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A Magyar Olvasástársaság felhívására folytattuk a 2005-ben elindult 
kezdeményezést, hogy az idei tanévben is szeptember 30-át, Benedek Elek születésének 
évfordulóját a Népmese Napjaként tiszteljük meg. 

Könyvtárunk ezen alkalomból népmesékhez készített rajzpályázatot és 
népmesék szereplőiről készített bábpályázatot hirdetett óvodásoktól az általános iskola 
8. osztályáig. Összesen 139 pályamunka érkezett. Ebből a szeptember 29-én iskolánk 
aulájában megtartott megemlékezésen 72 egyéni és 2 közösségi munka kiállítását 
nyitottuk meg. Ekkor került sor a legszebb munkák értékelésére is. Hogy ezen a napon 

minden gyerek „tarisznyájába” egy 
népmese kerüljön, iskolánk 
igazgatóját, Benkőné Gulyás Editet 
kértük meg, hogy mondjon egy 
mesét a diákoknak. Ő „A tök és a 
csikó” című nagyon tanulságos 
magyar népmesét mondta el, 
amivel nagy tetszést aratott a 
hallgatóság körében. 

A Népmese Napja előtt pár 
nappal kaptuk az értesítést, hogy a 
Zala Megyei Közoktatási Közala-
pítványhoz benyújtott „Népmese-
gyűjtemény létrehozása a zala-

karosi könyvtárban” című pályázatunkat a kuratórium elfogadta, és 85 000 Ft értékben 
támogatást folyósít számunkra. Azóta az önrésszel kiegészített, 120 000 Ft összegből az 
57 db népmesekönyvet megvásároltuk, és karácsonyi ajándékként a külön kis 
gyűjteményt könyvtárhasználóink rendelkezésére bocsátottuk. 

2006. november 20-án kezdődött és 2006. december 1-ig tartott a zalai 
gyermekkönyvhetek rendezvénysorozata, 
melynek programjaiból a mi könyvtárunk 
is kivette a részét. 

2006. november 21-én irodalmi 
vetélkedőt tartottunk a 3-4. osztályos 
gyerekeknek, ahol összesen 27-en mérték 
össze tudásukat a gyermekirodalomból. 

November 22-én az immáron már 
hagyományossá vált olvasóköri foglal-
kozáson Bosnyák Viktória: Tündér-
boszorkány című regényével 
foglalkoztunk. 17 kisdiák és 6 felnőtt 
bővítette ismereteit, a legtöbbjük által már olvasott műről. Nagy örömmel vették a hírt, 
hogy november 29-én a könyv írójával, Bosnyák Viktóriával személyesen is 
találkozhatnak. Az író- olvasó találkozóra délelőtt 10 órakor került sor. Az olvasókörön 
részt vett tanulókon kívül szép számmal jelentkeztek a többi osztályból is a gyerekek. 
Ebből a műből szervezett iskolai olvasás és a megyei Barangolás a 
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gyermekirodalomban versenyek kapcsán többen már alaposan ismerték az írónő 2003 - 
ban megjelent első regényét, a Tündérboszorkányt.  

A találkozó e regény dramatizált változatának videóról történő megtekintésével 
kezdődött, melyet tizenéves budapesti diákok készítettek el. Aztán egy jó beszélgetéssel 
folytatódott a program. Az írónő kíváncsi volt a gyerekek véleményére. Majd bemutatta 
a regény folytatását, a Klott Gatya, ne fárassz! című 2005-ben megjelent művét. Ebből 
részletet is olvasott fel; azután nemcsak a diákok, hanem a jelenlévő pedagógusok 
figyelmébe is ajánlotta az idei évben napvilágot látott, A sirály a király? című 
meseregényét. Aki elolvassa ezt a mesét, tényleg „király” lesz, legalábbis helyesírásból. 
A könyv ugyanis  az „ly” és a „j” helyes használatára tanítja meg a kisdiákokat. Beszélt 
arról is, hogy jelenleg a Tündérboszorkány című regényének harmadik részén dolgozik, 
melyre több olvasójának a kérésére szánta rá magát. A már elkészült fejezetekből 
hallhattunk tőle pár sort. A találkozó végén a gyerekek vásárolhattak a már megjelent 
könyveiből és dedikálhatták azokat. Ajándékul egy kis könyvjelzőt osztottunk az írónő 
aláírásával minden résztvevőnek. A jól sikerült program végén a könyvtári és iskolai 
krónikánkba Bosnyák Viktória a következőt jegyezte be: „Nagyon király volt itt! Sok a 
sirály gyerek ebben a suliban. Itt nemcsak a tanárok és a könyvtárosok olvasnak, hanem 
a gyerekek is! Köszönöm a meghívást!” 

2006. december 1-én újabb programmal vártuk a gyerekeket. Meghívtuk 
könyvtárunkba Hidán Csaba régész, történész, keletkutatót. Az ő kutatási területe a 
középkori sztyeppei eredetű fegyverzet és viselet. 1985 óta foglalkozik szablyavívással 
és fokosforgatással. 1994 óta a Károli Gáspár Református Egyetemen tart szablyavívó, 
fokos és késharcos edzéseket. Magyarországon és külföldön régészeti konferenciákon 
vett részt bemutatóival. Iskolánk diákjainak az Árpád-kor hadviseléséről tartott előadást, 
bemutatta a kor fegyvereit, öltözékeit. A lebilincselő és látványos „produkció” után 
kérdésekkel halmozta el őt a hallgatóság. Végül dedikálás következett és közelről is 
megtekinthették a gyerekek a fegyvereket, nyilakat, tegezeket, fejfedőket, tűzzománccal 
díszített öveket, ruhákat és a lábbeliket. A programon részt vevő 58 gyermek és 4 felnőtt 
történelmi ismereteit gyarapítva, sok – sok élménnyel gazdagodva indult haza.  

A Nagy Könyv programsorozat kapcsán szervezett olvasókörök sikerén 
felbuzdulva idén is meghirdettük e rendezvénysorozatunkat. Most már az általunk 
kiválasztott művekről való beszélgetésre, felolvasásra hívtuk meg 
könyvtárhasználóinkat. A 7-11 éves tanulók körében egy rendkívül aktív és lelkes kis 
csapatra találtunk. Ők érdeklődve, nagy izgalommal érkeznek, s a beszélgetés végén 
könyveket kölcsönözve távoznak tőlünk. Közülük páran előre elolvassák azokat a 
műveket, amelyekről szó van az adott foglalkozáson, így több játékot is tudunk 
összeállítani nekik. Néhányan a szüleiket is meggyőzték, és azóta velük együtt érkeznek 
hozzánk.  

Az eddigi foglalkozásokon a következő műveket dolgoztuk fel: Szabó Magda: 
Tündér Lala; Salten: Bambi; Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány; Móra Ferenc: 
Kincskereső kisködmön; Defoe: Robinson; Bálint Ágnes: Hajónapló. 

A foglalkozásoknak nagysikere volt, 77 tanuló és 28 felnőtt vett részt rajtuk. 
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