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ÁLOMHÉT KÖLTŐKKEL, ÍRÓKKAL – A NAGY TALÁLKOZÁSOK 
Témahét a Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárban 

 
 
2014. április 11-től április 16-ig az Egry József Általános Iskola és AMI 3. a osztályos tanulói 
részére témahetet tartottunk a gyermekkönyvtárban „A tudás kulcsa” - oktatási és nevelési 
intézmények tevékenységének támogatása Keszthelyen könyvtári környezetben című, 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 azonosító számú pályázati programban. A cél az volt, hogy 
a résztvevők a hét folyamán költők, írók „szemüvegén” keresztül ismerkedjenek a 
költészettel, az irodalommal. A programot kiállítással és kézműves foglalkozásokkal is 
színesítettük, valamint fontos volt könyvtárunk népszerűsítése is a tanulók számára. 
 
A témahét első napját április 11-re, a Költészet napjára terveztük és tartottuk meg. A 
keszthelyi Cséby Géza író, költő, irodalomtörténész volt a vendég a Fejér György Városi 
Könyvtárban. „Géza bácsi” beszélt a költészetről, bemutatta gyermekverses könyveit és 
elmesélte azt is a gyerekeknek hogyan kezdett el verseket írni. Elhozta és megmutatta azt a 
bekötött könyvecskét, amely régen telis tele volt üres lapokkal és azért kapta ajándékba, hogy 
abba jegyezze le a fontos dolgokat. Az „író bácsi” egészen mást gondolt és verseket kezdett 
beleírni a gyerekei részére, melyeket saját maga illusztrált. Felolvasott az első verseiből és 
megmutatta a hozzá készült rajzokat is. Géza bácsinak volt egy meglepetése is, hisz nem 
egyedül, hanem az Énekmondó Együttessel érkezett, akik megzenésített verseket adtak elő, 
többek között a költő műveiből.  
 

 
 
 
Az első nap ezzel még nem ért véget, izgalmas dologra invitáltuk a tanulókat a 
gyermekkönyvtárba. Velencei álarckészítés volt a következő meglepetés, minden gyerek 
megálmodta és elkészítette saját maszkját. Először lealapozták a választott színre, majd 
kidíszítették az álarcokat festéssel, rajzolással, flitterekkel és tollakkal. Örömmel vitték vissza 
az iskolába az alkotásokat, ahol kiállítást is rendeztek belőle, mielőtt mindenki hazavitte 
otthonába. 
 
A témahét következő napja április 14-ére esett a hétvége miatt, így a hétfői napon Berg Judit 
írónőt vártuk a gyerekekkel közösen. Megérkezése előtt került sor a kiállításmegnyitásra a 
gyermekkönyvtár előterében. A tanulók nagy igyekezettel, szorgalommal készítették a 
rajzokat az Álomhét vendégeinek műveiből. Megbeszéltük ki miért éppen azt az írót, könyvet 
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választotta és készített hozzá illusztrációt. Berg Juditnak a Rumini, Balázs Ágnesnek a Lufi 
sorozata, Nyulász Péternek pedig a Helka című kötete volt a legnépszerűbb. 
Berg Judit írónő közvetlenségével hamar megtalálta a hangot közönségével. Mesélt magáról, 
családjáról, legnagyobb lányáról, Lilláról, aki elindította az írói pályán. Elárulta, hogy 
gyermekeinek köszönheti, hogy ráébredt arra, hogy a meseírás a neki való foglalkozás. Ők 
ihletik a meséit, néha történetet és szereplőket is rendelnek tőle, máskor pedig ötleteket adnak 
neki. Gyermekei mindig odaadó és lelkes 
hallgatóságnak bizonyulnak, akár új 
mesét talál ki, akár századszor veszi elő a 
régi kedvenceket. Lelkes hallgatók voltak 
a gyermekkönyvtári tanulók is, leginkább 
a Rumini sorozat érdekelte őket, derült ki 
a feltett kérdésekből. A találkozás 
dedikálással ért véget, saját könyvekbe 
illetve az általam készített könyvjelzőre 
kerültek az írónő kedves szavai és 
aláírása. Búcsúzóul az írónővel közösen 
megtekintették az aznap nyílt 
kiállításunkat. 
 
 

 
 
Április 15-én a témahét 3. napja „varázslással”, 
tojásmárványozással indult, minden gyermek 
elkészítette a saját álom tojását kicsit már az 
ünnepekre is hangolódva. Ámulva figyelték, 
hogy nem készül két egyforma tojás, és nagy 
izgalommal választották ki milyen színeket 
használjon a festéshez. Közben még egyedi 
spatula könyvjelzőket is készítettek a tanulók. 
 
 

 
 
Ezen a napon Balázs Ágnes írónővel 
találkoztak a gyerekek, aki egy 
interaktív foglalkozást tartott 
számukra. A Lufi sorozatot mutatta be 
elmesélve, hogy őt is a lánya ihlette 
meg és egyáltalán nem sorozatnak 
készült kezdetben. Nagy izgalommal 
várták a sorozat bemutatását, melyhez 
feladatot is kapcsolt az írónő. A 
részletek felolvasása után következtek 
a kérdések, melyekre lapokon 
válaszoltak a tanulók. A foglalkozás 
végén sorsolással dőlt el, hogy kié a 
jutalom, a csoki a helyes válaszokért. 
De senki nem tért haza üres kézzel, az 
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írónő mindenkit megvendégelt. A találkozó most is dedikálással zárult. 
 
 
 
A témahét záró napján április 16-án Nyulász Péter költővel, íróval találkoztak a gyerekek. 
Beszélt a költészetről, versírásról, közösön megtanultak és el is mutogattak egy mondókát. 
Bemutatta számukra a versfilmeket, melyekből kettőt levetített a foglalkozás elején. Majd a 
gyermekek számára legnépszerűbb műve, a Helka került bemutatásra. Mesélt a történetről és 
közben diavetítést használva megmutatta az adott helyszínt. A gyerekek nagy örömmel 
fedezték fel, hogy több helyen is jártak már ezekből. Megnéztek egy részletet a vízi 
bábszínház produkcióból, valamint zárásként még két versfilmet, ami alatt az író elkezdett 
dedikálni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt követően a tanulókkal beszélgettünk a hétről, megosztottuk élményeinket, 
tapasztalatainkat egymással. Mindenki kiemelte, melyik találkozó tetszett és miért, illetve 
hogy érezték magukat a kézműves foglalkozásokon. 
 
Igazán nagy élmény volt a tanulók számára a hét, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy-egy 
költővel vagy íróval találkozhatnak. Most pedig több költővel, íróval és még egy együttessel 
is megismerkedhettek a hét során, valamint megmutathatták ügyességüket az elkészített 
illusztrációkkal. Valóban álomhét volt a számukra, melyet sikerült még fokoznunk a 
kézműves foglalkozásokkal. Így ajándékokkal térhettek haza: ki-ki a saját álom velencei 
álarcával, húsvétra egyedi márványozott tojással és spatula könyvjelzővel felszerelkezve a 
költők, írók műveinek olvasásához. 
 

 
Magyar Szilvia 
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