
A kezdetek kezdete

2007-ben az országos könyvtári napok
egyik rendezvénye volt Sebestyén Bianka
bölcsõdei szakreferens elõadása, amely kis-
gyereknek és felnõttnek egyaránt szólt.
Nagy sikerük volt a mozgásokkal kísért
mondókáknak. Egyértelmûvé vált, hogy
szükség van hasonló programokra. Az elõ-
adás mellé játszóházat is szerveztünk. 
A kismamákat a védõnõkön keresztül moz-
gósítottuk. Könyvtárunk babakocsikkal is
jól megközelíthetõ, lift is mûködik az épü-
letben, így sok kismama jött el a környék-
rõl. Sokan beiratkoztak, a könyves vasár-
napra is visszatértek.

Felmerült a folytatás ötlete, de akkor még
nem tudtuk eldönteni, hogy ki csinálja, mi-
lyen formában, mert a tartalmi rész – a fen-
tiek szerint – nagyjából már formálódni
kezdett.

2008-ra kezdett kialakulni egy olyan el-
képzelés, melynek ötletadója egy rádiómû-
sor volt. Ennek lényege, hogy havi egy 
alkalommal, minden hónap elsõ hétfõjén
öttõl hétig töltse együtt az idõt a család. 

A közönségszervezésben segített az or-
szágos könyvtári napok keretében meghir-
detett Babaolvashow program, amelynek
részeként babafotó-pályázatot hirdettünk.
Ennek eredményhirdetésén ismét Sebestyén
Bianka volt a vendég, amikor már Öröm
körként hirdettük a rendezvényt az össze-
gyûltek között.

Öröm kör

2008 novemberében, családi programként
indult. A szervezés kapcsán fontosnak tar-
tom megemlíteni a következõket: védõnõ-
kön, bölcsõdén keresztül juttattuk el szü-
lõkhöz a felhívást, hirdettük a programot a
helyi lapokban, rádióban, tévében. Az ösz-

szejövetelek elõadóival folyamatosan ké-
szültek riportok is, amelyeket már a széle-
sebb közönség is láthatott és olvashatott.

Annak érdekében, hogy minél színesebb
programokat kínálhassunk, kérdõívet ad-
tunk közre: javaslatokat kértünk közremû-
ködésre, programokra, elõadókra. Önszer-
vezõdõ ugyan a program, de látszott, hogy
valakinek vállalnia kell az összefogását:
szervezés, elõadók meghívása, propaganda
stb. Ugyanakkor elgondolkodtunk azon is,
hogy a könyvtár számára mi lehet a hozadé-
ka a programnak. Akik jól érzik itt magu-
kat, azok beiratkoznak, a gyerekeiket is 
beíratják (Babaolvasójegy). Többségük ha-
vonta egyszer ellátogat hozzánk, nõ a
könyvtár forgalma, és megismerkednek
egyéb szolgáltatásainkkal is. 

A tapasztalatok alapján kiderült, hogy 
a rövid, szülõknek szóló ismeretterjesztõ
elõadások, beszélgetések mellett valamivel
a gyerekeket is le kell kötni, legyenek bár-
milyen korúak. Kialakult az a gyakorlat,
hogy mindig van egy kis ismeretterjesztõ és
ún. mozgásos, játékos, verses, mondókás,
mesés, zenés program, meg legalább kétfé-
le játszóház.

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Öröm kör a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárban,

avagy mit kérjünk születésnapunkra?

✒✒    Horváth Anikó

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. április 27



Eleinte játékokat a családokkal hozattunk
be, ingyenes beiratkozást tettünk lehetõvé a
szülõknek az elsõ évben, és minden babát
beírattunk.

A hónap elsõ hétfõi egyre népszerûbbek
lettek, jöttek teljes családok, apukák, nagy-
szülõk is, hogy megoszthassák a szerepe-
ket: ki játszik a gyerekkel, ki hallgat elõ-
adást stb. 

Vannak olyan családok, amelyek kifeje-
zetten az õket érdeklõ témák miatt jönnek,
pl. waldorfosok, otthonszülés, Kismama új-
ság szerkesztõjével találkozó, egy-egy
szakemberrel való beszélgetés lehetõsége.
Mások bejöttek egy-egy témára, s köztünk
maradtak.

A könyvtár vezetése – látva a program
népszerûségét és látogatottságát – áldozott
a tárgyi feltételek megteremtésére: szõnye-
get vásárolt a térbe, ahol a programok foly-
nak, hogy a babák ezen játsszanak, játéko-
kat kaptunk, a szerzeményezésnél nagyobb
keretet kaptunk arra, hogy a programhoz
kapcsolódó dokumentumokat magasabb
példányszámban vásárolhassuk. Pelenkázó-
hely kialakítása is tervben van. 

Hogy minél szélesebb közönség számára
juttathassuk el a programot, körbejártuk a
város gyermekorvosi rendelõit, beszéltünk
gyermekorvosokkal, védõnõkkel, 2009 õszé-
tõl ezen intézményekbe mindenhova kül-
dünk szórólapot. A város bölcsõdéivel s a
környék óvodáival továbbra is nagyon jó 
a kapcsolat, a szokásos sajtó útján való 
megjelenés lehetõségével ezután is éltünk.
Mindezeken túl egyre nagyobb a szerepe a
„szájpropagandának”: sokan eljönnek kíván-
csiságból, azért, mert valakitõl hallottak róla. 

Minden helyi közremûködõ meghívása-
kor kihangsúlyozzuk, hogy fizetni nem tu-
dunk, és megkérdezzük, így is vállalja-e. 

A már említett kérdõívek és a szülõkkel
való beszélgetések alapján lassanként kiala-
kult a közremûködõk köre: jöttek a javasla-
tok elõadókra (pl. gyógytornász, masszõr,
gyermekpszichiáter); témákra (pl. otthon-
szülés, rendellenességek korai felismerése,
nevelési problémák, beszédhibák). A ját-
szóházak vezetésére mi kerestünk meg óvó-
nõket, de a kismamák közül is voltak vállal-
kozók. ■
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