
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárral (FSZEK) közösen rendezte meg
2015. június 10-én a Babaolvasó orszá-
gos szakmai napot a FSZEK Központi
Könyvtár fogadótermében. Az ott töltött
néhány óra alatt hallottunk gyerekekrõl,
babákról, mamákról, gyerekjátékokról,
foglalkozásokról és az ezekkel kapcsola-
tos könyvtári munkáról.

A szakmai napot Ramháb Mária, az
IKSZ elnöke nyitotta meg, aki bevezetõ-
jében elmondta, hogy egyre több az ér-
deklõdõje a bababarát olvasásnak, ami
azért szerencsés, mert nem lehet elég ko-
rán elkezdeni a gyermekek könyvtár-
használatra nevelését.

A jelenlévõket Dippold Péter, a
FSZEK Központi Könyvtár igazgatója
köszöntötte, aki szerint szakmánk fontos
eleme és törekednünk kell arra, hogy a
gyerekeket végigsegítsük azon az úton,
ami a mesehallgatástól az értõ olvasásig
vezet.

Ölbeli játékok

A Babaolvasó szakmai nap elsõ elõadója
Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza
néprajzkutatója volt, aki az ölbeli játé-
kokkal ismertetett meg bennünket. A fel-
nõtt a kisgyermeket az ölébe veszi, 
játszik vele, énekel, mondókázik, simo-
gatja, ringatja. Közben a gyermek moz-
gási és értelmi képessége fejlõdik, felfe-
dezi saját testének használatát, és érzelmi
kapcsolatai is elmélyülnek.

Az ölbeli játékok formai jellemzõi,
hogy kis formákból épülnek fel, töreked-
nek a minimalizmusra, repetitív jellegû-
ek és folyamatosan ismétlõdnek, ami ál-
tal a még beszélni nem tudó gyerekek is
könnyen bekapcsolódhatnak, idõvel aktív
szereplõkké válhatnak. A mondókák gaz-
dag modalitása is felkelti a kisdedek fi-
gyelmét, a kijelentõ mondat mellett gya-
kori a kérdõ, felszólító, felkiáltó is.

Az ölbeli játékok alkalmával a gyer-
meket változatos taktilis ingerek érik. 
A testén keresztül érzékeli az egyenletes
és a tempót váltó mozgást, továbbá az
érintést. A gyermek passzív, majd foko-
zatosan aktivizálódik: elõször a mozgá-
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sos tevékenységben, majd a beszédben és
végül az éneklésben is.

Az elõadó e játékokra több példát is
bemutatott, amiben Áfonya, a mackó volt
a segítségére. Hallhattunk néhány dalt, és
több aranyos mondókát: „Hazamegyek,
kinyitom az ajtót, kinyitom az ablakot, ki-
sepregetek, becsukom az ablakot, becsu-
kom az ajtót, csavarintok egyet a kul-
cson, és elmegyek otthonról.” Miközben
a verset mondjuk a gyermeknek, az ujja-
inkkal utánozzuk a mozdulatokat az ar-
cán, például a kisepregetésnél az egész
arcát többször végigsimítjuk a mutatóuj-
junkkal.

Meglepõ, hogy száz évvel ezelõtt egy
szülõ mintegy negyven játékot tudott, az
alatta levõ generációnál ez a szám már
csak tíz, majd még egy generációval lej-
jebb mindössze átlagosan három. Ennek
ellenére most mégis van valamilyen jelle-
gû újraéledése a mûfajnak.

Mindenben játék

Ezzel a címmel tartott elõadást Mátyás
Zoltán, a Budapesti Korai Fejlesztõ Köz-
pont bábszínész-rendezõje. Néhány per-
cig csak azt láttuk, ahogy kipakolta a ma-
gával hozott bõröndöt, amibõl elõkerült
egy lyukas zokni, egy lufifújó pumpa,
egy kutyabáb, egy kendõ, majd kártya és
különféle limlomok. Mindannyian lé-
legzetvisszafojtva vártuk, hogy mi fog
történni, amikor is buborékot fújt, majd
közölte, hogy „ez egy produkció, mert
gyerekeknek szól”. Az elõadás rövid 
elméleti résszel folytatódott, majd a gya-
korlatból is kaptunk egy kis ízelítõt. Min-
den zenei, mozgásos és vizuális játék ak-
kor válik igazán izgalmassá, ha a gyerek
hisz benne. Az egyik legfontosabb hoz-
závaló a játékvezetõ személyisége és
adott érzelmi állapota. Nem dönthetjük el
elõre, hogy milyen játékot játszunk a
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gyerekekkel, elõször felmérjük a mentá-
lis és érzelmi állapotukat, majd elindu-
lunk a közös játék útján, aminek a végén
ott az élmény, a közös játék élménye.
Minden esetben észre kell vennünk, ha
változtatni kell a játékon, mert mondjuk a
gyerek elfáradt, vagy netán unja azt.

