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„MINDEN KÖNYVTÁR VILÁGKIÁLLÍTÁS: MESTERELMÉK 
MESTERMŰVEIT MUTATJA BE.” 

          (Hawthorne) 
 

Amit ehhez a megállapításhoz egy könyvtáros a maga szerény eszközeivel 
hozzátehet: programokat szervez, rendezvényeket hív életre, foglalkozásokat tart kisebb 
és nagyobb potenciális olvasóinak, hogy élménnyé tegye az olvasást (megismertesse e 
mesterművekkel a gyerekeket), a könyvtár mint intézmény sokszínűségét bemutassa és 
begyakoroltassa a könyvtárhasználatot. Ezen munkálkodunk mi is a keszthelyi 
gyermekkönyvtárban. 

2008 első félévének eseményei közül kiemelkedik a Fogyatékkal élők könyvtári 
integrációját elősegítő NKA-s pályázati foglalkozássorozatunk. A helyi kisegítő iskola 
3-4. osztályosai látogattak hozzánk nagy örömmel, ahol egy képzett drámapedagógus, 
Kun Sándorné vezetésével változatos tartalmú, vidám, olvasásra szoktató óráknak 
lehettek részesei. Sőt, az év elején színházlátogatásra is alkalom nyílt: a veszprémi 
teátrumban tekinthették meg az Oliver! című előadást, amely könnyen átélhető volt e 
nehéz sorsú gyerekek számára. Ezt követte egy élményfeldolgozó játékos foglalkozás, 
melynek mi magunk is hatása alá kerültünk. Az az öröm, amelyet e darab és az azt 
megerősítő óra szerzett a gyerekeknek, leírhatatlan. Emellett jeles napokhoz, 
néphagyományhoz kapcsolódó foglalkozáson tanulhattak mozgást-zenét-dalt-
színjátszást. Farsang idején álarcot készíthettek maguknak könyvtári könyvek ötleteit 
segítségül hívva. S végül egy Zelk Zoltán mesét dramatizálhattak csoportmunkában. A 
foglalkozások végén természetesen könyvkölcsönzésre is alkalmuk nyílt a gyerekeknek. 
Sőt a záró találkozó végén egy jutalomkönyv csomagot adtunk át nekik, melyből 
mindegyikük birtokolhat egy-egy kötetet. Sajnos, ritkán jutnak saját könyvhöz ezek a 
tanulók. Több hasonló pályázatra lenne szükség ahhoz, hogy ilyen színvonalas és 
hasznos együttmunkálkodás helyszíne lehessen a könyvtár.  
 A farsangi időszakban több témába vágó játszóházat tartottunk. Egyik 
legsikeresebb, legtöbb csoportot vonzó foglalkozásunk az álarckészítő kézművesház 
volt. Emellett sor került képességfejlesztő játékos foglalkozásra is, ahol a memória, 
fantázia és kifejezőkészség fejlesztésén alapuló tevékenységformák kerültek előtérbe. S 
bár némelyiket maguk is játszák napközis foglalkozásokon, a könyvekkel kapcsolatosan 
mindez új értelmet nyert számukra. 
 Az első félév bővelkedett vetélkedőkben. Tradicionálisnak mondható 
könyvtárhasználati versenyünk ezúttal felső tagozatosoknak szólt. A modern és 
hagyományos könyvtári eszközök használatában alapvetően jártasnak bizonyuló diákok 
némely kérdéssel mégis nehezen boldogultak. Látszik, hogy kevésbé kitartó és a 
megszerzett tudást nem eléggé rugalmasan alkalmazó tanulói attitűdök alakulnak ki. 
Ennek háttere szociológiai-pszichológiai szakcikkek témája évek óta.  

Történelmi vetélkedőnk, melyet az 1848-as forradalom évfordulója kapcsán 
hirdettünk meg, 7. osztályosoknak szólt. A reformkortól a szabadságharc leveréséig 
terjedő magyar történelem eseményeit tekintettük át különböző feladatokkal: jeles 
alakok képkirakójától, vagy a keresztrejtvénytől a totón és a kortárs krónikán illetve az 
első felelős magyar kormány munkáját feldolgozó igaz-hamis állításokon át, a csaták 
helyszínét jelölendő vaktérképig. De volt zenemű- felismerő (indulók) és a forradalom 
eseményeivel foglalkozó kérdéscsoport is. Mint a versenyzők később elmondták, az 
ilyenfajta versenyektől eltérő, kevésbé egyhangú és feladattípusaiban meglepően színes 
megmérettetésen vehettek részt. A helyezettek jutalmait a Kossuth Szövetség bocsátotta 
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rendelkezésünkre. A Wass Albert szavalóverseny a Rákóczi Szövetség szervezésében 
jön létre évek óta, melyhez csatlakozik intézményünk is. A József Attila megyei 
versmondóverseny területi fordulója idén is sikeresen zárult. Sőt Keszthelyt és 
környékét sikerrel képviselték szavalóink a lendvai döntőn is, ahonnan helyezettként és 
különdíjasként térhettek haza.  
 

      Elkészültek a farsangi álarcok                  Munkában a könyvtárhasználati verseny szereplői 
 
 Nem kétséges, az eddigi legsikeresebb tavaszi kézművesházunk a Húsvétváró 
volt. Több turnusban érkeztek a résztvevő csoportok, akik bárányt, üdvözlő lapot és 
ablakdíszt készíthettek az ünnep jegyében, különböző kézműves technikák 
felhasználásával.  
 Áprilisban a Magyar Nyelv Hetén ezúttal is Kardos József tartott előadást a 
magyar nyelv szépségeiről nagy számú hallgatósága előtt. Ezúttal is sikerült őket 
meggyőzni: a magyarórák látogatása bizony hasznos és szórakoztató is lehet.  
 A Balaton Fesztivál programjaihoz csatlakozva a sétáló utcán velencei álarcokat 
és a kisebbekkel papírálarcokat készítettünk, mely nagyon sikeres programnak 
bizonyult. Olyannyira, hogy a Gyermeknap a Balaton-parton című rendezvényre külön 
ezzel a foglalkozásunkkal hívtak bennünket. A folyamatos érdeklődés és alkotás 
egészen a szép számú kiöntött gipszálarcunk elfogytáig fent maradt. Úgy tűnik, 
közkívánatra ősszel is kell egy ilyen témájú játszóházra időt szakítanunk, nagy 
örömünkre. Ezekből a munkákból majd kiállítást is tervezünk, a Kikelethívogató című 
rajzkiállításunkhoz hasonlóan. 
 Természetesen idén is az Ünnepi Könyvhét programjával zárjuk a tanévet: 
Mágusképző és más történetek címmel Petőcz András író-olvasó találkozójára kerül sor 
június közepén. Fontosnak érezzük a hasonló szerző és olvasója beszélgetéseket, hiszen 
egyértelműen javul az olvasási kedv az ilyen rendezvényeken részt vevő gyerekek 
körében. 
 A statisztikai adataink közül a beiratkozásunk idén is szépen és megnyugtatóan 
alakul. A forgalmi adataink változatos képet mutatnak, de a korábbi évek tendenciáját 
megtartják. 
 
          Tóth Rita  
 




