SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Szépirodalomra alapozó olvasótáborok meghirdetésére és lebonyolítására
NKA 204107/320

A Vörösmarty Mihály Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához és a
Szépirodalom Kollégiumához benyújtott pályázatával 1.172.450 Ft összegű támogatást nyert
Szépirodalomra alapozó olvasótáborok meghirdetése és lebonyolítására.
A pályázat célja az olvasási kultúra, szépirodalom-olvasás és -befogadás fejlesztése, az igényes,
szépirodalom irányába történő ösztönzés, illetve a nemzeti kulturális elkötelezettségre nevelés.
Ennek érdekében mindkét olvasótábor témájául kortárs magyar szépirodalmat vettünk alapul. A Hajós
kalandok Ruminivel Olvasótábor választott olvasmánya Berg Judit: Rumini című meseregénye, a
Barangolások mesés tájakon Olvasótábor témája pedig Csapody Kinga: Irány a Velencei-tó! című mesés
útikönyve volt.

A pályázati támogatás segítségével az alábbi programok kerültek megvalósításra:
HAJÓS KALANDOK RUMINIVEL OLVASÓTÁBOR /2018. június 25-29./
Résztvevő gyermeklétszám: 15 fő

1.

2018. június 25.
 Felszállás a Szélkirálynőre! – bemutatkozás, csapatépítés, ismerkedés Ruminivel
A délelőtt során egymással és a hét témájául választott, Berg Judit: Rumini című
meseregényével ismerkedtünk. Közös olvasmányélmény, hangjátékhallgatás és játékos
feladatok során ismertük meg a szereplőket, dolgoztuk fel a helyszínekről és az eseményekről
szóló ismereteket. A csapatépítés részeként, a gyermekek nagy örömére, Rumini mintával
ellátott táboros pólóval kedveskedtünk.


A Küldetés - társasjátékozás
A délután folyamán, a szintén pályázati támogatással beszerzésre került Ruminis
társasjátékokat próbálhatták ki a gyerekek. A nagyobb gyerekek körében nagy sikere volt a
Küldetés, a Kincsesláda, és a Szétszakadt térkép című társasjátékoknak, a kisebbek inkább a
Rumini a Székirálynőn puzzle-t választották.

2018. június 26.
 Sétahajózás a Velencei-tavon
Az olvasmány témájához kapcsolódva részt vettünk hajókiránduláson. A gyerekek
közelebbről megismerkedhettek a hajózással, a Velencei-tó állat- és növényvilágával.
A sétahajózás után az Akváriumházban lehetőségük volt a tó jellegzetes halfaunájának és
egyéb vízi élőlények – szitakötőlárvák, vízi skorpiók – megfigyelésére.
2018. június 27.
 Olvasni jó! – irodalmi foglalkozás
Szintén a hét témájául választott műhöz tartalmilag kapcsolódva könyvajánló irodalmi
foglalkozás keretében egyéb, egerekről szóló olvasmányokat mutatunk be. A gyerekek
megismerkedhettek Bálint Ágnes: Egy egér naplója, Kányádi Sándor: Világlátott egérke, L.
Molnár Edit: Juj egerek!, illetve Pásztohy András: A kisegér, aki majdnem hős lett című
könyveivel. Turben Kuhlmann: Lindbergh, egy repülő egér kalandos története című meséjét
pedig diavetítéssel összekötött, élőszavas mesemondással hallgathatták meg.



Apró tárgyak titkai - múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét Játékmúzeumban
A 60 perces foglalkozás keretében a gyerekeknek lehetőségük nyílt a kiállított játéktárgyakon
keresztül kooperatívan, az élménypedagógia módszereivel megismerkedni a múlt századi
polgári életmóddal. Beszélgettek az életmód változásairól, a régi és új tárgyak
különbözőségeiről. A foglalkozás végén szabad játékra is volt lehetőség.



Violetta és Rigoletto – zenés papírszínházi előadás
Könyvtárunk Zenei részlegében megtekinthették a táborosok a Violetta és Rigoletto címet
viselő zenés papírszínházi előadást. A zenei aláfestéssel kísért meseelőadás során két
csintalan kisegér történetét kísérhettük végig.



