
Az Országos Könyvtári Napok mottója idén
így szólt: Beszéljünk egymással, tanuljunk
egymástól! Tata természeti kincseinek meg-
óvása és a környezettudatosságra való neve-
lés mindig jelentõs hangsúlyt kapott könyv-
tárunk, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
tevékenységében. Innen származott az ötlet,
hogy a tatai gyerekeket egy különleges kéz-
mûves foglalkozással közelebb hozzuk a
környezetvédelemhez. Október 5-én tehát
vendégünk volt a Cellux Csoport két mûvé-
szeti vezetõje – Pais Panni és Dani Boglár-
ka –, hogy megossza tudását a helyi alsó ta-
gozatosokkal. 

A kézmûves foglalkozás alapanyagait
háztartási és városi hulladékok képezték. 
A program rendhagyóan kérdés-felelettel in-
dult. Panni és Boglárka arról indított beszél-
getést a tanulók között, ki hogyan gyûjti a
hulladékot, mit tehetnek saját környezetük
megóvása érdekében. A diákok alaposabb is-
meretet szereztek az anyagok természetérõl
és megmunkálásáról. Szó esett a szelektív
hulladékgyûjtésrõl, a környezetvédelemrõl,
valamint az újrahasznosításról is. A lurkók
majd kiestek a padból, úgy jelentkeztek,
hogy õk adhassák meg a helyes választ a fel-
tett kérdésekre. Bizony nagyon ügyesen fe-
jezték ki elképzeléseiket, véleményüket. 

Az „elmélet” után következhetett a gya-
korlat, a gyerekek Tetra pack csomagoló-
anyagból, illetve aromazáró tasakból ké-

szítettek pénztárcát. Látszott az arcukon, 
milyen boldogságot okoz nekik az alkotás
maga, valamint az a csoda, hogy a kidobásra
szánt szemétbõl percek alatt használható tár-
gyat készítettek olló, tûzõgép és tépõzár se-
gítségével. A nagy nyüzsgésben mindig szá-
míthattak a gyerekek a két segítõre és a
könyvtárosokra, akik igyekeztek minden ké-
rést teljesíteni. A díszítéshez megint csak kü-
lönleges anyagokat használtak a lurkók: tisz-
tára mosott öblítõs, ketchupös, üdítõs fla-
kont, maradék textilt, fonalat... Cikk-cakk
ollóval különbözõ formákat vágtak ki a fel-
sorolt újrahasznosított anyagokból, és a
pénztárcára rögzítették ragasztópisztollyal.
Ebben természetesen felnõtt segítséget kap-
tak. 

A foglalkozás végén egyedi holmikkal,
boldogan távoztak a csillogó szemû kis ne-
bulók a könyvtárból. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. október14

Mûhely a szemétdombon
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