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Az én könyvtáram

Készítette: Pásti Balázs – 3. oszt., Noszlop

Könyvtárunk 25 m2 alapterületû, és 16
ülõhelyes. Itt mindenki mindenkit ismer, a
hangulat sokszor családias. Sokan nem min-
dig olvasni járnak ide, hanem a barátaikkal
találkozni és beszélgetni.

A kép jobb oldalán a mesekönyves polc
látható.

Én nagyon szeretem a meséket. Kedven-
ceim a KISVAKOND és a TESZ-VESZ VÁ-
ROS mesekönyvek.

A könyvtárosunkat Erzsi néninek hívják.
Õ a könyvtár lelke és mindentudója is egy-
ben. Bármilyen kérdéssel fordulunk hozzá, õ
mindig szívesen segít. A képen Erzsi néni
íróasztala látható. Ezen tölti ki a kölcsönzés-
hez szükséges papírokat.

A kölcsönözhetõ kötetek száma kb. 7500,
ebbõl:

ismeretterjesztõ irodalom kb. 1100
gyermek és ifjúsági irodalom kb. 800
idegennyelvû (angol, német, eszperantó)

kb. 50
kötelezõ iskolai irodalom kb. 300
felnõtt szépirodalom kb. 4450
A kézikönyvek száma kb. 800.
A könyvtárunkban olvashatóak még fo-

A z  é n  k ö n y v t á r a m



lyóiratok, idõszaki kiadványok és napila-
pok is.

A könyvtárhasználók rendelkezésére 
4 számítógép áll, internetes hozzáféréssel.
Ez jó lehetõség mindazok számára, akiknek
otthon nincs internetes szolgáltatásuk. Segít-
séget nyújt a tanulásban és ezúton hivatalos
ügyeiket is intézhetik. ■

A Rózsaszín nyúl elmegy 
a könyvtárba

Írta: Bessenyei Dániel – Battonya

A Rózsaszín nyúl felébredt és elment a
könyvtárba.
– Jónapot! – mondja a Rózsaszín nyúl.
– Szia te nyúl! Válaszol a könyvtáros néni.
– A nyúl hátra megy a könyvekhez.

A könyvtáros néni egyszer csak azt hall-
ja, hogy hátul valaki csámcsog.

Hátra megy a polcokhoz, és látja, hogy a
nyúl eszi a könyveket.
– Állj meg, te nyúl!
– Miért? – kérdezi a nyúl.
– Azért, mert a könyveket nem enni kell, ha-
nem olvasni.
– Hát de én nem tudok itt maradni délután
meg éjszaka.
– Nem is kell, mert haza lehet vinni és utána
visszahozni.
– Biztos? – kérdezi a nyúl.
– Igen! Mondja a könyvtáros néni.
– És milyen fajta könyvek vannak itt?
– Hát például meséskönyvek, regények, álla-
tos könyvek, jármûves könyvek meg még
sokfélék.

– És lehet bújócskázni?
– Nem, itt csöndben kell maradni.
– És az olvasáson kívül még lehet valamit
csinálni?
– Lehet internetezni és különféle versenye-
ken résztvenni.
– Van olyan fajta könyv, hogy hogyan kell
gondozni a nyulakat?
– Igen! Gyere velem megmutatom!

A nyúl kikölcsönözte a könyveket és bol-
dogan ballagott haza. ■

Az én könyvtáram

Készítette: Németh Eszter – Tab

„Az én könyvtáram” egy fantasztikus hely,
ahol sok jó könyvvel ismerkedhetsz meg. 

Ebben a könyvtárban vagyis „az én
könyvtáramban” rengeteg jobbnál-jobb
könyv van. Itt a sorok között történelmi, tu-
dományos, irodalmi és mese könyvek, vala-
mint verses kötetek, ifjúsági regények és
köelezõ olvasmányok találhatók. A könyves-
polcok közé helyezett székekre leülve bele-
olvasgathatunk egy-egy könyvbe. Ha meg-
tetszik a könyv, akkor kikölcsönözhetjük.
Játszhatunk társasjátékokkal, hallgathatunk
zenét, nézhetünk filmet.

