
22  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. ápri l is

lusztrálva dolgozta fel, majd ismét felmerült a saj-
tóval való kapcsolattartás kérdése. Az elõadó a
tanfolyam utolsó napján visszatért a résztvevõk-
höz, és az elõzõleg kiadott feladatok elvégzését
elemezve konzultációs lehetõséget is teremtett.

Alföldiné Dán Gabriella, a BKE Könyvtára
tudományos igazgatója On-line marketing,

weboldalszerkesztés címû elõadásában a legmé-
lyebb részletekig feldolgozta a témát, majd õ is
feladatokat adott a résztvevõknek, amelyeknek
megoldását az utolsó napon elemezték ki együtt.

A Tárgyalási stratégiák és taktikák címû téma-
körben az írásos és a szóbeli bemutatkozás, meg-
jelenés elméleti és gyakorlati feldolgozására ke-
rült sor. Horváth Zoltánné, az IQSYS RT. mun-
katársa Prezentáció készítése címû, látványos pre-
zentációval kísért elõadásában részletesen bemu-
tatta a téma elemeit és trükkjeit. Józsa Emõ szak-
értõ játékos formában dolgozta fel és tanulságos
módon sajátíttatta el a tárgyalási gyakorlatokat a
résztvevõkkel.

A tanfolyam jó tapasztalatait felhasználva az
MKE elnöksége azt tervezi, hogy az év folyamán
ismét megszervezi a képzést. A tanfolyam költsé-
geit igyekszik pályázati támogatásból fedezni,
annak híján az egyesület költségvetésébõl gaz-
dálkodja ki.

T.J.

Gyermekrendezvények
a zalaegerszegi József
Attila Városi Könyvtárban

Gyermekkönyvtári programjaink 2004. elsõ ne-
gyedévére összpontosultak, összefoglalónkban
ezek sikereirõl, illetve a tapasztalatokról szeret-
nénk beszámolni.

Könyvtárunk bõvítés, felújítás miatt 2003-ban
hónapokra bezárt, így komoly feladatot jelentett
olvasóink „visszahódítása”. Ennek egyik legjobb
eszköze volt a háromnapossá bõvített Varázsna-

pok rendezvénysorozat, amellyel hírül adtuk a
város gyereklakosságának, hogy újra mûködünk,
valamint köszöntöttük a magyar kultúra napját is.

A korábbi tematikus napok (mackónap, macs-
kanap) hagyományos és bevált programjait most
is meghirdettük (pl. versmondóverseny, játszóház),
de a varázsnapokat olvasópályázattal (felsõ tago-
zat) és Boszorkánytanoda rejtvényfüzet kitöltésé-
vel (alsó tagozat) bõvítettük ki.

Az olvasópályázatban a Harry Potter köny-
vek mellett sok más, varázslatos témájú könyv is
szerepelt: a Varázskör sorozat kötetei, a Vámpír-
könyvek, és a magyar Böszörményi Gyula Ger-

gõ és az álomfogók, valamint Darvasi László

Trappiti címû kötete. A pályázat hozadéka – még
akkor is, ha viszonylag kevesen fogalmazták meg
gondolataikat írásban –, hogy hetven–száz gye-
rek folyamatosan olvassa az ilyen témájú köny-
veket. Minden résztvevõt meghívtunk egy író-ol-
vasó találkozóra Böszörményi Gyulával, aki sze-
rint a zalaegerszegi országos viszonylatban is az
egyik legjobb találkozó volt. Ezt a dedikálásában
is megfogalmazta: „a József Attila Városi Könyv-
tár olvasóinak, dolgozóinak és (láttam ám, hogy
itt laktok!) a helyi koboldoknak”. A gyerekek
kérdéseibõl érzõdött, hogy nagyon jártasak a té-
mában, ami olvasottságukat bizonyítja.

Böszörményi Gyula olvasói körében

A rejtvényfüzet a népmesék, varázslatok, „va-
rázslatos” növények világába vezette be a kisdi-
ákokat. A feladatokat könyvtárban, könyvekben
való búvárkodással tudták megoldani.

Akik a barkácsolásban ügyesebbek, azok ezt
varázslények elkészítésével bizonyíthatták. A be-
érkezett manók, sárkányok, tündérek, boszorká-
nyok könyvtárunk díszei lettek. Természetesen
ezek megvalósításához is könyvekhez kellett for-
dulniuk.

