
TUDÓSÍTÁSOK 

„MINDENKIRE EGYFORMÁN SÜT A NAP!”  
 

Egy szakmai nap élménybeszámolója 
 

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete és 

Gyermekkönyvtáros Szekciója, valamint az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szakmai 
napra hívta a kedves kollégákat Veszprémbe, május 31- én pénteken.  

A reggeli induláskor már sejthető volt, hogy az időjárás nem fog kedvezni, de ez 
nem szegte kedvünket. Kis csapatunk, a zalai könyvtárosok különítménye (Tóth Judit 
igazgatóhelyettes, Tóth Renáta gyermekkönyvtáros, Horváth Anikó gyermekkönyvtáros 
és Jagasicsné Bogatin Mária gyermekkönyvtáros) jókedvvel indult el Veszprém megyé-
be.  

Nekem különösen kedves ez a város, hiszen itt születtem, és bevallom őszintén, 
mindig szívesen látogatok el ide. 

A könyvtárba belépve a kedves fogadtatás után kellemes légkör fogadott. Színes 
és vidám dekorációk a falakon és a polcokon. Ötletes feliratok, hasznos tanácsok itt is -
ott is. Babzsák fotelek, hogy kényelmesebben elmerülhessünk az olvasásban. Csupa 
olyan dolog, ami az olvasó lelki és fizikai kényelmét szolgálja. 

Lassan közeledett a program kezdésének időpontja, gyülekeztek a könyvtárosok. 
Sok kollégával az embernek csak ilyenkor van módja találkozni, és bizony jól esik egy 
kicsit beszélgetni. 
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Schreiber Márta, az EKMK igazgatóhelyettese köszöntötte a kollégákat, majd 
Sárköziné Sárovits Hajnalka elnök beszámolt az MKE Veszprém Megyei Szervezete 
elmúlt évének programjairól és az idei év terveiről. A tartalmas és ígéretes programok 
után Kucska Zsuzsa, a MKE Gyermekkönyvtáros Szekció elnöke beszélt az első szak-
mai konferenciáról, a stratégiai tervekről és a honlapon található hasznos infomációkról 
(http://www.gykszekcio.eoldal.hu/). 

A szünet előtt Vargáné Ládonyi Erzsébet csoportvezető mutatta be az EKMK 
Gyermek- és Ifjúsági Könyvtárának munkáját. Elmondta, hogy a kezdetektől fogva a 
családbarát könyvtári közeg megteremtése volt a céljuk. Olyan környezetet próbáltak 
(és erre törekszenek folyamatosan) kialakítani, ahova az olvasók szívesen térnek be, 
otthon érzik magukat. 

Szponzori támogatással sikerült belső mesesarkot kialakítani, és a tini korosztály-
nak babzsák foteleket szereztek be. A kisebbeknek társasjátékok, a nagyobbaknak aszta-
li számítógép is rendelkezésre áll.  

A külső megjelenés mellett kiemelte, hogy a belső tartalomra, az igényes és érté-
kes előadásokra is gondolni kell. A Baba-mama klub keretében Ringató címmel zenés 
programsorozatot indítottak el, illetve a Hónapsoroló foglalkozássorozat keretében, saját 
fűszerkertet hoztak létre a könyvtári udvaron, melyeket nagy gonddal művelnek a gon-
dos könyvtári kezek. 

A könyvtár mit sem ér gyermekolvasók nélkül, a gyereksereg a városi és kör-
nyékbeli iskolákból, óvodákból érkezik. Az intézmények között fennálló jó kapcsolat 
révén sok rendezvényen szívesen és nagy számban vesznek részt a felkínált foglalkozá-
sokon. Sikeres foglalkozástípusként emelte ki az Elsősök hónapja programot, illetve az 
Országos Mesevetélkedő egész tanévet felölető programsorozatát. Ezenkívül, a temati-
kus és a tanórán kívüli foglalkozásokat is ajánlják az érdeklődő intézmények figyelmé-
be. 

Az esélyegyenlőség jegyében sérült gyermekeket is integrálnak a könyvtári prog-
ramokba, akiknek köszönhetően nagyon szép kézműves technikával készült útravalót 
vihettünk haza. 

Ezután a tartalmas beszámoló után következett az egyik – részemről- várva várt 
előadás, Törökné Antal Mária dunaújvárosi könyvtáros élménybeszámolója a 10 éves 
Cimbora klubmozgalomról. 

