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TALÁLKOZTUNK A KESZTHELYI GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 
 

 „Találkozzunk a könyvtárban!” – szólt az Országos Könyvtári Napok szlogenje, 
amelynek rendezvényeihez idén is szívesen csatlakozott intézményünk, a Fejér György 
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. Október első felében minden az olvasásért, az 
olvasásról szólt. Természetesen e felhívás nélkül is minden nap az olvasókért vagyunk, 
de ezekben a hetekben különösen igyekeztünk minden korcsoportot megszólítani és 
könyvtárunkba vonzani programjainkkal. Lássuk, melyek is voltak ezek: 

Október 2-án Bosnyák Viktóriát láttuk vendégül, aki a cserszegtomaji és két 
keszthelyi általános iskola negyedikeseinek mesélt írói pályájáról, műveiről és terveiről. 
Az egyéniségéből áradó derű és humor elvarázsolta hallgatóit, akik szívesen olvassák 
könyveit és nagy örömmel nézték meg az írónő első művéből, a Tündérboszorkányból 
diákok által készített kisfilmet. A gyerekekben felmerült kérdések megválaszolását kö-
vetően könyvjelzőt osztott ki Viktória. A találkozás végén szívesen dedikálta új kiadású 
Tündérboszorkányát és folytatását, a Klott gatya ne fárassz! című művét, valamint a 
helyesírás és a szókincs fejlesztéséhez hozzásegítő új köteteit. (Sirály a király?, Amikor 
kivirágzott a fánk fánk.) Mivel több könyvéből nem maradt e második helyszín előadá-
sára elegendő példány az írónőnél, készséggel vállalta, hogy néhány hét múlva küld 
névre szóló dedikációval ellátott műveket a feliratkozó gyerekeknek. Nagy volt aztán az 
öröm, amikor megérkeztek e kötetek! 
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óber 4-én legkisebb olvasóinkat köszönthettük a „Kismama klub a gyermekkönyv-
an” című rendezvényünkön. Dr. Nagyné Czibor Éva védőnő tartott előadást a babák 
déséről, melyhez mondókás, dalos könyveket ajánlottunk a szülők figyelmébe. Az 
sóterem új, puha szőnyegét örömmel vették birtokba a még csak mászó, totyogó 
ságok, akik ez alkalomból Babaolvasó füzetkét és babaolvasó jegyet kaptak, hiszen 
is könyvtártaggá váltak. 

Október 7-én, a programsorozat közepén egész napos rendezvénysorozatra várta 
mek és felnőtt olvasóit a városi könyvtár a Zeppelin térre. Színes, látványos előadá-
al, könyvritkaságokkal, kézműves vásárral és játszóházzal ismerkedhettek a részt 
k. A gyermekkönyvtár játékos totót készített, melynek szép számú megoldói jutal-
ban részesültek. 

Könyvtári activity nevű csapatjátékunkba nagy élvezettel kapcsolódtak be a gye-
k. Az ifjúsági regények hőseit, könyvtárhasználatot, meseszereplőket, könyvtári 
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rendezvényeket tartalmazó feladványokért minden csapat jutalmat kapott. A zsírkréták, 
matricák, órarendek, kulcstartók stb. gyorsan gazdára találtak. Előbbieket máris felavat-
ták a gyerekek, hiszen lehetőség nyílt őszi képek készítésére is. Elsősorban a sárguló 
leveleiket levetkőző fákat, gyümölcsös tálakat örökítettek meg különféle technikával a 
kisebb és nagyobb gyerekek. A 8-12-ig tartó héten délutánonként bárki bekapcsolódha-
tott az alkotásba, az elkészült képekből a programok zárásaként „Kertem alján” címmel 
kiállítást rendeztünk.  

A rendezvények nagy sikerrel zajlottak és bizony nem közhelyszerű a megállapí-
tás: hozzájárultak az olvasóvá neveléshez. Hiszen azóta is népszerűek Bosnyák Viktória 
könyvei, egyre több a beiratkozott olvasónk és a foglalkozásra jelentkező csoportunk. 
Köszönet illeti a koordináló szervezőket! 
 
 Tóth Rita 
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 
 
 

 Augusztusban ismét egy hetet töltöttem a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 
önkéntesként. Jól éreztem magam. Jó volt visszatérni, és jó volt újra könyvespolcok 
között járni-kelni. 
 Voltam gyermekkönyvtáros és feldolgozós is egyaránt. Mind a kettőt szeretem. 
Jó az olvasókat kiszolgálni, és jó a könyveket „belülről megismerni”. Nem tudnék vá-
lasztani a kettő közül. Én már akkor is jól érzem magam, ha kezemben tarthatok egy 
könyvet. Nem feltétlenül olvasni, csak lapozgatni, nézegetni. Hiszen egy könyv érték: 
információk, érdekes történetek vagy éppen tudományos gondolatok vannak bennük. És 
ezen nem változtathat sem az Internet, sem pedig egyéb más dolog. Ezek is értékesek – 
hiszen az emberek nap mint nap használják ezeket –, de más-más szempontokból. 
 Egy kis szakvélemény: igazából most szembesültem azzal a ténnyel, hogy már 
egyik könyvtár sem vezeti a hagyományos katalógust. Tisztában vagyok vele, hogy 
ésszerű és logikus a számítógépes nyilvántartás használata, csak nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a katalógusok a könyvtárak nyilvántartásainak alapjai. Ha pedig minden 
könyvtár áttér a számítógépes feldolgozásra, akkor könnyen meglehet, hogy a katalogi-
zálás „tudománya” örökre elveszik. Szerintem ezt nem szabadna hagyni. (Azért igyek-
szünk vigyázni rá… – a szerk.!) 
 Végezetül örülök annak, hogy jól sikerült ez az egy hét, és remélem, hogy jövőre 
is eltölthetek majd egy kis időt itt. 
 

Varga Bence 
 