Gyere és hozd el a családodat, és lépjetek
be együtt a könyvek világába. ■

Az én könyvtáram

Írta: Kerepesi Kimberli – 3. oszt., Oroszi

Az én könyvtáramban mevan minden ami
szükséges vagy kel.

Könyvektöl kezdve számitó gép. Tegnap
meg 20-is voltak gépezni meg könyvet köl-
csönözni. Az én könyvtáramban 5 óráig van
könyvtár és így csak 16-an tudtak gépezni.
4-en pedig kölcsönözni. Ittak, ettek és még
játszotak is. Én és Enikõ néni segitetünk
mindenkinek. De valamikor olvastam vala-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. január 33



mikor játszotam a többiekel. De csak a ba-
bákkal. Mert az anyukájuk vagy apukájuk is
gépezett.

Már elment mindenki és mimég egy picit
oda ültünk. Utána mi is haza mentünk. Mivel
segitettem kaptam egy álatos könyvet.

Haza fele azon gondolkoztam hogy
milene nékülünk ha nemsegitünk. ■

Az én könyvtáram

Írta: Kerepesi Dzsesszika – 5. oszt., Oroszi

Az én könyvtáram csodás. Mindent megtalá-
lok ami kell. Sok mindent kértem már. 
A könyvtár egy csodás dolog.

Bárcsak mindenki oda járna! Az én
könyvtáram egy csodás épületbe van. Az
épület elõtt kiskert van, gyönyörû virágok-
kal. A könyvtárba kettõ gép is van. Egy szép
íróasztal a könyvtárosnak. Kettõ szék és egy
asztal ahol olvasni lehet. Könyvek sorakoz-
nak a polcon és csak arra várnak, hogy vala-
ki olvasni tudja õket. Vannak regények, me-
sekönyvek, sorozat leírások és még sok min-
den. Az én könyvtáram mindenki számára
könyvet tud ajánlani. De csak olyanokat ami-
ket mi is szívesen olvasunk. Vuk, Két Lotti,
Pál utcai fiúk, Kinizsi Pál ezek mind megta-
lálhatók. Csak el kell szánni magad és már is
ott vagy. A könyvtárunk és minden könyvtár
olyan mint az iskola. Tanulni lehet mind két
helyen. Csodálatos dolog. 

Az én könyvtáramba nem csak gyerekek,
tinik vagy húszon éves emberek járnak ha-
nem az idõsek is. Nem csak mi hanem még
az öregek is szeretnek olvasni. Az elsõsök-
nek is jó az én könyvtáram mert már õk is
tudnak olvasni õk is eljöhetnek. Hát az én
könyvtáram már csak ilyen. ■
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Januári lapszámunk szerzõi

Balogh Mihály
Kunszentmiklós

Balogh-Bolega Mária
Városi Könyvtár, Újfehértó

Csulákné Angyal Katalin
Informatikai és Könyvtári Szövetség, Budapest

Czupyné Léber Boglárka
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely 

Gál Ferencné
Városi Könyvtár, Újfehértó

Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Könyvtár, Tata

Kertész Gyuláné
Debrecen

Kóródy Judit
Infodok Kft., Budapest

Majorné Bodor Ilona
Eötvös József Fõiskola Könyvtára, Baja

Mák Ferenc
Aracs közéleti folyóirat, Szabadka

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Könyvtár, Tata 

Punykó Mária
KMPSZ, Irka c. gyermeklap, Kárpátalja

Tóthné Csorvási Erzsébet
Városi Könyvtár, Újfehértó

Zalavári László
Eötvös József Fõiskola Könyvtára, Baja

Tisztelt szerzõ kollégák!

Kérjük, hogy írásaikat ne formázzák,

valamint az illusztrációkat ne ágyazzák be a

dokumentumokba! A képeket külön küldjék,

vagy adják meg azok online elérhetõségeit.

A szerk.