A Bûvölõ versmondóversenyre a korábbi évek
hagyományai szerint minden jelentkezõ alsó ta-
gozatos gyereket fogadtunk. Varázslényekrõl,
varázslatokról szóló versekkel szerepelhettek, min-
denki nyert könyvet vagy noteszt, s megkapta
oklevelét. Ezután amulettkészítõ, varázslény-
origamis és mézeskalács-készítõ játszóházzal zár-
tuk a varázslatos napokat. Úgy látjuk, a változa-
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tos programokkal sikerült annyira felcsigázni a
gyerekek érdeklõdését, hogy a résztvevõk ma is
keresik a varázsvilág sokszínû könyveit.

Gyermekkönyvtári munkánkban régi hagyo-
mánya van a levelezõs játékoknak. Az idei tan-
évben 3–4. osztályosoknak a mai magyar gyer-
mekirodalomból az ún. állattörténeket választot-
tuk ki (Bálint Ágnes, Kányádi Sándor, Görgey

Gábor és Gera Pál írásait) Hõs állatok – állathõ-

sök címmel. Minden feladatlap egy-egy mû elol-
vasását feltételezte, s annak rejtelmeibe vezette
be kérdéseivel a gyerekeket. Gera Pál elbeszélé-
sei eltérnek a korábbi szerzõk meseregényeitõl,
inkább a természetet, a valóságot mutatják be. Õt
egy dia- és videovetítéssel egybekötött elõadásra
hívtuk meg a gyerekekhez, amelyen az állatkert
feladatairól, programjairól, változásairól, érdekes-
ségeirõl mesélt. Természetesen az elhangzottakra
is rákérdeztünk a feladatlapon.

A játék iránt meglepõen nagy volt az érdeklõ-
dés, 76 csapattal indultunk, s a végéig 64-en tar-
tottak ki (192 fõ). A közel féléves írásbeli munka
után a legtöbb pontot összegyûjtõ tíz csapatot és
az egy tartalékot vetélkedõre vártuk a könyvtár-
ba. A versenyzõk fele városi, másik fele város-
környéki iskolából került ki. Itt totó, könyvkere-
sés mellett ügyességi feladat megoldásában is
jeleskedhettek a játékosok. Képösszerakás után
belebújhattak az ott látott szereplõk bõrébe, s ki-
ki a maga szemszögébõl mesélhette el a történe-
tet: pl. Frakk és Irma néni; az ellenõr egér és a
világlátott egérke stb. A nyertesek között városi
és városkörnyéki csapatok egyaránt szerepeltek,
s nem volt különbség a harmadik és a negyedik
osztályos gyerekek teljesítménye között sem.

Örülünk, hogy sikerült összefognunk a város
köz- és iskolai könyvtáraival a játékhoz szüksé-
ges mûvek biztosítása érdekében, ugyanakkor
megnõtt a könyvesboltok forgalma is.

Sikerként könyvelhetjük el, hogy a gyerekek
érdeklõdése a játék végéig sem lankadt számottevõ-
en, de egy furcsa jelenségre mégis felfigyeltünk. A
játék célja az olvasás, a mai magyar gyermekiroda-
lom egy-egy szeletének megismertetése, megszeret-
tetése volt. Néhány pedagógus azonban elfelejtette
ezt az eredendõ célt, s minden lehetséges eszközzel
gyõzelemre „kényszerítette” a gyerekeit. Nem rész-
letezzük a módszereket, de kérünk mindenkit, aki
hasonló területen dolgozik, hogy válaszoljon két kér-
désünkre e-mail címünkre (aniko@alpha.dfmk.hu)
vagy a lap hasábjain:

1. Tapasztaltak-e hasonló jelenséget könyvtá-
rukban?

2. Hogyan, milyen módszerekkel védik ki?
Természetesen a pedagógusok többsége azért

meghagyta a gyerekeknek az olvasás örömét, s
nem a minden áron való gyõzelem volt a legfon-
tosabb.

