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A KIS HERCEG – HANGOSKÖNYV SZÜLETIK 
Azt gondolnánk, a mai kor felgyorsult információ áradata mellett, a percnyi hírnevek és a 
vizuális „függőségek” korában, nincs 5-10 percünk leülni és mást hallgatni, ahogy felolvas 
egy részletet vagy csak beszél valamiről. Igenis igény van a hallgatható tartalomra, akár 
munkába menet, akár a kutyát sétáltatva, autóban vagy buszon ülve hallgatnak a zenék mellett 
irodalmi szövegeket is az emberek. A vírushelyzet miatt is megnőtt az online elérhető 
tartalmak iránti igény.  
Munkatársaimhoz intéztem a felhívást: önkéntes vállalással A kis herceg című könyv 27 
fejezetére felolvasókat keresünk. A legtöbben még sosem csináltak ilyet, ezért szükség volt 
külön felkérésre is. Összesen 18-an olvastak fel, a felvételt mindenki maga készítette 
otthonában. Egyeztettük a technikai igényt, a formátumot. A cél az volt, hogy valamilyen 
formában felkerüljön online térbe, így kézenfekvőnek bizonyult a könyvtár Youtube 
csatornájára feltölteni. Innen könnyen osztható, terjeszthető. Ez viszont videós felület, amihez 
képet is érdemes társítani. Az egyes fejezetekhez az eredeti rajzokból animáció készült, ennek 
megvalósítása sem volt könnyű feladat. A felolvasások elkészítése és összeállítása végül egy 
teljes hónapot vett igénybe.  
A kész anyagot az ACSJTK Youtube csatornájára töltöttem fel. A közreműködőkön túl 
munkatársaink többsége megosztotta az ismerősei körében, pár nap alatt 500 fölé ugrott a 
megtekintés. A helyi újság riportere számolt be róla először a Zalamédia és a Zaol felületén - 
az előbbiben a cikk több, mint egy hónapig a portál 10 legolvasottabbja között volt. Ezt 
követte egy televíziós riport, majd egy rádió interjú, ami egyaránt megjelent a helyi és az 
országos katolikus rádió éterében is. 
A hangoskönyv így elérte célját. Egy nehéz időszakban mutatott példás összefogást a 
könyvtár munkatársai részéről. Számos biztató jelzést kaptunk olvasóink és a könyvtárat nem 
használók köréből is, hogy hallgatják és továbbadják a produktumot. Ajánlottuk a Vakok és 
Gyengénlátók Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete tagjainak. A gyermekkönyvtáros 
kolléganő a 10-14 évesek számára szövegértést és feldolgozást segítő feladatlapot készített A 
kis herceg c. könyv egyes fejezeteihez, amelyet a hallgatás során kellett kitölteni.  
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