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TÁRSASJÁTÉKOS TALÁLKOZÓK A KÖNYVTÁRBAN 
 
A társasjáték újabban nagyon népszerű, és nemcsak a gyermekek körében. A Deák Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtárban már több mint két éve megalakult a társasjátékos klub, aminek 

a népszerűsége máig is töretlen. Az évek során rengeteg ember megfordult ezeken a 
találkozókon, és ahogy a hír terjed, újabb emberek is csatlakoznak. 

Hogy is jött létre a társasjáték klub a könyvtárban? 

Egyszer pakolás közben egy szekrényben nagyon sok gyerekeknek szóló társasjátékot 

találtam. Innen jött az ötlet, hogy lehetne olyan rendezvényt tartani, ahol társasokat kedvelő 
emberek gyűlnek össze közös játékra. Először gyerek és családi programban gondolkodtam, 
de aztán próbáltam más korosztályt is a könyvtárba csalogatni, így a célközönség a fiatal-

felnőtt korosztály lett. Természetesen gyerekek is jöhetnek, számukra is találhatók játékok. 
Ötletemet a könyvtár vezetése is örömmel fogadta. A könyvtári szolgáltatásokat ily módon 

bővítettük és újabb embereket sikerült bevonzani a könyvtárba. A program helyszíne a Deák 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, de épületen belül több helyen is megfordultunk már: 

rendezvényterem, kötészet, gyermekkönyvtár, olvasóterem. 

 

A társasjátékos találkozókat rendszeresen minden hónap utolsó péntekén tartjuk, és ezek a 

rendezvények nyilvánosak és ingyenesek. Nagyon sokféle játék közül lehet választani, 

amelyek közt a hosszabb stratégiai játékok (3-4 óra alatt lejátszható) ugyanúgy megtalálhatók, 

mint a rövidebbek. A csapat elég vegyes, de összeköt bennünket a közös hobbi, a 

társasjátékok kedvelése. Gyakran érkeznek új játékosok, így minden alkalommal 

összegyűlünk annyian, hogy több játékot is kipróbáljunk. Vannak a könyvtár által vásárolt 

játékok, de lehetőség van arra is, hogy bárki elhozza otthoni kedvencét, azt bemutassa és 
kipróbálja a többiekkel. 

 

A szórakozásnak ez a formája olyan sikeres, hogy az európai uniós pályázati projekthez is 

hozzákapcsoltuk, megújítottuk az egyre népszerűbb szolgáltatásunkat. Minden foglalkozáson 
bemutatunk egy-egy új társasjátékot. 

 

Szerintem azért jó társasjátékozni, mert megismerkedhetünk más hasonló érdeklődésű 
emberekkel és a játékok között olyan sok fajta létezik, hogy bárki találhat kedvére valót. 

Remélem ez az elfoglaltság még nagyon sokáig megmarad, színesíti a Deák Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár szolgáltatásait és egyre többen jönnek el. Mindenkit szeretettel várunk a 

társasjátékos találkozókra, amikről a Könyvtár Olvasó Lurkó című magazinjából, a honlapról 
és a faliújságról értesülhetünk.         
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