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A gyermekkönyvtári folyóirat 2005 májusában jelentkezett az első számmal. 

Megszületésének gondolata abból fakadt, hogy nem volt még könyvtárunkban gyermekeknek 
szóló folyóirat, amelyből több példány van, és haza is lehet vinni, másrészt honnan 
máshonnan kaphatnának jó könyvajánlást az olvasók, mint maguktól a könyvtárosoktól. 

Olyan havonta megjelenő lapban gondolkodtam, mint szerkesztő, amely főleg a 
kisebbeknek, a 7-11 éves korosztálynak szól. A folyóirat felépítését tekintve rendelkezik 
állandó rovatokkal, és aktuális témákat is közöl. 

Minden számban megtalálható a Hagyományozó, Lepetyelő, Engem minden érdekel, 
Verselgető, Hümmögő, Viccelődő, Kobaktörő, Készítsük együtt! rovat. Alkalmanként 
könyvtári események (pl. az egész országot olvasási lázban tartó Nagy Könyv játék)és egyéb 
helyi rendezvények ( pl. Zalai Gyermekkönyvhét 2005) programjai is megjelennek benne.  

Szeretnék pár szót ejteni az egyes rovatok tartalmáról. A Hagyományozó az aktuális 
hónap nevezetes napjait, és az azokhoz kapcsolódó népi szokásokat mutatja be. A Lepetyelő 
könyvajánlást (mese és verses könyvek) tartalmaz két korosztályra (7-8 és 9-11 éveseknek) 
lebontva. Az Engem minden érdekel rovatnak már a címe is sokat sejtet: a kíváncsi 
felfedezőket kalauzolom el az ismeretterjesztő könyvek birodalmába. A frissen megjelent 
tudományos könyvek segítségével beutazhatjuk Egyiptomot, harcolhatunk a lovagokkal, vagy 
fejthetünk titkosírást. A könyvekről adott rövid tartalmi ismertető megpróbál kedvet csinálni 
az elolvasásukhoz, és igyekszik bebizonyítani, hogy a papírra írt ismeret tartogat(hat) még 
titkokat. Verselgető címmel olyan ismert íróktól idézek vidám verseket, akiket öröm olvasni, 
mert ki ne emlékezne Romhányi József kedves kis versikéire, vagy említsük Szabó Lőrinc 
gyerekverseit, és a sort még lehetne folytatni. A színes kis híreket a Hümmögő című rovat 
kínálja. Nincs olyan kisgyerek, de szerintem felnőtt sem, aki a tréfát, a viccet nem szereti, erre 
kínál mosolyogni valót a Viccelődő. A rejtvényfejtés minden valamire való lapban előfordul, 
ebből sem maradhatott ki, és a Kobaktörő nevet kapta. Sok kisgyermek tanácstalan, ha 
valamit szeretne ajándékozni, de ő maga akarja azt elkészíteni. Ebben segít, a Készítsük 
együtt! rovat.  Az újság hátlapját vidám színező zárja. Minden kedves érdeklődőnek 
szeretettel ajánlom! 

Az újság olvasható az interneten is, a http://www.dfmk.hu/~gyerek/ oldalon.  
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