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NEMZETKÖZI KÖNYVNAP LENDVÁN
A Nemzetközi Könyvnap alkalmából 2013. április 23-án Lendván, az ottani
gyerekek számára tartottunk könyvtári foglalkozásokat Horváthné Jóna Mária gyermekkönyvtáros kollégával. 1 A Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolába megérkezve Zágorecz
- Csuka Judit és Jelka Lutar ottani kollégák fogadtak bennünket. Mi is volt a szíves
invitálás előzménye? A nagyon szoros könyvtárszakmai együttműködésen kívül egy
jeles esemény, a Könyv napja. Minden évben megünnepeljük 1995-óta, mióta az
UNESCO a Könyv Napjává nyilvánította április 23-át. A nap célja, hogy felfedezzük az
olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatására.
A kétnapos iskolai rendezvénysorozaton különböző programok (kiállítás,
könyvcsere, mesemondás, könyvajánlás,
mesefelolvasás)
keretében
próbálták felhívni a gyermekek
figyelmét a könyv szeretetére és az
olvasásra. A rendhagyó, három
különböző témájú foglalkozáson 3-7.
osztályos, a magyar nyelvet is értő és
beszélő tanulók vettek részt. A felső
tagozatos diákoknak a délelőtti
foglalkozás témája a kedvcsináló
olvasmányajánlás volt. A 7. osztályos
tanulók magyar klasszikus és kortárs
írók regényei közük válogathattak.
A könyvtárunkban gyakran kölcsönzött és szívesen olvasott írók könyveiből
készült el az ajánló, amin többek közt szerepeltek a romantikus regények írói, Sohonyai
Edit, Turbuly Lilla, Balázs Ágnes, a humoros történek kedvelőinek Nógrádi Gábor, a
fantázia világa iránt érdeklődőknek Böszörményi Gyula könyveit ajánlottuk. Az alsós
tanulók számára egy újfajta olvasásnépszerűsítő „eszközt” a papírszínházat hoztuk el.
Ennek segítségével a Méhkirálynő című Grimm mesét dolgoztuk fel közösen.
A gyerekek meghallgatták a mesét, amelyet egy fakeret és papírlapok
segítségével színházi darabként mutattunk be, majd játékos feladatok segítségével, a
drámapedagógiai eszköztárat bevetve együtt játszottuk el a mesét, és készítettünk vidám
rajzokat.
A délután folyamán Dobókocka mesékkel gyakoroltuk a fogalmazás és
szövegértési készséget, mindezt sok humorral fűszerezve. A gyerekeknek dobókockákra
ragasztott képekből kellett vidám és izgalmas történetet kitalálni és elmesélni a
többieknek. Megtudhattuk, hogyan került egy autó a holdra, mitől izgalmas egy tűzoltó
krokodil élete, és ki a legjobb barátja egy csodatojást tojó tyúknak.
Szép és kellemes napot sikerült eltölteni a gyerekekkel, reméljük, mindenki jól
érezte magát. A program befejeztével elköszöntünk vendéglátóinktól és a már jól ismert
mondattal búcsúztunk: „Jövőre veletek, ugyanitt”!
Tóth Renáta
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Horváthné Jóna Mária írását a következő lapszámban közöljük (a szerk.)
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