenyre több városi és vidéki iskolából is 
jelentkeztek csapatok, akik az első fordulót sikeresen teljesítették. A háromfordulós 
verseny során olyan készségeket sajátíthatnak el, melyek segítik a tanulókat 
eligazodni a digitális világban. A verseny számára külön honlapot készítettünk, 
melyen a vetélkedő zajlik. Az alábbi címen minden érdeklődő megtekintheti: 
http://sites.google.com/site/apaczaiamkkeonyvtar/. 
 
 

Ambrus Adrienn  
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