TUDÓSÍTÁSOK
A ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA
ÉS KÖNYVTÁRA 2015. ŐSZI PROGRAMJAI
dr. Főzy István: A dinoszauruszok Kárpát-medencében c. előadása
2015. október 11 – én az Országos Könyvtári Napok keretén belül vendégünk volt dr. Főzy
István természettudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki évtizedek óta járja a
Kárpát-medence tájait és gyűjti a letűnt korok emlékeit. Nem is gondolnánk, hogy hazánk és
környéke is tartogat meglepetéseket az érdeklődők számára. Előadásában szó esett a
kacsacsőrű dinoszauruszokról, a páncélos őshüllőkről, hosszú nyakúakról, és a többiekről is.
Mesélt az utóbbi fél évtizedben történő Kárpát-medencei ősmaradványok kutatásairól, a
lelőhelyeken talált őshüllő maradványokról, köztük dinoszaurusz-tojásokról valamint a Pécs
környéki dinoszaurusz-lábnyomokról, a gerecsei őskrokodilról és a 2000. év felfedezéséről, a
bakonyi dinoszauruszokról is. Az előadás végén a hozott ősmaradványokat (őscápafog,
barnamedve koponya, kövületek) kézbe lehetett venni, meg lehetett fogni, tapintani.
A program megtekinthető a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján is.
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Könyvvásár
Szintén ezen a napon, használt könyvek vásárát tartottunk az állományból kivont könyvekből
és folyóiratokból.

Kiállítás a Kreatív Klub munkáiból
2014 októberében indult el a Kreatív Klub foglalkozása, az évfordulóra való tekintettel
szerveztünk kiállítást az elmúlt időszak munkáiból. A Klub vezetője Román Andrásné
csipkekészítő és népi iparművész, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület, a Zalai
Csipkeműhely és az Országos Csipkekészítő Egyesület tagja. A csoport tagjai havi egy-két
alkalommal találkoznak a könyvtárban, ahol többféle csipkekészítési technikát (pl.
hajócsipke, zsinórcsipke készítését) sajátíthatnak el. Megismerkednek a horgolt ékszerek,
terítők, díszek készítésének lépéseivel is, valamint lehetőség van gyöngyfűzéssel készült
ékszerek technikájának megtanulására. A kiállítás két hétig volt megtekinthető a könyvtárban.
A foglalkozás folyamatosan zajlik.
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Kézműves foglalkozás
A gyerekeknek játszóházzal kedveskedtünk, ahol könyvjelzők és játékos figurák készültek.

Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel
2015. október 28-án zajlott le Nyulász Péter: Mi az ami c. interaktív előadása. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a találkozó az aulában került megrendezésre, amin 150 gyermek
vett részt, főleg óvodáskorúak, de az általános iskola első osztályos tanulói is. Meghívást
kaptak a Nyitott Ház lakói is, akik nagy örömmel elfogadták meghívásunkat. A rendezvényt
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága támogatta.

Író-olvasó találkozó Vass Virággal
Vass Virág írónő volt a vendégünk november 16-án a délutáni órákban. Az előadás során a
már megjelent könyveiről mesélt, azok keletkezéséről, témáiról. Fő motívuma a mai
nőkérdés: a rohanó világban ezernyi feladattal hogy állják meg a nők helyüket. Különféle
élethelyzetekben világította meg a nők sokszínűségét. Beleszőtte történeteibe a romantikát is,
de a kiszolgáltatottság is megjelenik. Lehetőség volt dedikálásra is a találkozó végén. Az
írónőt meghatotta a közönsége, tisztelettel hallgatták szavait. Kellemes szájízzel távozott az
intézményből.
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Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal a ZVMKK könyvtárában