A gyakorlati rész elsõ és legfontosabb
kérdése az volt, hogy mitõl játék egy lyu-
kas zokni. El sem tudnánk képzelni, hogy
a gyermekek érzelmeit és gondolatait mi-
lyen szinten be tudjuk vele indítani.
Alapvetõen már azért izgalmas, mert szí-
nes, és mert lyukas. Lehet belõle aranyos
kis hernyó, karkötõ vagy akár az alapve-
tõ játékot is eljátszhatjuk, hogy a büdös
zoknival elaltatjuk az egyik vállalkozó
szellemû kis hölgyet, akit aztán egy bátor
lovag felébreszt a – pumpa – lézerkard
segítségével. És itt már az új játékot tart-
juk a kezünkben, ami azon kívül, hogy
lézerkard, lehet akár telefon is, amivel
bármikor és bárhonnan felhívhatják a

gyermekek a szüleiket, hogy beszámolja-
nak élményeikrõl.

Az elõadó elmondta, hogy nem igazán
szereti a lufifújó pumpát, és a hajtogatott
lufit sem. Hiszen ha a már összehajtoga-
tott lufit adjuk a gyerek kezébe, úgy vala-
mi készet, véglegeset adunk, nem pedig
játékot, amirõl õ maga találhatja ki, hogy
mi az, és mire tudja használni. A gyere-
keknek nagyon fontos a meglepetés él-
ménye, amit mi is megtapasztalhattunk
az elõadáson. Az elõadó felpumpált egy
lufit, majd bejelentette, hogy elkötötte a
végét, és átnyújtotta valakinek a hallgató-
ságból. Õ elvette, majd mindannyiunk
meglepetésére a lufi elrepült, ugyanis a
szája mégsem volt bekötve. Elmosolyod-
tam a produkción, és elképzeltem, hogy
egy csapat gyerek számára ez milyen él-
ményt nyújthat, milyen felhõtlen kaca-
gással, jókedvvel reagálhatnak rá.

Mátyás Zoltán bemutatta néhány szó-
val a Napra nap címû elõadást, amelynek
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õ az ötletgazdája, egyben rendezõje. 
A produkció két manó magánéletérõl
szól, és folyamatosan leköti a legkiseb-
bek figyelmét. Eleinte a két manó, a szí-
nész és a zenész játszik, majd fokozato-
san bevonják a gyermekeket is, ezzel 
interaktívvá téve a játékot. A következõ
fázisban már a kicsiké a fõszerep, együtt
játszanak a manókkal. Az érdekesség az,
hogy az elõadás végeztével a legtöbb
gyermek még maradni szokott játszani,
az átélt élményeket próbálják feldolgozni
a játék segítségével.

A gyerekek érdeklõdését és kíváncsi-
ságát mindig fenn kell tudni tartani. 
A bõröndbõl kirakott holmik is ezt a célt
szolgálják, a bohócorr, a kutyabáb, a kár-
tya vagy a kendõ, amibõl madár vagy
akár nyári sapka is készíthetõ.

Ha kedvet kapunk arra, hogy a gyere-
keknek, a gyerekekkel játsszunk, akkor
az alábbi könyveket jó, ha ismerjük,

használjuk: Tátrai Zsuzsanna – Kará-
csony-Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi
szokások; Weöres Sándor: Bóbita; Forrai
Katalin: Ének az óvodában; Pintérné
Tasnádi Ágnes: Mozgásfoglalkozások az
óvodában: a Kovács-módszer alkalmazá-
sa; Hervé Tullet: Pötty könyv; Irkafir-
káék: Izgõ-mozgó könyv; Eva-Lena
Larsson – Kennert Danielsson: Egész év-
ben Findusszal; Karma Wilson – Jane
Chapman: Medve horkol; Channa
Bambaradeniya: A vadvilág atlasza.

Babaszínház közösen

Csóka Eszter drámapedagógus, közmû-
velõdési szakember, a Kispesti Munkás-
otthon Mûvelõdési Ház munkatársa 
Mûvészeti élmények kicsikre hangolva
címmel tartott elõadást a Babaolvasó
szakmai napon. Elsõként babaszínházi
elõadásokról kaptunk képet, amelyeket
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akár néhány hetes kortól is élvezhetnek a
gyerekek, mert a hangoké és a mozgásé 
a fõszerep. Mûfaji sajátosságai, hogy
több érzékszervre egyidejûleg hat, 
hogy az információ sebessége és mennyi-
sége lassú, gyakori az ismétlés. Az elõ-
adást mindig feloldja a végén a közös 
játék, ahol azt tudják eljátszani, ami a
legjobban tetszett nekik.

