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OLVASÓTÁBOR BALATONMÁRIAFÜRDŐN 
A zalaszentgróti Városi Könyvtár szervezésében 
 

 
 
 
A 2011-es év a könyvtáru  évnek számított, mivel 

TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0045 Engedjü(n)k hát olvasni! pályázatunk keretén belül, első 
alkalommal rendeztünk olvasótábort gyermekolvasóink részére, éppen ezért a szervező 
könyvtárosoknak illetve pedagógusoknak is kihívást jelentett. A szervezés kezdeteitől 
fogva szerettük volna, hogy ez egy különleges, emlékezetes tábor legyen, ahol a fiatalok 
közösséget alkotva ismerhetik meg a kultúra, az irodalom örömét és személyiségformáló 
erejét. A felkészülés során sok szép és nemes cél fogalmazódott meg az olvasótábort szer-
vezők fejében, néhány gondolat, amelyet aztán sikerült is megvalósítani a tábor időtartama 
alatt: olvasóvá nevelés, fejlődjön a jelenlevő diákok szóbeli és írásbeli kifejező képessége, 
olvasmányélmény feldolgozása és előadása, önismeret fejlesztése az irodalom segítségé-
vel, megismerkedés szabadidejükben különböző kézműves technikákkal. 

A résztvevők él

nk történetében különleges

etkora 11-16 év között mozgott. A gyerekek a helyi általános- és közép-
iskolá

ge-
ink kö

zva elmondható, hogy táborunk a rossz időjárás el-
lenére

                                                                                      Pácsonyi Ildikó    

ból érkeztek. Célunk volt, hogy táborunkban olyan gyerekek vegyenek részt, akik egész 
évben használták a helyi városi - illetve iskolai könyvtárat. A tábor időtartalma 7 nap volt. 

Délelőttönként kulturális és irodalmi előadások hangzottak el; meghívott vendé
zött szerepelt Varró Dániel, a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő köl-

tőnk. Dani a gyerekeket megszólítva, párbeszédet kezdeményezve mutatta be régi és új 
verseit; valamint még hallhatták a táborlakók Sólyom Tamás verses – zenés műsorát. To-
vábbi előadásaink között szerepelt „A kultúra, mint érték” című; az előadó felhívta a fi-
gyelmet az internethasználat veszélyeire, illetve a szerzői jogok szabályaira. Végül, de 
nem utolsó sorban a még újdonságnak számító E-book olvasó bemutatására és használatá-
ra került sor; a résztvevők kézbe is vehették az E-book olvasókat és kérdéseket is tehetek 
fel az előadás végén. Ebéd után pihenőre, szabad programra került sor, ekkor zajlottak a 
különböző kézműves foglalkozások, pl.: mindenki elkészíthette saját tábor-pólóját batiko-
lás technikájával, majd a délutánok hátralévő részében Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
című regényének feldolgozására került sor, interaktív programok és kvíz - illetve sportjá-
tékokkal színesítve. Az esték könyvajánlásokkal zárultak a diákok bemutathatták társaik-
nak a számukra legkedvesebb könyvüket. A tábor utolsó napja értékeléssekkel, összegzé-
sekkel, élménybeszámolókkal zárult.  

Az élménybeszámolókra hivatko
 is vidám hangvételű volt, és minden résztvevő új és értékes információkkal térhetet 

haza. Szerintem mindenki (a szervezők) nevében elmondhatom, milyen jó érzéssel töltött 
el bennünket, mikor láttuk, hogy a csapatokat alkotó diákok, nagy lelkesedéssel írták a 
forgatókönyveket, osztották ki és írták a szerepeket, próbálták a dialógusokat. A tábor 
zárónapján bemutathatták egész heti munkájuk eredményét társaiknak, illetve a tábort 
szervező pedagógusoknak, könyvtárosoknak - hogy csak egy szép élményt említsek az egy 
hét programjai közül. 
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Az olvasótábor résztvevői a A Pál utcai fiúk feldolgozása közben 

 
 
 

 
Író-olvasó találkozó Varró Dánellel 
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