
TUDÓSÍTÁSOK 

ÚJ SZAKKÖR A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 

A 2012-es tanév októberétől, heti egy alkalommal elindult a történelem szakkör, mely 
a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában kapott helyet, ezzel is 
bővítve a könyvtár eddigi foglalkozásait. A szakkör indulásáról értesítettem a keszthelyi 
iskolákat is. A szakkört „Beszélgessünk kicsit másképpen a történelemről” címmel hirdet-
tük meg. Egyik cél, hogy a gyerekek megismerjék a történelem érdekességeit, a másik, 
hogy szóbeli feleletük, kifejező képességük fejlődjön, ami segítséget jelent a későbbi ta-
nulmányaikban. 

A diákokkal megismertetünk 
nem mindennapi embereket, fontos 
eseményeket, nagy csatákat, titko-
kat, misztikus történeteket, a hallott 
érdekes témákat megvitatjuk. Fon-
tos, hogy a gyerekek érdeklődését 
éberen tartsuk, hogy szívesen járja-
nak el a heti foglalkozásokra.  

Új információkat közvetítve 
történelmi, földrajzi, helytörténeti 
ismereteket sajátítanak el a szakkö-
rösök, amelyeket iskolai társaiknak 
elmondhatnak. Felfigyelnek a szak-
körön hallottak után olyan dolgok-
ra, amelyek eddig szemük előtt 

voltak a lakhelyükön, de nem foglalkoztak velük, mert nem volt tudomásuk róluk. A saját 
településük értékeinek bemutatása, a közös feladatok tovább erősíthetik kötődésüket ahhoz 
a térséghez, amelyben mindennapjaikat élik. 

Jelenleg nagy örömömre 12–14 gyermek jár rendszeresen a szakkörre, mindegyikük a 
Csány-Szendrey ÁMK diákjai.  

Az eddigi foglalkozások alkalmával a következő témákról beszélgettünk: A világ 7 
csodája 2009-ig és napjainkban; Őseink, honfoglalás, Halloween jelentése, hagyománya; a 
busójárás története Magyarországon;Halloween lámpás készítése; A tananyaghoz kapcso-
lódva az Ókor, Egyiptom és kultúrája: isteneik, temetkezési kultúrájuk, a mumifikálás, a 
fáraók; A francia forradalom, a felvilágosodás, a földrajzi felfedezések, a Habsburg-ház; 
Stonhenge, Arthur király legendája, a kerek asztal lovagjai, Robin Hood létező hős volt 
vagy a szegények bizodalma; Adventi koszorú története, karácsony, Jézus születése, ün-
nep, (koszorú készítése, karácsonyfa díszítése). 

A gyerekek szívesen kapcsolódnak be a választott témába. Gyakran olvasmányaik 
alapján szólnak hozzá az anyaghoz, és hozzáteszik saját véleményüket. Minden gyerek 
aktívan részt vesz a feladatok elvégzésében, munkamegosztás alakult ki közöttük rövid idő 
alatt. 

Szeretném diákjaimat minél több keszthelyi múzeumba elvinni, és minél többet me-
sélni Keszthely múltjáról, elfeledett hírességeiről, műemlékeiről. Nagy öröm számomra, 
hogy a történelem szakkör is bekapcsolódott a diákok életébe. 

 
Horváthné Nagy Tímea 
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