2015. november 18-án, szerdán Vig Balázs meseírót fogadtuk könyvtárunkban, aki a Három
bajusz gazdát keres című meséjét hozta el a gyerekeknek. Közönsége az Eötvös József
Székhelyiskola, a Liszt Ferenc Tagiskola és a Nyitott Ház tanulóiból tevődött össze.
Az író, mint Pöndöri uraság, a mese egyik hőse lépett a gyermekek elé, akik az első perctől az
utolsóig kacagtak a tréfás előadáson. Képzeletbeli utazáson vehettek részt Születésnapföldén,
ahol minden csupa édesség, csupa ajándék.
A legbátrabbak még bajuszgazdaként is kipróbálhatták magukat, s a tanító nénik is aktív
részesei lehettek a játéknak.
Vig Balázsnak eddig három könyve jelent meg: A rettegő fogorvos, a Puszirablók és a Három
bajusz gazdát keres. Mindhárom történetből kaptunk egy kis ízelítőt. A gyermekek nagy
kedvet kaptak a mesékhez, és örömmel vitték haza a köteteket, hogy elolvassák.
Az interaktív író-olvasó találkozón részt vett a Nyitott Ház iskolás csoportja is, akik – bár
nehezen mozognak és kommunikálnak – mosollyal az arcukon követték figyelemmel a mesésjátékos előadást, s a mozgásos játékokba is igyekeztek bekapcsolódni.
Az író délután a csácsbozsoki fiókkönyvtárban találkozott a gyerekekkel. Itt közel 50
gyermek hallgatta nagy érdeklődéssel az interaktív előadást.
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Könyvbarát Kör

2013 februárjától olvasói kezdeményezésre meghirdettük, és 27 fővel elindítottuk a
Könyvbarát Kör című programunkat. A havi egyszeri találkozókon általában 14 fő tudott
részt venni, más elfoglaltságától függően.
A nyári szünet eltelte után a Könyvbarát Kör első találkozója október 26-án volt. A tagok
beszámoltak az olvasmányélményeikről, kedvenceiket ajánlották egymásnak is. Emellett
játékos feladatokkal is színesítettük a találkozót. Ilyen volt például, amikor egy-egy klasszikus
mű címét szavakkal kellett körülírni. Minden megfejtés után, az adott műről el is
beszélgettünk.
A bevezető játékos feladatok után elolvastuk Örkény István: Az otthon című egyperces
novelláját. A történet rövidsége ellenére nagyon elgondolkodtató volt. A kiosztott novella
hátoldalán mindenki kapott egy-egy fogalmat, melyek érzelmeket fejeztek ki. Ezeket kellett a
társaiknak szavakkal körülírni.
A következő alkalomra kiosztott novellákhoz kapcsolódva azok íróival ismerkedtünk meg. A
novellák a következők voltak: Herczeg Ferenc Bertalan úr feltámadása és J. D. Salinger
Ilyenkor harap a banánhal.
A második találkozón az előzőleg kiosztott novellák megbeszélésére került sor, összevetve a
két mű szimbólumvilágát. Salinger novellájának lélektana mélyebb értelmezést igényelt.
Feltártuk az emberi lélek meg nem értettségét, ezáltal az egyén kirekesztettségét a
társadalomból. Korábbi olvasmányélményeinkből több példát is fel tudtunk hozni a témában.
Két, számunkra kevésbé ismert író, O. Henry, és Aino Trosell munkásságával ismerkedtünk
meg. A rövid bemutatás után a NAVA.hu oldalon megnéztük O. Henry Borús Bölény
váltságdíja című művének átdolgozását.
Mivel a következő alkalom decemberben 14-én került sorra, így már karácsonyra készülve a
választott novellák is ehhez kapcsolódnak: O. Henry A háromkirályok ajándéka, és Aino
Trosell A bírótánc.

Biblioterápiás foglalkozások
Két éve kezdődött el könyvtárunkban a biblioterápiás foglalkozás sorozat, amelyen elsősorban
az Eötvös József Székhelyiskola és a Liszt Ferenc Tagiskola 2-4. osztályos tanulói vesznek
részt.
A biblioterápia lényege a mesék által történő gyógyítás, ami esetünkben a lelki gondok
orvoslására, megoldások keresésére szorítkozik. A gyerekek szívesen hallgatnak olyan
meséket, amelyekben egy őket is érintő probléma vetődik fel (pl.: kirekesztés, intolerancia,
barátság-harag, családi viták, kistesó születése, szegénység, agresszió). Egy-egy találó
történettel máris ráhangolódnak a kérdésre, s a mese alatt átélt katarzis után ők is nyíltabbá
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válnak. Őszintén beszélgetnek saját problémáikról társaik előtt, majd játékos formában oldjuk
ezeket a feszültségeket.
A mozgásos-kreatív feladatokat örömmel végzik, s egyre jellemzőbb, hogy az osztályt kísérő
nevelők is szívesen csatlakoznak a gyerekekhez a feladatok megoldásában. Gyakran
meghallgatunk egy-egy dalt is, amelynek mondanivalója a témához kapcsolódik.
Az óra végén mindig lehetőséget kapnak a gyermekek arra, hogy elmondják, milyen
tanulságot visznek magukkal, melyik feladatban érezték a legjobban magukat, vagy melyik
szakasz volt számukra kényelmetlenebb.

