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2010. szeptember 17-én került sor a zalakarosi könyvtárban a TÁMOP 3.2.4-
08/1-2009-0025 számú, Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában elnevezésű pályá-
zatban betervezett első író-olvasótalálkozó megtartására.  

Károlyfi Zsófiát, a Zamár-
diban született, de nagyon sokáig a 
Zala megyei Lovásziban élő és 
alkotó író, költőt hívtuk meg, hogy 
mutassa be a 2006-ban írt Zalai 
Erdők Meséi című gyermekregényét. 
A találkozóra a zalakarosi általános 
iskola 2., 3., 4. és 5. osztályos tanu-
lóit hívtuk meg. A gyerekek előzetes 
feladatot kaptak a könyvtárosoktól, 
és az olvasást és magyar irodalmat 
tanító pedagógusok segítségével 
készültek a találkozóra. Végül az 
olvasóterem bútorzatának elpakolá-

sával fért csak be az a 91 gyerek és 10 felnőtt, aki szeretett volna találkozni a mű szer-
zőjével. 

A festőművészként is alkotó írónő saját maga által készített rajzos képekkel mu-
tatta be regényének szereplőit, hiszen a regény egyik illusztrátora is ő maga volt. Majd a 
rövid tartalmi ismertető után részleteket olvasott fel a gyerekeknek a műből. Ezután 
beszélgetés kezdődött a hallgatóság és az alkotó között, mely keretében többek között a 
következő kérdések hangzottak el: Miért a Zalai erdőben játszódik a történet? Mennyi 
ideig készült a regény? Mi a szerepe a lányának a regény létrejöttében? Lesz-e folytatá-
sa? Milyen érzés volt, amikor elkészült vele?…stb. 

A válaszok után a gyerekek emlékül a könyvtárosok által készített és az írónő ál-
tal aláírt könyvjelzőt kaptak, melyre a regény címe, borítójának kicsinyített másolata, s 
a könyvtár nyitva tartása és elérhetősége is rákerült. Lehetőség volt a könyv megvásár-
lására és dedikálására is. 

A találkozó elérte célját. Sikerét az is mutatja, hogy a regényből a könyvtárunk-
ban levő négy példány azonnal kölcsönzésbe került és előjegyzéseket kellett rá felvenni. 
Böszmerenghy Töhötöm története azóta is kézről kézre jár, s nem pihen a zalakarosi 
könyvtár polcain. 

 
2010. szeptember 30-án, az idei évben is megemlékeztünk a Magyar Népmese 

Napjáról, Benedek Elek születésének évfordulójáról.  
Reggel az iskolarádióban történt ismertető után iskolánk tanulói, Az okos lány és 

az obsitos című palóc népmesét hallgatták meg. 
Délelőtt az alsós tanulók érkeztek óránkénti váltással a könyvtárba. Az 1. és 2. 

osztályosok népmeséket láthattak és hallhattak különböző feldolgozásokkal (felolvasás, 
diafilm, rajzfilm). 
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A 3. és 4. osztályosok népmese vetélkedőn vettek részt, csoportokban versenyez-
tek egymással. Mindkét osztályból a legügyesebb csapat tagjai „elnyerték jutalmukat”, 
tollakat és kulcstartókat kaptak. A felső tagozatosoknak rajzpályázatot hirdettünk. 
Népmesékből készíthettek képregényt és leporellót. A legtöbb pályamunkát a 6. osztá-
lyosok küldték be. Ők is jutalmat kaptak. 

 
Az Országos Családi Könyvtári Napok zalakarosi programjain összesen 428-an 

vettek részt: 

Október 4-én a nálunk már a gyerekek körében nagyon jól ismert és kedvelt Figu-
ra Ede volt meghívott vendégünk. Ha bekopogsz, megtudod… című verses – zenés elő-
adása most is fergeteges sikert aratott az alsó tagozatos gyerekek körében. Az érdekes 
és mulatságos történet köré illesztett, gitárral kísért műsorban hallhattuk többek között 
Csoóri Sándor, Osvát Erzsébet, Weöres Sándor, Tarbay Ede megzenésített verseit. Köz-
ben a gyerekek közül jó páran szereplővé is váltak. A közönség a dalok refrénjeit lelke-
sen énekelte együtt az előadóval. Ezen a hétfői délutánon az előadás végeztével  94 kis-
gyerek és 5 felnőtt távozott maradandó pozitív élménnyel a könyvtárból. 

Október 6-án kézműves foglal-
kozást hirdettünk a gyerekeknek Rossz 
időben is lehet horgászni címmel. 
Horgászjátékot készíthettek. Színes 
kartonból vágtunk ki halformákat, 
filctollal rajzoltunk rá pikkelyeket, 
majd hurkapálcából készítettük a 
horgászbotot. Gémkapocsból lett a 
halak szája és a horog is. Folyamatosan 
érkeztek a csoportok, s összesen 52 
kisgyerek készített magának otthonra 
„szobai pecajátékot”. 

