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APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁMK KÖNYVTÁRA, ZALAEGERSZEG 
 

Az Őszi Könyvtári Napok megrendezésére idén is a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtárral közös pályázat segítségével kerülhetett sor. A programokra készülve már 
szeptember elején elkészítettük a felhívást a rajzpályázathoz. Idén a gyerekek kedvenc 
mesehőseire voltunk kíváncsiak. A beérkezett pályamunkák kiállítása a könyvtárban 
egész októberben látható volt.  

Az első programra 
2011. október 3-án került 
sor intézményi keretből. 
10.45-től egy órában két 
gimnáziumi osztály vett 
részt az író-olvasó 
találkozón, melyen Nóg-
rádi Gergely beszélgetett 
a diákokkal. A téma Jókai 
Mór Az arany ember 
című regénye volt, melyet 
az író átírt a mai 
igényeknek megfelelően. 
Mivel nagyon kevesen 
olvasták vagy látták 
filmen a művet, ezért az 
elejétől kellett kezdeni a 

mű bemutatását, feldolgozását. Szóba kerültek a szereplők, a helyszínek, idegen szavak 
és földrajzi helyek. Az író a mondanivalójába aktuális nevelési, életvezetési tanácsokat 
is beleszőtt, s aktívan bevonta a diákokat az előadásba. Természetesen a jutalmazás sem 
maradt el: a jó válaszokért ajándék könyvecske járt. Szívesen hallgatták volna még az 
írót, ám erről az óráról is kicsengettek. A kifizetett tiszteletdíj fejében könyveket, illetve 
további ajándékkönyveket kapott a könyvtár. 

A második program, október 5-én író-olvasó találkozó volt Bosnyák Viktóriával. 
Vendégeink az Eötvös József Székhelyiskola negyedik osztályos tanulói voltak, 
összesen 75 fő. A találkozón a gyerekek megismerkedhettek az írónővel és 
regényeivel. Nagyon élvezték a játékos találkozót, amelyen aktív feladatokkal is részt 
vehettek. Nyáron többen is olvastak a könyveiből, így még inkább részesei tudtak 
lenni a találkozónak. A nagyon sokak által kedvelt írónő osztatlan sikert aratott az 
iskolások körében. Az előadáson kivetítőt is használt, és meghallgathatták az egyik 
művéből készülő gyermekműsor zenéjét is. A végén lehetőség volt könyvek 
megvásárlására, és lehetett dedikáltatni is.  

A Könyves Vasárnapra október 9-én 14-18 óra között került sor. Osztatlan sikert 
aratott Figura Ede gyerekeknek szóló zenés műsora, mely az aulában zajlott. A szülők 
és a gyerekek még napok múlva is emlegették a vicces, vidám, jó hangulatú találkozót. 
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Izgatottan várták a gyerekek a „Kedvenc mesehősöm” rajzpályázat megnyitását és ered-
ményhirdetését. Két intézményből – Eötvös József Székhelyiskola és Liszt Ferenc 
Tagiskola – érkeztek pályamunkák, melyeket 1-4. osztályos gyermekek készítettek. Sok 
érdekes és ötletes alkotás érkezett. Az 1-2. és 3-4. osztályok rajzait külön értékelte a 
zsűri. 3-3 mű ért el helyezést, ezeken kívül pedig különdíjakat is osztottunk ki.  
 16.00 órától folyamatosan kézműves játszóház zajlott. Mécses tartót és dísz- 
pillangót készíthettek az érdeklődő gyerekek, valamint színezhettek is. 
Könyvnézegetésre és kölcsönzésre is volt lehetőségük. A résztvevő gyerekek egy-egy 
lufit is hazavihettek a program végén. 

Az ingyenes beiratkozás lehetőségével is többen éltek: 10 új olvasó iratkozott 
be, 22-en pedig érvényesítették a tagságukat. Összesen 91-en látogattak el a könyvtárba 
ezen a vasárnapon.  
 

Czirákyné Tóth Edit 

 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 
 
Igyekeztünk az idei évben a zalakarosi programokat úgy szervezni, hogy lehetőleg 
minden korcsoport számára kínáljunk lehetőséget a tanulás játékos, de könyvtári keretek 
között zajló formájára.  
A nyitó rendezvényünk 2011. október 3-án 11 órakor volt. A tavaly nálunk már nagy 
sikerrel műsort adó székely lábbábos Csernik Szendét hívtuk meg újra, hogy a 
népmese napjához kicsit még kötődve meséljen a gyerekeknek. A három ízes székely 
népmese hallgatása közben mondókákat, régies kifejezéseket tanult a közönség. Néhány 
gyermeknek lehetősége adódott bekapcsolódni a mesébe és szereplővé válni. Óvodástól 
az 5.osztályosig, összesen 210 gyermek tanulta meg aznap a pityóka és a murkocska szó 
jelentését, s kifelé menet lepénylesőjével próbálgatta feleleveníteni az elhangzott 
mondókákat. 
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