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Kulturális környezet megújítása a Felsőszabolcsi térségben
A Várday István Városi Könyvtár 2013-ban sikeres pályázatot nyújtott be Kulturális környezet
megújítása a Felsőszabolcsi térségben címmel a nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, az Új
Széchenyi Terv program keretében, amely eredményeképpen 19 990 900 forint támogatási
összeget nyert intézményünk
A TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0043 azonosító számú pályázat fő célja a könyvtár és az oktatásinevelési intézmények együttműködésének megújítása különböző programok keretében.
A projekt közvetlen célja a könyvtárunk és a projekthez kapcsolódó oktatási és nevelési
intézményekkel egy dinamikus élő kapcsolat kialakítása. Fontos a partnerség erősítése, egymás
értékeinek és érdekeinek megismerése, közös célok kialakítása és megfogalmazása. Három
település 9 intézménye, óvodák és általános iskolák vesznek részt a projektben. A különböző
projektekben legalább 250 diákot kívánunk megszólítani, azokba aktív cselekvőként bevonni.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a még az olvasási kor előtt megtapasztalják a könyvtár segítő
munkáját, kialakítsuk a könyvtárhasználatot (60 fő)
Szükségesnek tartjuk a kisiskolás korban az olvasás szeretetének erősítését, a könyvtárhasználati
szokás kialakítását (60 fő)
A felső tagozatosak számára, mint természeti, mint társadalmi-művészeti kulturális értéket
élményszerűen közelebb hozni. Felismertetni velük azt, hogy a könyvtár tudásbázisa is fontos
az ismeretszerzésben, illetve az itt elsajátított keresési gyakorlat mennyire hasznos a tanulási
folyamatban.
Fontos mindegyik projektünk esetében a tanulói kreativitás fejlesztése.
A 2014 február és 2015 februárja között megvalósuló projektben a könyvtár négy programja
kapott helyett.

1. Élő Tisza – havi szakkör - 5 alkalom 4 csoport - 2014. első félév
a.
1. A Tisza története - Előadás keretében a tanulók megismerkednek
egyrészről a Tisza és a Rétköz történetével - önálló kutatómunka keretében
feldolgozzák ezeknek kisebb tematikus egységeit, források keresése
hagyományos, illetve elektronikus katalógus segítségével, az így megtalált
dokumentumok keresése, csoportos munkában közös projektelőadás készítése,
hagyományos és képi prezentáció készítése
b.
2. Az erők világa. - látogatás a ricsikai Erdei Iskolába, Szaktanár bevonásával
az erdei élővilág megismerése, tanulmányi séta, előzetesen kidolgozott
projektek bemutatása a helyszínen.
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c.
3. A Rétköz növényvilága - kirándulás a települések vizes élőhelyeire,
szakember bevonásával a növényvilág megismerése, növényhatározási
feladatok végzése.
d.
4. A Rétköz madárvilága - Madártani séta a Magyar Madártani Egyesület
szakemberei segítségével, élőhelyek és életmód megismerése állathatározási
feladatok végzése.
e.
5 A Rétközi élet - kirándulás a Sóstói falumúzeumba - tárlatvezetés, önálló
projektmunkák ismertetése.

A programban Kisvárdáról a Szent György Görögkatolikus Általános Iskola és a
Teichmann Vilmos Általános Iskola, az ajaki Tamási Áron Általános Iskola és a Dögei
Ölbey Irén Általános Iskola felső tagozatos tanulói vesznek részt. A program
szakembereit a Magyar Madártani Egyesület Tiszakönyök Csoportja biztosítja Agárdy
Sándor és Kiss Zsolt személyében.
2. Tematikus nap: Népmesék világa - 3 alkalom 8 csoport – 2014 második félév, 2015 első
félév
a. Bumberák Maja, a népművészet ifjú mestere, játékos foglalkoztató mese napja.
A népmesék alapján rajzok készítése. Az én mesém - gyerekek meselánca
b. Kalamona báb együttes előadása - ismerkedés a bábokkal, egy népmese alapján
bábkészítés, bábozási gyakorlatok
c. Weinrauch Katalin versek és mondókák előadása, mesék, mondókák tanulása,
Kedvenc meséskönyvem, ismerkedés a könyvtárral.
A programban a fent említett négy általános iskola alsó tagozatos tanulói, valamint 4 óvoda, a
kisvárdai Angyalkert Óvoda és Csillag Közi Óvoda, az Ajaki Rozmaring Óvoda és a dögei
Meserét Óvoda csoportjai kapcsolódnak be.
3. Tematikus hét: - Reneszánsz tábor - 5 nap (40 fő)
Kiemelten fontos a nyári időszakban a szabadidő hasznos eltöltése. Ehhez biztosít lehetőséget
a reneszánsz tábor. Ennek keretében behatóbban megismerik a diákok a XV. századi emberek
életét. Ennek érdekében megismerik a kor divatját, lehetőséget biztosítunk szakember
bevonásával maguknak a reneszánsz ruháknak az elkészítésre, E mellett a reneszánsz
ételkultúráját egy tematikus nap keretében, fontos, hogy maguk is éljék át az alkotás örömét.
Bepillantást nyernek a kor képzőművészetébe művésztanárok vezetésével, ki-ki képességei
szerint akár manuális, akár verbális szinten egy - egy "műalkotást" hoz létre. Szerepjáték
keretében felkészülnek a tanulók egy lovagi játékra, mellyel a tábor zárónapján szórakoztatják
a megjelenő közönséget. Ennek során maguk is megszervezik és végzik a kampányolás
munkáját, elkészítik reklám felületeiket, spotjaikat.
A tábor keretében elkészült alkotásokat, jelmezeket könyvtárunk a tanulmányi időszakban
kiállítja.
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4. Vetélkedő - Szent György Ifjú lovagjainak találkozója - 2 alkalom
Reneszánsz környezetben jelmezes, hagyományőrző vetélkedő. Egy részről az iskola felsőbb
évfolyamai bevonásával az iskolai Szent György Napok keretében, másrészről regionális
történelmi vetélkedő a térség általános iskoláinak bevonásával. A csapatok maguk készítik el
jelmezeiket, az udvari fogadásra ajándékaikat és ételeiket. Szellemi vetélkedő során hitet
tesznek tudásukról. Reneszánsz háttér megteremtése művésztanárok segítségével.

Szivák Gábor
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