A gyerekek osztálytanítókkal, valamint a szülőkkel is beszélgetnek a foglalkozások
mondanivalójáról, a mesék tanulságáról. Megfigyeléseik szerint észrevehető a javulás a
gyermekek magatartásán, egymáshoz való viszonyán. Így megvalósul a foglalkozások célja,
ami mindenekelőtt az, hogy a mesék gyógyító hatása jó irányba terelje a tanulók gondolatait,
érzéseit, értékrendjüket.
Külön öröm számunkra, hogy ezek a diákok szorosabban kötődnek a könyvtárhoz, és
szabadidejükben is szívesen visszajönnek olvasgatni, kölcsönözni.

Foglalkozások az általános iskola alsó tagozatos tanulóival

Könyvtárunkban a délelőtti órákat a csoportfoglalkozások töltik ki. Ezek nagy részét az alsó
tagozatos gyerekeknek tartjuk. A Liszt Ferenc Tagiskola és az Eötvös József Székhelyiskola
minden alsó tagozatos osztálya ellátogat hozzánk havonta egyszer.
A foglalkozásokat egy egész tanévet magába foglaló tematikából állítottuk össze, melyet
átadtunk a tanítóknak is. Mivel ezeknek az óráknak sok más mellett fontos szerepük van az
olvasóvá nevelésben is, ezért lényegesnek tartjuk, hogy a diákok szívesen időzzenek nálunk,
és élvezettel vegyenek részt a könyvtári óráinkon.
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Az első foglalkozás mindig magában foglalja a könyvtárhasználati ismereteket, természetesen
játékos formában. Ezzel az a célunk, hogy a későbbiekben ne legyen gond a könyvtárban való
tájékozódással, és a kölcsönzés szabályaival. Ezután követik egymást a mesékről,
természetről, illemről, környezetvédelemről, ünnepekhez kapcsolódó népi hagyományokról,
közlekedésről és nem utolsó sorban a gyermekversekről, ifjúsági regényekről és nyelvi
játékokról szóló foglalkozások. Időtartamuk 45 perc, felépítésük pedig változó: gyakran
hallgatunk dalokat, játszunk szituációs játékokat, de akadnak elgondolkodtató és ügyességi
feladatok is. Idén a mikulásvárásra és a karácsonyi készülődésre kézműves játszóházzal
várjuk az osztályokat.
A foglalkozást követő 15 percben a gyermekeknek kölcsönzésre is lehetőségük van.
Tapasztalataink szerint a tanulók jelentős részének kedvenc időtöltése az olvasás, ezért lelkes
használói könyvtárunknak.
Óvodai foglalkozások
Óvodai foglalkozásokat tartunk heti két-három alkalommal a Kertvárosban működő
Kertvárosi Óvoda Csillagközi Székhelyóvoda, és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda
Kosztolányi Dezső téren lévő Tagóvoda gyermekei számára. A foglalkozások témái a
néphagyomány szerinti jeles napok illetve ünnepi szokások köré épülnek. A könyvtári órákon
játékos formában kapnak információkat, ismereteket a gyerekek. Különböző kis feladatok
megoldása színesíti fantáziavilágukat, hozzájárul a beszédkészségük, a szövegértésük
fejlődéséhez, ami segíti őket majd az olvasóvá válás folyamatában.
Általában mesevetítéssel zárul, és mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek nézegetésével,
valamint a könyvtár felfedezésével, melyet nagyon kedvelnek.
Hatejer Katalin, Jasztrab Istvánné, Sámson Bernadett
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