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MÁJUSI ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK GYEREKEKNEK A
KISTELEPÜLÉSEKEN
A Könyvhét közeledtével több író-olvasó találkozóra került sor a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár gyermekkönyvtáros és a Megyei Könyvtárellátási Csoport közös
szervezésében.
Április 27-én Adamik Zsolt meseíróval,
a
2013-as
Aranyvackor
első
helyezettjével találkozhattak a tófeji alsó
tagozatos gyerekek. A Bibedombi
szörnyhatározóért kapta a díjat, de
Tófejen az Ördögbőr grófja - rettentő
kalózmesék című meseregényét mutatta
be. A részletet felolvasó tanulót is
próbára tették a nyelvtörő nevek: Fekete
Vész, SivákMivák Károly kapitány,
Csipacsabi, hátborzongató Mélyvíz
Kreccsen, nagy szakállú Kiskartács.
Különleges humorú kalózmesék, van bennük minden, ami a kalózhistóriákhoz kell. Meséje
emberi és szerethető. Adamik Zsolt elárulta a gyerekeknek, hogy fiatal korában nem mert egy
könyvet sem félbehagyni, mert attól tartott, ha csak egy percre is leteszi az olvasmányt, a
történet folytatódik tovább. Beszélt arról is, hogy az írás régóta közel áll a szívéhez.
A gyerekek kérdésekkel ostromolták az írót. Érdekelte őket, hogy milyen napszakban ír, mikor
határozta el, hogy író lesz, ki a példaképe és még számtalan kérdés hangzott el.
A jó hangulatú találkozó végén Adamik Zsolt a Bibedombi szörnyhatározóból olvasott fel. A
kitalálós játékban a gyerekek aktívak és ügyesen voltak. Pillanatok alatt megfejtették, hogy
melyik szörnyről van szó.
Május 7-én Turbuly Lilla írónő
pacsai látogatásával kezdődött a
mozgalmas
májusi
irodalmi
kavalkád. A felújított városi
könyvtárban várták a pacsai
általános iskola 1-2. osztályos
tanulói a zalai születésű Turbuly
Lillát. Az írónő „Talált szív”
című meseregényével érkezett, de
a
legújabb
könyvét
is
megismertette,
amely
a
”Locsolókannából elefánt” címet
viseli. A felkészült kisdiákok
nagy
szeretettel,
buzgó
érdeklődéssel fogadták az írónőt.
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Május 13-án Molnár Krisztina Rita
Pölöskére látogatott el, ahol a 4-5-6.
osztályos
költőpalántáknak
tartott
interaktív előadást. A gyerekek játékos
módon tanultak verset írni, majd
beszélgettek az írónő-költőnő ifjúsági
regényéről, a Maléna kertjéről, amely
olyan aktuális problémákkal foglalkozik,
hogy miként menekül a fantázia világába
az elfoglalt szülők gyermeke, hogyan
tölti ki azt az űrt az életében, amelyet
szülei hiánya okoz, hogyan szerez új
barátokat?

Május 14-én a pókaszepetki könyvtárban tartott író-olvasó találkozót Finy Petra. Az írónő
több könyvéből olvasott fel részleteket, meséket és verseket, megfilmesített vidám meséin
jókat nevettek a gyerekek.
Május 19-én Vig Balázs látogatott el a zalabéri könyvtárba, ahol alsó tagozatos diákok
élvezhették vidám, interaktív, kalózos Puszirablók című előadását. Balázs folyamatosan
mozgott a gyerekek között, beszéltette őket, játszott velük, beöltöztette néhányukat, s a
szereplést, a mozgást a pedagógusok, kísérő könyvtárosok sem úszták meg. Az író játék
közben több részletet felolvasott a könyvéből, mellyel már a találkozó előtt tanórákon
megismerkedtek a gyerekek. A kicsik rajzokkal lepték meg az írót, Balázs pedig
honlapcímmel, könyveivel díszített könyvjelzőket dedikált, majd osztott szét közöttük. Érdekes
meglepetés volt a diákoknak, hogy ők is aláírhatták az író fehér vásznát, melyet már számtalan
gyerekaláírás borított.
Május 19-én a délelőtti órákban Vig
Balázs meseíró volt a vendége a
nagykapornaki általános iskola 3-45. osztályos tanulóinak is. A
tanterem, ahol az írót fogadták,
zsúfolásig
megtelt
a
lelkes
gyerekekkel. Ezen a foglalkozáson
Vig Balázs a Három bajusz gazdát
keres című művét mutatta be
közönségének interaktív formában.
A kellékek segítségével (a 3 bajusz)
a
gyermekszereplők
nagy
lelkesedéssel
vettek
részt
a
szerepjátékban,
közönségükkel
együtt nagyon jól szórakoztak. A
találkozót dedikálás követte, amelyet az író hozott magával, és kiosztotta a gyerekek között,
amelyen az elérhetősége és könyveinek a rövid ismertetője volt olvasható. A jó hangulatú és
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tartalmas találkozó után számos kérdés hangzott még el a meseíró munkásságával
kapcsolatban.

Május 26-án Both Gabi írónővel, gyermekkönyv szerkesztővel, háromgyerekes anyukával
találkoztak a nemesapáti iskolában az 1. és 2. osztályos diákok. Mivel a rendezvény előtt
elolvasták A hintarabló című meséskönyvét, ezért a bemutatkozás után egyből a mesékről
kérdezgették az írónőt a gyerekek. A találkozó kérdés-felelet formában zajlott, Gabi nagyon
közvetlen stílusban kérdezgette a gyerekeket kedvenc könyvükről, szereplőjükről, vagy a
gyerekek őt az írásról. Az írónő a válaszokhoz kapcsolódva, vagy a kérdésekre válaszolva
osztott meg információkat magáról, a családjáról, az írásról, a történetekről. Ezt követően
felolvasott egy részt a Palipál, a csupaszív lovag című könyvéből. Végül a gyerekek nagy
örömmel gyűjtötték be az írónő aláírását, miközben megmutatták neki a rajzaikat.
Czirákyné Tóth Edit, Dóráné Mészáros Anikó, Nagyné Tóth-Farkas Julianna, Pál Éva
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