Építsünk hajót! – kézműves foglalkozás
Papírhajtogatással, szalvétatechnikával, különféle alapanyagokból (spatula, parafadugó,
dekorgumi, színes papír, fonal, hurkapálca, fa képkeret stb.) készítettünk hajókat, hajózáshoz
kapcsolódó tárgyakat, díszeket. A foglalkozás során a gyerekek kipróbálhatták
kreativitásukat, fejlődhetett kézügyességük.

2018. június 28.
 Rumini kalandszoba látogatása – Bartók Pagony, Budapest
A hét talán legnagyobb élményét a Rumini kalandszoba nyújtotta a gyerekek számára.
A szabadulószobákban a gyerekek aktívan közreműködve, izgalmas, játékos módon élhették
át Rumini kalandjait. A két különböző, de egyforma nehézségű pályát mindkét csoport
ügyesen teljesítette. A kalandszoba izgalmai után pedig további játékra és gyermekkönyv
nézegetésre, olvasásra is lehetőségük nyílt a jó hangulatú, gyermekbarát, Bartók Béla úti Pagony
Könyvesboltban.
2018. június 29.
 Játékos vetélkedő – Rumini olvasmányhoz kapcsolódó vetélkedő
A vetélkedő során a gyerekek próbára tehették tudásukat és ügyességüket Rumini
témakörben. Eredménytől függetlenül minden gyermek emléklapot és ajándékkönyvet kapott,
Berg Judit: Lenge – mesék, Nyár című foglalkoztató füzetét.
Eredeti terveink között szerepelt, hogy az eredményhirdetésre meghívjuk Berg Juditot, de az
írónő sajnos nem tudta vállalni a nyári író-olvasó találkozót.

BARANGOLÁSOK MESÉS TÁJAKON OLVASÓTÁBOR /2018. július 02-06./
Résztvevő gyermeklétszám: 15 fő

2.

2018. július 02.
 Irány a könyvtár! – kalandos könyvtártúra
Játékos ismerkedés után kalandos könyvtártúrára indultak a gyerekek, melynek során
bepillantást nyerhettek a könyvtár rejtett zugaiba, raktáraiba. Megfigyelhették az Olvasóterem,
a Zenei részleg és a Felnőtt kölcsönző munkáját, a könyvtári szolgáltatásokat és szabályokat.


Irány a Velencei-tó!
A hét témájául választott Csapody Kinga: Irány a Velencei-tó! című könyvével
ismerkedtünk meg. Az Irány a Velencei-tó című részből sok-sok ötletet lehet meríteni, hogy a
Velencei-tó környékén miket lehet felfedezni, kipróbálni. A kedves történetek elolvasása után
mindenkinek kedve támad a valóságban is felfedezni országunk legszebb részeit. Így tettünk mi
is.



Egy király(i) nap – Székesfehérvár belvárosa kicsit másképp
Az Egy király(i) nap című fejezet elolvasása után sétára indultunk, hogy közösen fedezzük fel
történelmi belvárosunk rejtett kincseit. Sok ismeretet szereztünk az Országalmáról, a
Virágóráról, a Püspöki Palotáról, a Törökudvarról és a Romkertről. Az Órajáték udvarában
Mujkóról hallhattunk mesét, a Liszt Ferenc utcában pedig a szerencsét hozó Kati néni szobrát
is megsimogathattuk. Megtudtuk, hogy mióta működik színház Székesfehérváron, mire való a
súgólyuk, illetve, hogy miért van olyan sok cégér belvárosunkban. A napot a Koronás Park
hatalmas játszóterén zártuk, minden gyermek legnagyobb örömére.

2018. július 03.
 Kenutúra a Velencei-tavon
A hely, ahova a vadlúd is visszatér című fejezetre alapozva tettünk kenutúrát a Velenceitavon. Mentőmellénnyel és evezőlapátokkal felszerelkezve, a kenuzás szabályait megismerve
szálltunk vízre. A mintegy másfél órás túra során, evezés közben sok mindent megtudhattunk a
tó élővilágáról, láthattunk vízisiklót, békát, gőtét, szitakötőket és sokféle madarat. A tó vizéről
a túlparton látható emlékművekről, épületekről is szerezhettünk ismereteket.
A túra után az Akváriumházban lehetőségünk volt a tó vízi világának közvetlen
megfigyelésére.
2018. július 04.
 Író-olvasó találkozó Csapody Kingával
A hét talán legjobban várt programja, az író-olvasó találkozó volt Csapody Kingával. Az
írónő sok érdekességbe avatta be a mindenre kíváncsi gyerekeket. Mesélt az írás folyamatáról,
az illusztrációk készítéséről, a könyvnyomtatásról, könyvkiadásról. Megismertette a
gyerekekkel az Utazik a család című könyvsorozat többi részét, kvízjátékkal készült, amelyen a
két legügyesebb táboros gyermek a könyvsorozat legújabb, Irány Esztergom! címet viselő
kötetét nyerhette meg. A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy a találkozó végén minden
gyermek ajándékkönyvet kapjon, Csapody Kinga: Irány a Dunakanyar! című kötetét, melyet
az írónő örömmel dedikált személyre szólóan a gyerekeknek.


