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A KÖNYVMOLYKLUB A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 
 
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 2014. március 22-én ala-
kult egy olvasókör, melyet Könyvmolyklubnak neveztünk el. Havi rendszerességgel tartunk 
összejöveteleket, a részvétel sosem kötelező; mindenki akkor jön, amikor szeretne és lehető-

sége van rá. Ezen kívül a klub nyi-
tott, bármikor be lehet kapcsolódni 
és eljönni a találkozókra. Megvita-
tunk egy-két jó könyvet, azt hogy 
melyikről beszéljünk, bárki java-
solhatja. Természetesen ajánlunk is 
egymásnak, senki nem tér haza üres 
kézzel. Ezeken a találkozókon nem-
csak az olvasásról és a könyvekről 
beszélgetünk, hanem a résztvevők 
számára fontos témákat is megvitat-
juk. Itt mindenki őszintén kinyilvá-
níthatja véleményét, mert meghall-
gatjuk egymást és elfogadjuk má-
sok nézőpontját. 

 

A következőkben olvashatjuk a Könyvmolyklub néhány lelkes tagjának rövid véleményét az 
összejövetelekkel kapcsolatban. 

 

Annak idején, amikor épp a Szent Johanna Gimit olvastam, nagyon tetszett az olvasókörük. 
Én is szerettem volna egy olyan klubhoz tartozni, ahol a szintén könyvet, olvasást kedvelők-
kel oszthatom meg olvasási élményeimet. Mivel akkortájt épp a Fejér György Városi Könyv-
tár Gyermekkönyvtárában segítettem, megemlítettem az ötletet az ottani kedves könyvtáros 
hölgynek, hogy mi is alapítsunk egy hasonló csoportot. Legalább 20 olvasó aláírása, belépése 
jelentette a klub indulását. Néhány hét alatt a könyvtáros hölgy, Magyar Szilvi néni segítségé-
vel sikerült a belépő tagokat összetoborozni, így elindult a klub 2014. március 22-én. 

-Horváth Réka 15 éves 
 

Első alkalommal, amikor itt jártam, sok ismeretlen arc vett körül. Aztán minél több alkalom-
mal volt Könyvmolyklub, annál jobban megismertem őket, és már cseppet sem voltak isme-
retlenek. Jó velük beszélgetni arról, ami engem is érdekel: a könyvekről. Igaz, hogy nem min-
dig volt ugyanaz a véleményük, de érdekes volt az ő nézőpontjukat hallgatni. Felnyitották a 
szemem olyan apró részletekre, amiket én észre sem vettem. Köszönöm, hogy ilyen értékes 
emberekkel lehetek együtt, mint amilyenek a Könyvmolyklubba járnak!  

–Vadász Virág 13 éves 
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A Könyvmolyklub nekem sokat jelent, örömmel fogadjuk a könyvszerető olvasókat a cso-
portba. Mindenről lehet beszélni, nincs témához kötve. Rengeteg új könyvet ajánlottak már, 
aminek a nagy részét ki is olvastam. Új élményekkel gazdagodtunk, új embereket ismertünk 
meg, új történeteket meséltünk a másiknak. 

 –Kovács Ági 13 éves 
 
Tanítónőként a kis alsós osztályomat vittem a Gyermekkönyvtár programjaira. A családom-
mal már korábban is látogattuk az intézményt, gyermekeim nagyon szeretnek olvasni velem 
együtt. Aztán egy alkalommal összefutottam Rékával, és említette a Könyvmolyklub ötletét a 
könyvtáros hölgy Magyar Szilvivel együtt. Nagyon örültem az ötletnek, és rögtön felírtam a 
nevem és a fiam is csatlakozott a csoporthoz. Nekem felnőttként azért jelent sokat az összejö-
vetel, mert végre tényleg találkozhatok olyan gyerekekkel, fiatalokkal, akik a könyvet, az ol-
vasást igazán szeretik. Kritikusok is vagyunk, egymásnak ajánlunk könyveket, vagy megin-
dokoljuk, mi miért nem tetszett. Igazán frissítő élmény a többiekkel egy-egy találkozás. Ese-
tenként komoly és nagyon elgondolkodtató dolgok kerülnek elő, míg máskor sokat nevetgé-
lünk, és rácsodálkozunk az ízlések sokszínűségére. Mindenkit szeretettel várunk, az ajtó 
(könyv) nyitva. 

Pektikné Mészáros Hajnalka 42 éves 
 
Jó közösség, jó beszédtémák, jó könyv. Örülünk, hogy van lehetőségünk a könyvtárban össze-
jönni, bár még csak másodszorra vagyok itt. Új barátokat szereztem, boldog pillanatok voltak, 
vannak, és lesznek is, nagyon remélem, mert mindenképpen szeretnék még jönni ide. 

Boros Janka 12 éves 
 
Úgy gondoljuk, hogy az írásainkkal elmondtunk sok mindent, amit számunkra jelent a 
Könyvmolyklub: öröm, barátság, ismeretség, rácsodálkozás a világra, az emberekre. 

 

 
 

                                                                                                      Magyar Szilvia    
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