KÖNYVTÁRS - Irodalmi élmények, értékek Tolna megyében
Élményalapú, helyi irodalmi értékeinkre építő megyei napközis olvasótábor a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár gyermekkönyvtárában a kisiskolásoknak
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Szakmai beszámoló

Cél
Nemzeti irodalmi értékeink, helyi szerzőkre alapozott bemutatása, népszerűsítése, az
igényes szépirodalom változatos formákkal történő közel hozása a gyermekolvasókhoz a
magyar népmeséktől kezdve a klasszikus és a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalomig, ill. az
irodalom köré szerveződő élmények által történő, könyvtárhoz kötődő közösségépítés.
Megvalósulás
Garay János: Az obsitos című elbeszélő költeményéhez, Illyés Gyula, Lázár Ervin és Mészöly
Miklós gyermekirodalmi műveihez kapcsolódóan két korcsoport (1-2. osztályosok, 3-5.
osztályosok) számára kétfordulós levelezős versenyt hirdettünk. Összesen 114 - en pályáztak
a megye 13 településéről. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2018. április 18-án, a
Négyszögletű Kerek Kiállítás megnyitóján került sor, ahol kiderült ki az a 20 gyermek, aki a
legjobb megoldást küldte be, és a könyvtárban táborozhat. Rajtuk kívül még 26-an
részesültek tárgyjutalomban és könyvjutalomban.
A tábor nyitónapján játékos formában ismerkedtek meg egymással és a könyvtárosokkal a
gyerekek, majd egy irodalmi séta keretében Szekszárd irodalmi emlékhelyeivel: Garay János
szobrát, a Háry szobrot, Babits Mihály szülőházát, a Mészöly Miklós Emlékházat és Illyés
Gyula szobrát kerestük fel, és ismertük meg.
A tábor hetében több kirándulást is szerveztünk. A faddi Meseházba látogattunk el Gáti
Mariannhoz, akihez a mesekapun átlépve megcsodáltuk a népmesék ihlette festményeit,
grafikáit, kerámiáit. A Bogár-tanyára látogatva, a népi örökségvédelmet élvező, náddal fedett
lakóház és présház gazdag sárközi néprajzi gyűjteményét ismertük meg, nagy élmény volt a
sárközi viselet felpróbálása. Ide látogatott ki hozzánk a Csurgó Zenekar autentikus vidám,
népzenei műsorával.

Egész napos kirándulás keretében látogattunk el a megyénk északi részén található irodalmi
emlékhelyeinkre, kiállításokra. Sárszentlőrincen felkerestük a Lázár Ervin Emlékházat, ill. a
Petőfi Sándor Emlékházat és a Nagyszederfát.
Pálfán a felújított Illyés Gyula Iskola Múzeumban nagy élmény volt beülni az ódon
iskolapadokba, ahol Illyés Gyula és Lázár Ervin is tanult. Utunk során nem felkerestük a
simontornyai várat, melynek történetét izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozás keretében
ismerhették meg a gyerekek. A nap végén az Ozorai Várkastély elvarázsolta a gyereket.
Felkerestük a szekszárdi Vármegyyeháza kiállítását, könyvtári foglalkozásokat szerveztünk
Illyés Gyula, Lázár Ervin és Garay János műveihez kapcsolódóan. Minden téma kreatív
tevékenységgel egészült ki, készült titkos doboz, könyvtári táska és számos agyagfigura.
Papírszínházi előadás során ismerték meg A Hétfejű Tündér c. Lázár Ervin mesét, ill.
bábelőadás keretében A bőgős fia meg az ördögök c. mesét.
A táborozók élményeiket kreatív írás óra keretében, ill. egy montázs megalkotásával
összegezték.
Eredmény
A levelezős feladatmegoldó versennyel sikeresen mozgattuk meg a megye pedagógusait,
könyvtárosait, akik segítségével számos gyermekolvasó ismerkedett meg megyénk irodalmi
értékeivel, azok játékos feldolgozása által, számos egyéb (néprajzi, anyanyelvi) ismeretet
szerezve.
A táborozók számára szervezett változatos programok által erősítettük a kötődésüket a
szülőföldhöz, népszerűsítettük az olvasást, és szorosabbá tettük kapcsolatukat a könyvtárral.
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