A hattyúk tava – zenés foglalkozás a könyvtár Zenei részlegében
Könyvtárunk Zenei részlegében zenei foglalkozáson vehettek részt táborosaink.
Megtudhattuk milyen egyszerű használati tárgyak alkalmasak arra, hogy hangszert készítsünk
belőlük, a vájt fülűek játékos hangszerfelismerő vetélkedőn, az ügyes kezű gyerekek pedig
hangszerkészítő kézműves foglalkozáson vehettek részt.

2018. július 05.
 Bringára fel!
Az Irány a Velencei-tó!, Bringára fel! című fejezetének elolvasása után biciklire pattanni támadt
kedve a csapatnak, így rövid vonatút után Gárdonyban kerékpárokat kölcsönöztünk, majd
a biciklizés szabályainak megismerését követően a tó körüli vidékeken kerekezve
csodálhattuk meg a tájat. Dinnyésre érkezve a Várkertben, a világ egyetlen anyaghűen
megépített vármakett parkjában történelmi játékot játszhattak a gyerekek. A tartalmas várkerti
foglalkozás és a biciklitúra jól kimerítette a kis tekergőket, így fáradtan, de megannyi
élménnyel gazdagabban szálltak fel Gárdonyban a hazafelé tartó vonatra.
2018. július. 06.
 Játékos vetélkedő
A hét utolsó napjának délelőttjét játékos vetélkedővel töltöttük. Az Activity szabályai szerint
mutogathattak, írhattak körül, vagy épp lerajzolhattak számos, a hét során megismert fogalmat
a gyerekek. Felszabadult, jókedvű pillanatokat élhettünk meg együtt.





Kisvonatozás
A hét záró meglepetésprogramja a kisvonatozás volt. A Székesfehérvár belvárosából induló
kisvonattal bejárhattuk az egész belvárost és környékét, valódi élményekkel teli városnézés volt
mindenki számára.
Papírszínház, kézműves foglalkozás
A délután során a Három toll című papírszínházi meseelőadást tekinthették meg a gyerekek,
amelyhez tartalmilag kapcsolódva különféle technikákkal, különböző alapanyagokból
készítettünk madaras díszeket, könyvjelzőket.

Összegzés
A pályázati támogatás segítségével lehetőségünk volt színes, változatos, élménydús programot
összeállítani.
A két táborban résztvevő összesen 30 gyermek 1-5. osztályos korú volt, közülük 26 fő székesfehérvári
lakos, 3 fő Tácon él, 1 fő pedig Debrecenből érkezett. Összesen 29 fő Fejér megyéből és 1 fő HajdúBihar megyéből jelentkezett és vett részt az Olvasótábor programjain.
A nemek aránya 40-60% volt, a lányok többségben voltak.
Az olvasótábor által elért intézmények, szervezetek száma: Fejér megyei általános iskolák, Hetedhét
Játékmúzeum, Dinnyési Várkert, Velencei-tavi Akváriumház, Bartók Pagony Budapest.
Összesen: 44 db.
A táborokat indulási időpontjuk előtt két hónappal a könyvtár honlapján, iskolákban és valamennyi
székesfehérvári médiafelületen hirdettük meg, a létszám két hét alatt betelt. A szülők nagyon
örültek a lehetőségnek, a színes programoknak, a kedvezményes táboroztatási költségnek.
Az NKA támogatásával tartalmas, színvonalas programokkal teli, élménydús táboros heteket
zárhattunk.

Székesfehérvár, 2018. augusztus 6.

Vasné Borsos Beáta Bíborka
igazgató