Az elõadó több babaszínházi elõadás
elõkészítésében vett részt mint alkotó és
mint látványtervkészítõ. Az Állattörténe-
tek egy fantáziajáték, amely a gyerekeket
körülvevõ tárgyakról szól, a humoros tör-
téneteket az alkotók és a gyerekek együtt
alakítják. Az elõadás végén a szereplõk a
kicsikkel és szüleikkel együtt játszanak,
az elõadásban található helyzeteket to-
vábbgondolják, kedvüknek megfelelõen
átalakítják.

Az Állatok farsangja olyan babaszín-
házi elõadás, amikor a különféle anya-
gokból készült állatok mulatnak Camille

Saint-Saëns azonos címû zenéjére. Kesz-
tyûbõl, zokniból, rongyból készült tyú-
kok, kakasok, lovak, csigák bukkannak
fel a színpadon, köztük próbál a két báb-
szereplõ – egy oroszlán és egy nyúl – el-
igazodni.

A Pepita babaelõadás a színek szüle-
tésérõl szól. A két színész két színbe öl-
tözik, egyikük fehér, míg másikuk fekete
ruhát ölt. A színészek különféle tárgyak
segítségével folyamatosan csalogatják a
színeket: pirosat, sárgát, kéket, zöldet 
a fekete-fehér világba. Az elõadás díszle-
te egyben interaktív textiljátszótér is, így
újabb és újabb csodákat fedezhetnek fel a
gyerekek – az elõadás után is.

A babaszínházi elõadás születéstõl há-
rom-négy éves korig ajánlott, a készítõk
figyelembe veszik az életkori sajátossá-
gokat. Az interaktív elõadás tempója a
gyermekek befogadóképességéhez iga-
zodik, figyelmüket az emberi hang ve-
zeti.
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Elõadónk játszóházak és játszóterek
tervezésében, kialakításában is részt vett.
A Kabóca házikó Veszprémben, a Kabó-
ca Bábszínházban található, ahol a ját-
szószoba alapja több kis játéksziget.
Minden szigeten játékok találhatók – a
hozzájuk kapcsolódó leírással együtt. Az
ügyességi játékok egymásra épülnek, így
a gyermekek saját tapasztalásukkal tud-
nak elõre jutni az egyre nehezedõ játé-
kokban. Az izgalmas játékokat a szülõk
is szívesen kipróbálják, a legtöbb termé-
szetes anyagokból (zoknibábok, különfé-
le anyagokból készült babák, fajátékok)
készült. A játszószobában egy kis báb-
színház is található, ahol rendszeresen
tartják a már említett babaszínházi elõ-
adásokat.

A gyermekek életében fontos, hogy
korán találkozzanak a festészettel, az iro-
dalommal. A festményeken keresztül is-
merkednek a színekkel és a különféle
formákkal. Ehhez remek kezdeményezés

az a mágnestáblán átrendezhetõ fakoc-
kákból álló eszköz, amelynek elemeibõl
a gyerekek az átrendezés segítségével fo-
lyamatosan újat alkothatnak.

Hallottunk a fekete-fehér kiállításról
és játszóházról is, ahol a kisgyermekek
maguk színezhetik ki a kiállított képeket,
játékokat. Színes kukucskáló fóliákon
keresztül nézve sárgára, zöldre, kékre és
pirosra „festhetik” az õket körülvevõ vi-
lágot.

Az ilyen és ehhez hasonló játékos fog-
lalkozások célja, hogy erõsítse a szülõ-
gyermek kapcsolatot, hogy a gyermekek
a játékot szolgáló eszközök helyett a ben-
nük lévõ játékot használják. A foglalko-
zásokon a cél az alkotás, a játék és a ta-
nulás összhangja. 

Nem is gondolnánk, hogy egy egysze-
rû gyurmázás mennyit tanít egy gyer-
meknek. Miközben kukacot vagy csigát
formálnak, tanulják a színeket és a szá-
molást is.
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A foglalkozás végén az elõadó be-
mutatta a BabaArt mûvészeti napok és
konferencia programját. A többnyire két-
napos rendezvénynek a Kispesti Mun-
kásotthon Mûvelõdési Ház ad otthont,
ahol a cél egy összmûvészeti babaprog-
ram lebonyolítása, kiegészítve egy szak-
mai konferenciával. A kicsik élvezhetnek
színházi elõadásokat, megismerkedhet-
nek irodalmi mûvekkel, gyönyörködhet-
nek képzõmûvészeti alkotásokban, és
természetesen maguk is alkothatnak,
játszhatnak, játszva tanulhatnak. A kép-
zõmûvészeti játszóház mellett lehetõség
nyílik babaszínházi elõadás megtekinté-
sére, a kicsik könyvekkel is találkoz-
hatnak, különféle festményekkel ismer-
kedhetnek. 