A harmadik programunkat október 10-re, vasárnapra szerveztük. Egy merészet 
gondolva, hogy a családi könyvtári nap tényleg családias legyen, az éppen arra a napra 
szervezett idősek napjával közös „indítóműsort” terveztünk a Közösségi Ház együttmű-
ködésével, segítségével. Hogy több generáció is láthassa és legalább 45 percet együtt 
töltve, kisgyerek, felnőtt nagyszülő együtt hallgasson népmesét. Csernik Szende székely 
lábbábost hívtuk meg, aki három népmesét adott elő az ő ízes székely tájszólásával, 
csóré lábacskájával, bevont gyerek és felnőtt szereplőkkel. A műsor közben folyt a kása 
a szereplők között és megfőtt a pityóka és a murkocska is a fazékban. A már lassan or-
szágos hírnévre szert tevő és rengeteg előadásra meghívott Lábita Színház műsorát, az 
idősek napjára érkezett, kb. 200 fő „szépkorún” kívül 34 kisgyerek és 17 felnőtt is meg-
tekintette. A művésznő a könyvtári krónikába  a következő bejegyzést tette: „Kedves 
Zalakarosiak! Köszönöm a meghívást és lelkes fogadtatást. A meséim hasonló szép 
helyről származnak és örvendek, hogy újra fészekbe talált a mese. A mese gyógyír, a 
mese lélek, a mese mosoly minden lélek számára. Mesebéli szeretettel: Csernik Szende” 

A műsor végén az Idősek napja folytatódott az aulában, a Könyves Vasárnap 
rendkívüli nyitva tartása pedig a könyvtárban. Ezen a napon 15 gyermek és 8 felnőtt 
látogatója volt a könyvtárnak, akik közül 4 felnőtt és 1 kisgyerek iratkozott be a könyv-
tárhasználók közé. 
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2010. november 22-26 között 

a Zalai Gyermekkönyvhetek 
rendezvényeihez kapcsolódva szer-
veztünk könyvtárunkba programo-
kat iskolánk tanulóinak. 

Elsőként a 3. osztályosok ér-
keztek hozzánk egy könyvtári bú-
várkodóra. A könyvtárhasználati 
vetélkedőn a négy, hét fős csapat 
ügyesen válaszolt a kérdésekre, 
melyek között a könyvtár szabá-
lyairól, a könyvek elhelyezkedé-
séről, gyermekkönyvek szerzőiről 
kérdezte őket a játékot levezető Horváth Zita könyvtáros. Nagy izgalommal kerestek 
könyveket a polcokon, kifejezéseket a lexikonokban. A könyvtárhasználati vetélkedő 
végén a jutalmazás sem maradt el. Az első helyezett csapat tollakat, a második noteszt, 
a harmadik és negyedik pedig füzetet kapott. 

 
2010. november 23-án a 6. osztályosoknak tartottunk könyvtári torpedót az 

egészséges életmódról. Tizenkilenc tanuló csapatokban adta meg a koordinátákat, me-
lyek mögött egy-egy helyes életmódról, táplálkozásról, tisztálkodásról, betegségek 
megelőzéséről szóló kérdés lapult. Számtalan találós kérdés és szólás is előfordult a 
vetélkedőn. Nagy nevetések között született meg a jó eredmény, melynek jutalma nem-
csak a kiosztott noteszok, tollak, kitűzők, hanem talán a legértékesebb, a jókedv és a 
mosoly volt. 

 
2010. november 24-én, szerda délután Mikulásváró kézműves foglalkozást szer-

veztünk. Az ide érkező gyerekek kartonból készíthettek mikulásos dobozkákat. A prog-
ramra olyan sokan jelentkeztek, hogy a szerda délutánt még két másik délutánnal kellett 
kiegészíteni, hogy aki jelentkezett az mind elkészíthesse a kis Mikulását. Így összesen 
67 kisgyerek munkálkodott, papírt vágott, bajuszt és szakállt ragasztott a könyvtárban. 

 
A rendezvénysorozat utolsó programjára a 2. osztályosokat hívtuk meg. Könyv-

ajánlót tartottunk nekik egy klasszikus gyerekregényből, Fekete István:Vukjából.  Az 
író életútjának és a regény tartalmának rövid ismertetése után felolvasást hallhattak a 
műből, kitalálhatták a beszélő állatnevek mögött milyen állatfaj húzódik meg, képkira-
kót játszhattak és rövid részletet is megnézhettek a rajzfilmből. A foglalkozás végén 
többen jelezték, hogy nekiállnak a regény elolvasásának is. 

 
 
                                                                                 Horváthné Nagy Elvira 
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