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Fontosnak tartjuk, hogy a kistelepülési szolgáltató helyek, iskolák és a megyei/városi könyvtár
közötti együttműködés minél mélyebb és sokszínűbb legyen. Ezért a KSZR-szolgáltatásunkat
bővítettük egy korábban saját kereteink között kifejlesztett és bejáratott projekttel, melynek az
Élő történelem teaház nevet adtuk.
Ez a program kb. 5 évvel ezelőtt indult. Ekkor Benke Dániellel együtt felvetettük egy
gyerekeknek szánt, ismeretterjesztő, történelemmel kapcsolatos előadássorozat lehetőségét,
ami döntően a történelmi filmekre épült. Mindketten szerettük ugyanis a filmeket, és úgy
gondoltuk, hogy ebben van potenciál. A filmek segítségével igenis lehet a fiataloknak újat
mutatni, egy-egy történelmi témára, érdekességre felhívni a figyelmet, vagy egy már meglévő
tudásra építve új, addig ismeretlen aspektusból is rávilágítani bizonyos kérdéskörökre.
A projekt az évek során folyamatosan változott, egyre többféle módon valósult meg. Az
eredeti koncepció részben megmaradt, hiszen a kezdeti érdeklődés után lettek bejáratott
csoportjaink, akik időnként azóta is rendszeres vendégeink a könyvtárban. A program nyíltan
meghirdetett jellege azonban megszűnt, inkább előre egyeztetett időpontban, meghatározott
csoportoknak szól.
Egyre több történelmi témánk van, melyeket, mint választási lehetőséget, minden
esetben felajánlunk az érdeklődőknek, de mindig hangsúlyozzuk, hogy ha időnk és
lehetőségeink engedik, kérésre nagyon szívesen készülünk a közönség számára olyan témával,
ami számukra épp aktuális vagy érdekes lehet. Ezzel egyre több esetben élnek is, és a kész
témáink között van több, ami nem a saját ötletünk, hanem kérés eredményeként jött létre. A
jelenleg kész témáink listája a következő:
• Krisztus lovagjai és Allah katonái. A Mennyei Királyságtól szeptember 11-ig
• A szabadság vihara. A rettenthetetlentől a hazafiig
• Párbaj: törvényes forradalom és szabadságharc 1848-49
• Szabadság és szerelem. 1956-os forradalom és szabadságharc
• Huszárok és nők forradalma. 1848-49 szerepei
• Egyházi és világi élet a középkorban, egy kicsit „lovagregényesen.”
• Elit alakulatok a történelemben az ókortól napjainkig
• Magyarország és az Árpádok
• Az első világháború – a 20. század szülőanyja
• A reformáció - a koraújkor egyik legnagyobb forradalma
A legnagyobb hangsúlyt mindig az alakíthatóságra helyezzük. Nagyon sokféle módon
és sokféle közönség előtt jelentünk már meg a projekttel, sőt, több alkalommal a történelmi
tematikától is eltértünk, mert éppen ilyen igénnyel találkoztunk. Szerepeltünk többek között
könyvtári olvasótáborban, magyar kultúra napján, nemzeti ünnepi megemlékezésen. A
célközönségünk is sokat változott.
Nagyon pozitívan fogadtak minket a KSZR-szolgáltatóhelyek és a kistelepülések
általános iskolái. Az itt tanító tanárok ugyanis üdvözölték a lehetőséget, hogy egy színes,
érdekes és számukra teljesen ingyenes programot kapnak, melyet kiválóan be tudnak építeni
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saját tanmenetükbe, annak kiegészítéseként. Hiszen a program során használt rövid
filmjeleneteinknél arra törekedtünk, hogy azok nagyon lényegre törőek, látványosak legyenek,
és képesek legyenek megragadni a gyerekek figyelmét. Sosem mi szeretnénk kimondani a
fontos állításokat, ezt mindig rábízzuk a jelenetekre, amelyek sokkal kifejezőbbek nálunk. Nem
tanórát szoktunk tartani, célunk a figyelemfelkeltés, szemléltetés.
A nagykanizsai KSZR keretében 2017-ben Murakeresztúron, Csapiban és
Zalaszabarban jártunk, Nagykanizsa vonzáskörzetén túl pedig Zalaszentivánon, ahol az 1956os emlékév rendezvénysorozatához kapcsolódtunk. A Halis István Városi Könyvtárban pedig a
reformációs emlékév alkalmából mutattunk be új témát, melyben Luther Márton és Kálvin
János fellépését dolgoztuk fel. A szolgáltatást 2018-ban is bátran ajánljuk a települések
számára. A programról bővebb tájékoztatást ad honlapunk: http://nagykar.hu/elotori, valamint
a facebook-csoportunk (Élő Történelem Teaház). Minden érdeklődést szeretettel fogadunk.

Élő történelem előadás Csapiban és Zalaszabarban

Musztács Krisztián
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