
Szeptember 17-én, 10 órakor, a könyvtárátadón 

egy gombostűt sem lehetett volna leejteni az új 

könyvtárban. Sok-sok helyi lakos tisztelte meg 

munkánkat azzal, hogy részt vett az avatáson. 

Őszintén remélem, hogy mindannyian aktív 

használói lesznek az új könyvtári és közösségi 

térnek. Természetesen a köszöntők sem 

maradhattak el: dr. Voit Pál, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, dr. 

Maszlavér Petra, Naszály község polgármestere, 

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és 

Czunyiné dr. Bertalan Judit osztotta meg 

gondolatait a 21. századi könyvtárakról. 

Az eseményen egyúttal átadták Kovács 

Zsigmondnak a Naszály Kultúrájáért díjat. 

Zsiga bácsi a könyvtárak és levéltárak állandó 

vendége volt már gyermekkorától. Néprajzi és 

helytörténeti kutatások alkalmával kijegyzetelte a 

Naszályon 1713-tól vezetett református egyház 

anyakönyvi adatait, amelyekből jegyzőkönyvet 

készített. Felkutatta a második világháborúban 

meghalt naszályi katonák eddig rendelkezésre 

álló adatait. Ez a munka jelenleg is tart.  

 

Kovács Zsigmond méltatását Tóth Anikó fogalmazta meg. 

Fotó: Szilassi Andrea 

A sportot nagyon szerette. Az 1960-as években 

sakkversenyekre és asztalitenisz versenyekre vitte 

el a naszályi versenyzőket. Kovács Zsiga bácsi 

összegyűjtötte a tömegszervezetek, civil 

szervezetek, sportolók emlékeit, történeteit. 

Anekdotákat, naszályi meséket írt. Eddigi 

kutatásai sok helyütt szolgáltak alapjául a 

különböző naszályi történeteknek, melyeket 

immár 2 éve jegyzünk le, és tervezzük könyv 

formájában való megjelentetését.  

Jó egészséget kívánunk Zsiga bácsinak további 

munkájához! 

Bemutató gyermekfoglalkozások a 
kistelepülési könyvtárosoknak 

Mikolasek Zsófia 

Nagy izgalommal készült a Megyei Ellátási és 

Módszertani Osztály 2016. szeptember 26-ára, 

hiszen ekkor rendeztük meg az immár 

hagyományosnak mondható szakmai napunkat. 

Célunk mindig az, hogy olyan tudást adjunk át a 

kistelepülési könyvtárosoknak, amit a 

mindennapjainkban hasznosíthatnak. Így esett 

idén a választásunk arra, hogy bemutató 

foglalkozásokat prezentálunk. Nagy fába vágtuk 

a fejszénket, hiszen nem csupán a könyvtárosok 

jelenlétét kellett biztosítanunk, hanem a 

gyerekekét is, akik „szenvedő” alanyai voltak a 

bemutatóknak. Négy aktuális hívószó köré 

építettük fel a napot: KönyvtárMozi, zöld 

könyvtár, helyismeret és papírszínház.  

2017. januárjától már 14 települést teszünk 

alkalmassá arra, hogy KönyvtárMozi lehessen. 

Így az első foglalkozás ebben a témakörben 

mutatta meg, hogyan lehet egy egyszerű, rövid 

film köré egy egész tanórás foglalkozást építeni. 

A résztvevő gyerekek megismerkedhettek 

Mosonyi Alízzal s könyveivel. Fejlesztettük 

nyelvi kompetenciáikat, fantáziájukat. 

Megnéztük az írónő meséiből készült 

Boltosmesék című animációs filmet is, amely 

remélhetőleg felébresztette a gyerekek 

érdeklődését Mosonyi Alíz más művei iránt is. A 

foglalkozást jómagam tartottam. 

 

Mikolasek Zsófia a tatabányai Óvárosi Általános Iskola 

tanulóival. Fotó: Török Csaba 



Egy fakeret az asztalon. Vajon mit rejt ez a 

varázslatos doboz? Rejtély. Egyik ajtó, másik 

ajtó, harmadik… Sorra kinyílnak, és feltárul 

előttünk egy keretbe foglalt varázslatos kép. 

Csoda. A kép lassan csúszik, miközben a mesélő 

hangját halljuk, majd egy újabb kép következik és 

egy újabb… Igen, a következő programpont a 

papírszínházas bemutató volt. A Csimota Kiadó 

munkatársai jöttek el, és óvódásoknak mesélték el 

a Circus Maximus című mesét. a foglalkozás 

után (mely szintén nem szimpla felolvasás volt) a 

papírszínházról kérdezhettek a könyvtárosok.  

Azért is volt fontos számunkra a papírszínház 

ilyesfajta bemutatkozása, mert minden települési 

könyvtár számára beszereztünk 2016. során 4 

papírszínházi mesét a hozzá való kerettel együtt. 

 

Simon Krisztina a Szivárvány Óvoda gyermekeinek 

bemutatott műsorát követően a könyvtárosok számára 

foglalta össze a papírszínház előnyeit. Fotó: Török Csaba 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár ma 

már nem képzelhető el az ökológia szemlélet 

megnyilvánulása, sugárzása nélkül. Az ország 

zászlóshajói vagyunk e tekintetben, és különös 

figyelmet fordítunk a gyerekekre. Hiszen ez a 

korosztály rendkívül érzékeny, ha a zöld 

gondolkodásról van szó. Szerencsi Edina 

gyermekkönyvtáros kolléganőm szépen felépített 

foglalkozásában játékosan hívta fel a gyerekek 

figyelmét a téma fontosságára. Ahogyan e 

játékról korábban már hírt adtunk, az 

elkészítésében Török Csaba és Zantleitnerné 

Szebenyi Zsuzsanna is segített, a feladatokat pedig 

Edina állította össze − többféle korosztályra 

kidolgozva. A tábla darabjait újrahasznosított 

papírra nyomtattuk, majd lamináltuk. A bábuk 

műanyag flakonok felhasználásával készültek. A 

hitelesség érdekében megvásároltunk egy Glóbi 

plüss figurát is. Ez is fontos szerepet kapott a 

foglalkozás menetében. 

 

Mentsük meg Glóbit! (a Földet) Társasjáték Szerencsi 

Edina vezetésével, a Sárberki Általános Iskola 

gyermekeinek a közreműködésével. 

Fotó: Török Csaba 

Végezetül helyismereti barangolásra hívtuk a 

Kodály Zoltán Általános Iskola nyolcadikos 

osztályosait. Miközben ők a Tatabányáról szóló 

feladatlapokat töltögették a helyszínen az Internet 

segítségével, (megjegyzem a vártnál jóval 

ügyesebben és gyorsabban), vendégeink 

megismerkedhettek a gyerekek által is használt 

adatbázisokkal: a www.hungaricana.hu  rengeteg 

lehetőségével, www.tbmuzeum.hu , és a megyei 

könyvtár saját adatbázisaival. 

 

Munkában a csapatok.  

Fotók: Török Csaba 

Közel 30 könyvtáros tisztelt meg minket a 

jelenlétével. Igazán jó hangulatú, kreatív és 

valóban hasznos napot tudhatunk megint magunk 

mögött. 

http://www.hungaricana.hu/
http://www.tbmuzeum.hu/