A felsõ tagozatos történelmi játéksorozatot 5.
osztályos csapatoknak hirdettük meg, így témája
sem lehetett más, mint az ókor történelme Istenek

földje – emberek földje címmel.
A sorozat keretén belül kezdetben a csapatok

feladatlapokat kaptak, amelyeket könyvtári kuta-
tással töltöttek ki. Amikor már az ókor világában
jártasabbak lettek, Joós Tamást, a Savaria Legio
tagját hívtuk meg elõadásra. Õ korabeli viselet-
ben és fegyverzetben állt a gyerekek elé, s a CD-
ROM-os prezentációval nemcsak bemutatta a lé-
giók felépítését, a harcmodorukat stb., hanem
helyszíni bemutatóba is bevonta a hallgatóságát.
Az elõadás végén a Gladiátor címû film csataje-
lentének levetítésével „élõben” is megnézhették a
gyerekek az elhangzottakat.

Joós Tamás a római légió fegyvereit és viseletét
mutatta be a hallgatóságnak

A Göcseji Múzeum kedves és lelkes munka-
társa, Kõvári Csilla régész volt a következõ ven-
dégünk. Elõadását CD-ROM-os prezentációval
kísérve Zala megye római kori emlékeirõl, a fel-
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tárásokról beszélt hallgatóságának szakszerûen, de
a gyerekek nyelvén. A legközelebbi alkalommal
az õ vendégei voltunk a zalalövõi romkert, a római
emlékeket bemutató múzeum megtekintésekor. A
résztvevõk hallhattak a temetkezési szokásokról,
a központi fûtésrõl, megnézhették a római út
maradványait, az edényeket, különbözõ haszná-
lati tárgyakat, ékszereket – mintegy beleélhették
magukat egy ókori római település lakóinak éle-
tébe. Közben a régészek feltáró, leletmentõ, kiál-
lítást építõ munkájába is betekinthettek.

A sorozat zárását és az eredményhirdetést a
Göcseji Múzeumban tartottuk. A gyerekek Csilla
vezetésével itt is megtekintették az ókori emlékeket
bemutató kiállítást, majd a múzeum egészét is.

A részt vevõ ötödik osztályos, nagy részben
városkörnyéki iskolákból kikerült gyerekek és pe-
dagógusaik véleménye szerint nagyon jó volt a
játéksorozatnak ez a formája: elmélet és gyakor-
lat egysége. Ahogy a gyerekek megfogalmazták,
„egy elõadás felért öt töriórával”. A gyerekek
nemcsak a korral foglalkozó ismeretterjesztõ
könyvekben, CD-ROM-ban mélyedtek el a
könyvtári kutatások során, de az elõadások és
múzeumlátogatások révén szinte személyes kö-
zelségbe kerültek az ókori rómaiak életével.

Minden erõnkkel azon vagyunk, hogy a jövõ-
re hatodik osztályos gyerekek számára hasonló
módon folytathassuk ezt a sorozatot, s elõteremt-
sük az ehhez szükséges anyagiakat. Az idei csa-
patok lelkesedése is erre buzdít bennünket, hi-
szen a feladatlapok megoldása és az elõadások
hallgatása közben megtanultak jegyzetelni, meg-
ismerkedtek a könyvtár megfelelõ állományrésze-
ivel, a számítógépes könyvkereséssel, a CD-
ROM-ok használatával. Mindezek az ismeretek
és a csapatok közösséggé kovácsolódása garan-
cia egy újabb sikeres sorozat megvalósítására.

Horváth Anikó, Jagasicsné Bogatin Mária

gyermekkönyvtárosok

Helyismereti szakmai nap

2004. március 31-én szakmai napot rendezett
Veszprémben a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete.

Az a furcsa helyzet állt elõ, hogy szerveze-
tünk rendezvényérõl most csak azért érdemes hírt
adni, hogy ezúton is köszönetet mondhassunk ven-
déglátóinknak, Szabóné Vörös Györgyi kolléga-
nõnknek és dr. Praznovszky Mihály igazgató úr-

nak a kedves fogadtatásért, a bõkezû ellátásért és
a kényelmes környezetért. Köszönettel tartozunk
annak a félszáz regisztrált (és ki tudja hány, a
jelenléti ívet elkerülõ) tagtársunknak és szimpati-
zánsunknak, akik részvételükkel értelmet adtak
az összejövetelnek. Dicsérnünk kell és méltán az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár külcsínét és bel-
becsét; bízunk abban, hogy nincs könyvtáros
Magyarországon, aki ne gyönyörködött volna
vagy ne gyönyörködne szívesen szakmánk e pa-
lotájában.