Meg kell jegyezzük, hogy Zalaegerszegen is működik Cimbora klub; elindítója 
Oláh Rozália gyermekkönyvtári csoportvezető, aki ma már nyugdíjas, de kollégaként 
ötleteivel évekig gazdagította a zalaegerszegi Cimbora-programsorozatot. A klubunk 
idén ünnepli harmadik születésnapját, és több mint 40 tagot számlál. Honlapunkon bő-
vebben is tájékozódhattok a programokról (http://gyermekkonyvtar.dfmk.hu/cimbora-
klub/programunk).  

Ezúton szeretnénk gratulálni Marcsi néninek (mert így szólítják a gyerekek) aki 
megkapta a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat, melyet tíz éves szívvel –lélekkel végzett 
munkájáért vehetett át. A képes-zenés diavetítésből közelebbi képet kaphattunk a duna-
újvárosi Cimbora klubról, a hosszú évek alatt megélt eseményekről, játékokról, szerep-
lésekről. Az ezüstlevelű hársfa, a Cimbora tallér, a Cimbora pecsét, mind az összetarto-
zás a közösség jelképei. Zárásként Marcsi néni hangsúlyozta, hogy milyen fontos az 
anyanyelv ápolása, ehhez kapcsolódóan bemutatott nekünk egy játékos anyanyelvi fel-
adatlapot, melyben érdekes feladatokon keresztül ismerhetik meg a gyerekek nyelvünk 
szépségeit. 
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Az olvasóvá nevelés napjainkban is kulcskérdés, és az erősítése sokszor emlege-
tett feladat. Ezt a témát világította meg egy másfajta aspektusból József Attila –díjas 
költőnk Kálnay Adél. 

Írószemmel próbálta meg bemutatni azokat a fogásokat, amivel a mai gyerekeket 
be lehet cserkészni, és bent lehet tartani az olvasás bűvös körében. Előadásában utalt 
arra, hogy a mai gyerekek számtalan információs csábításnak vannak kitéve, lásd televí-
zió, számítógép. Véleménye szerint nem lehet mindenkit a könyv, az olvasás oldalára 
állítani, de meg kell próbálni, keresni kell az alkalmat, mert a katarzis, az élménygyűjtés 
nagyon fontos a gyermekek számára; a későbbi életük folyamán ezekből építkezhetnek 
épp úgy, mintha vitamint szednénk, aminek azonnal még nem érzékeljük jótékony hatá-
sát, de aztán egy idő múlva beépülnek a szervezetünkbe, és jótékonyan fejtik ki hatásu-
kat. Beszélt arról is, hogy mennyire fontos a családi olvasás és mintakövetés. Meghatá-
rozó a jó olvasástechnika, mert aki jól tud olvasni, az szívesebben választja a könyvet. 
A kisgyermek számára fontos a mese, a történet vizualizálása, ami által önmagát is 
megismerheti. Ahogy nőnek, kinyílik az értelmük és felfedezhetik az írás örömét is. Az 
olvasás és az írás kettős élménye alkotó embert hoz létre, ezek a kis mesterek pedig az 
írónő által vezetett  Meseíró klub segítségével kiélhetik tevékeny fantáziájukat. Az írónő 
azzal zárta előadását, hogy a jó könyve úgy lehet rátalálni, ha sokat elolvas az ember☺! 

A hasznos ötletek bemutatása után szünet következett. Madárlátta sörkiflivel, illa-
tos kávéval, limonádéval és édességgel kínálták a kollégákat és kellemes „ebédközbeni” 
beszélgetések bontakoztak ki. 
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Az utolsó előadásban a drámajáték világába kalauzolt el bennünket Lázár Péter és 

Semperger Zsuzsanna drámapedagógus. A drámapedagógiai módszerekről nem csak 
elméletben, hanem gyakorlatban is kaptunk egy kis ízelítőt. Vidám csoportteremtő já-
tékkal ismerkedhettünk meg, mesehősök lehettünk, beszélgethettünk a számok nyelvén 
és levezetésképpen a versekkel is játszottunk egy jót, amikor is mindenki eldönthette, 
hogy hatpettyes vagy hétpettyes katicabogár akar lenni (az utóbbi foglalkozás alapját 
Eörsi István: Katicabogaramról című verse adta). 

Az előadások után még egy kis beszélgetés a kollégákkal, aztán indultunk haza. 
Útközben megbeszéltük, hogy kinek melyik előadás tetszett a legjobban, ki mit fog 
beépíteni a foglalkozásaiba. Nagyon kellemes hangulatú, szakmailag is értékes prog-
rammal gazdagodtunk. Igazán tartalmas péntek volt, és örülök, hogy a résztvevője lehet-
tem. 

Élménybeszámolómat Törökné Antal Mária kolléganő idézetével zárnám:” Hidd 
el jó úton jársz, ha a könyv az egyik legjobb Cimborád!” 

 
 

Tóth Renáta  
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