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AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZ-
PONT KÖNYVTÁRÁNAK PROGRAMJAI A NAGY OLVASHOW 

ORSZÁGOS RENDEZVÉNYSOROZATHOZ KAPCSOLÓDVA 
 

„Amikor anya mesél a gyermekének, akkor mindig csoda történik. Nem is az a fontos, 
hogy mit mesél, hanem a varázskör, amiben akkor csak ők ketten vannak.” 

(Lázár Ervin) 
 

 
Könyvtárunk Zalaegerszeg peremén található. A közművelődési és középiskolai 

feladatokat jelenleg három könyvtáros látja el. Az Országos Könyvtári Napok projekt 
felkeltette a könyvtárban dolgozó kollégák érdeklődését, s már szeptemberben meghir-
dettünk egy gyermekrajz pályázatot „Állatok a természetben és otthon” címmel. Ezt 
beillesztettük a Könyves Vasárnap programjába. Rendezvényeinkkel minden korosz-
tályt - 5 hónapos kortól nyugdíjas korig – megszólítottunk. 

Mottóként nem véletlenül emeltem ki a fenti idézetet, ezzel is jelezni szerettem 
volna, hogy mennyire örültünk ennek a „baba-olvashow” ötletnek, hiszen nagyon fon-
tosnak tartjuk a könyvtári környezet megismertetését a legkisebbekkel. 

Október 3-án láttuk vendégül a környéken élő aprógyermekes szülőket babájuk-
kal együtt. Az akadálymentes bejárat lehetővé teszi, hogy a fiatal szülők együtt jöhet-
nek, és szabadon mozoghatnak legkisebb gyermekükkel, s nem kell „bébiszitterről” 
gondoskodniuk a könyvtárban töltött időtartamra.  

Ezen a délelőttön megélénkült a könyvtár. A babakocsi parkoló, a gőgicsélő 
gyermekek és az érdeklődő szülők új színfoltot jelentettek könyvtárunk életében.   

A rövid megnyitóban bemutattuk a kicsik birodalmát, ahol a legkisebbek is ott-
honosan mozoghatnak az apró bútorok között. Kényelmesen elheverve könyveket néze-
gethetnek, mesét, zenét hallgathatnak, rajzolhatnak és játszhatnak a galériás játszótér-
ben. Az apróságokat is megszólaltattuk egy kis történet segítségével: 

 
„Írtam egy fontos feljegyzést Anyunak. És egy levelet Nagyapónak. Meg egy pár 

odavetett szót Nagyinak. És Apunak is hagytam üzenetet. Kölcsönvettem ugyanis a bá-
tyám ceruzáját. Azt, amelyik olyan egészen feketén fog. Anyunak annyi mindent kellett 
elmeséljek, hogy a közönséges papírlap nem is volt elég. De rá se ránts! Elég nagy a fal. 
A falat Anyu éppen mostanában festette fehérre, úgyhogy nagyon szép volt, épp alkal-
mas az írásra. Izgatottan várom, mit szólnak majd a leveleimhez. Azt hiszem, már tudom 
is, mit mond majd Anyu: 

-Ó, kincsecském – fogja biztosan mondani-, posta jött? 
Apunál nem lehet ilyen könnyen jósolni. De azokból a korábbi alkalmakból, 

amikor levelet írtam a falra, tudom, hogy azt szereti, ha tömören fogalmazok. Így is 
tettem. Csak annyit írtam oda: „Hahó, Apu!.” 

(Breinholts) 
 

Ezt követte Sebestyénné Gyuk Marianna védőnő vetítéssel egybekötött előadása 
az intézményünkben működő Baba-Mama Klubról, majd Godona Mónika játékos torná-
ja következett.  

Gyermekneveléssel kapcsolatos honlapokat, internetezési lehetőséget és köny-
veket ajánlottunk az érdeklődő szülőknek, s aki akart, ezen a napon ingyen beiratkozha-
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tott. Minden résztvevő apróság babaolvasó naplót kapott ajándékba, s a baba olvasójegy 
átadásával a könyvtár olvasójává fogadtuk őket. 

Izgalmas volt látni, ahogy birtokukba vették a könyvtárat a szülők és az aprósá-
gok. Nagyon kellemes volt a hangulata a rendezvénynek. Sokan beiratkoztak és hosszan 
elidőztek a könyvtárban. A rendezvény óta eltelt időben örömmel tapasztaljuk, hogy a 
baba olvasójegyet folyamatosan használják a szülők, és rendszeresen jönnek kölcsönöz-
ni a kicsikkel együtt.  

A tini és nagyi korosztálynak október 4-én varázslatos előadást tartott „Éltem 
egyszer én, Márai Sándor” címmel Csányi Zoltán, keszthelyi pedagógus. Első szám 
egyes személyben tolmácsolta Márai Sándor életének eseményeit, s műveiből adott elő 
részleteket. Mindezt nagyon hatásosan, az író dolgozószobájává átalakított könyvtárban 
tette, melyet diavetítéssel és zenei blokkok alkalmazásával tett még élményszerűbbé. 

 A Könyves Vasárnapon (október 7-én) ismét megélénkült a könyvtár. Ekkor ke-
rült sor a kölyök-olvashowra, mely nemcsak gyerekeket, hanem szülőket is vonzott a 
könyvtárunkba.  

Vendégünk volt Károlyfi Zsófia írónő, akinek Böszmerenghy Töhötöm című 
meséjével, aranyos mondásaival ismerkedtek meg az érdeklődő gyerekek és szüleik. Az 
írónő adta át a szeptemberben meghirdetett rajzpályázat díjait és emléklapjait. Az alko-
tók (140 kisgyermek) mindegyike nyertese volt a pályázatnak, s minden művet „leg” 
jelzővel illettünk: így volt közöttük legszínesebb, legkedvesebb, legbűbájosabb stb. 
alkotás. A gyermekrajzokból kiállítást rendeztünk. Ezt október 7 – október 19. között 
bárki megtekinthette.  

A rendezvény 13.30–18.00 óráig tartott, melynek ideje alatt – két helyszínen – 
folyamatosan kézműves játszóház zajlott, ahol a gyerekek rejtélyes könyvet és faliképet 
készíthettek természetes anyagokból.  

Ezen a napon ingyen internetezhettek és iratkozhattak be a hozzánk látogatók. 

 
 

Megélénkült a könyvtár… Mi is sok új indíttatást kaptunk a rendezvénysorozat 
által, s Károlyfi Zsófia szavaival élve: „Továbbérlelt Nagy Ötleteket kívánok”a jövőben 
minden könyvtáros kollégának! 
 
 Matusné Gáll Éva 