A szakmai konferencián bölcsõdei ne-
velõk mellett a különféle mûvészeti ágak
képviselõi is összefoglalják a korosztály-
lyal kapcsolatos gondolataikat, ötletei-
ket. Ha valakinek felkeltette az érdeklõ-

dését a BabaArt mûvészeti napok és kon-
ferencia, az idén november 8-án és 9-én
ellátogathat a Kispesti Munkásotthon
Mûvelõdési Házba.

A kétórányi elõadás után kérdéseket
lehetett feltenni az elõadóknak, de ezek
hiányában egy rövid szünetet tartottunk.

Gyakorlati példák, programok a
könyvtárban

A szünet utáni egy órában betekintést
nyerhettünk négy bababarát könyvtár
életébe. Elsõként Dienes Éva, a FSZEK
Sárkányos Gyerekkönyvtár munkatársa
elõadását hallhattuk Bababarát könyvtár
címmel. A tudás és a fantázia birodalma
várja azokat a gyermekeket, akik belép-
nek a központi könyvtár sárkányos rész-
legébe, ahol 22 ezer kötet közül válo-
gathatnak. A sárkányok – úgy, mint a 
mesében a kincseket – itt a tudást, 
a könyveket õrzik.
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A gyermekkönyvtár bababarát részle-
gének célközönségét a nulla és három év
közötti gyermekek alkotják, akik a szü-
leikkel együtt érkeznek. A kismamá-
kat leghatékonyabban a közösségi por-
tálokon – ezek közül is fõként a
Facebookon – keresztül lehet elérni,
megszólítani. A Sárkányos Gyerek-
könyvtárnak külön Facebook-oldala van,
ahol többnyire programajánlókat, egy-
egy rendezvény fényképeit, könyvekkel
kapcsolatos bölcsességeket láthatunk.

A bababarát szemlélet egyik alapvetõ
gondolata, hogy a gyerekekbõl kulturális
tartalmakat fogyasztó és igénylõ fel-
nõttek váljanak. Ehhez elengedhetetlen
feltétel a minél több élményközpontú
foglalkozás bababarát helyszínen. A gye-
rekek a foglalkozások segítségével beil-
leszkednek a könyvtár mindennapjaiba, a
helyszín természetes közeggé válik szá-
mukra.

A FSZEK több gyerekkönyvtárában
és gyerekrészlegében is különféle prog-
ramokkal várják a legkisebbeket. A fog-

lalkozások sajátossága, hogy a gyerekek
minden alkalommal könnyedén kézbe
vehetik az adott témához kapcsolódó
könyveket, leporellókat, játékokat, s így
még gazdagabb élményben van részük.

A Sárkányos Gyerekkönyvtár nagysi-
kerû Babázó programja havi rendszeres-
séggel várja a mamákat és a babákat.
Meghívott szakemberek segítségével az
anyukák közt kötetlen beszélgetés folyik
a gyermekeket leginkább érintõ témákkal
kapcsolatban: óvodába szoktatás, a ba-
bák elsõ meséi, könyvei, játékai, gyerek-
betegségek és kezelésük. A Ringató fog-
lalkozásokon a babák szüleikkel együtt
énekelnek, mondókáznak, játszanak. 
A Tánc-lánc elnevezésû programon a ki-
csik és szüleik együtt énekelnek, táncol-
nak, és kipróbálhatják az ott található
hangszereket is. A pelenkázótáska és rej-
telmei programok nagyon szórakoztató-
ak, a táskában lévõ tárgyak segítségével
versikéket, meséket lehet eljátszani, ami-
vel a nyûgös, fáradt babák figyelmét
könnyedén lehet lekötni. A Sárkányos
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Gyerekkönyvtárban a dallamos, mon-
dókázós programokon kívül olyanokkal
is lehet találkozni, ahol a babáknak fo-
lyamatosan kell a kezüket használniuk,
ilyen például a Cellux kézmûves foglal-
kozás.

A Lörinci Nagykönyvtárban az Izgõ-
mozgó klub kétévesnél idõsebb – énekel-
ni, táncolni és kézmûveskedni szeretõ –
gyermekeknek szól, többnyire egy-egy
központi téma köré épülve.

A Bíró Mihály utcai könyvtár kicsik-
nek szóló foglalkozása a havonta megtar-
tott ingyenes baba-mama klub.

A Dagály utcai könyvtárban háromhe-
tente délután tartanak diafilmvetítést. 
A vetítéseken a kisgyerekektõl a nagyob-
bakig mindenki megtalálja a számára
legkedvesebb mesét.

A gyerekeket a közös élmény, a csa-
láddal a könyvtárban eltöltött idõ teszi
magabiztossá abban, hogy a kulturális él-
mények közt otthon érezzék magukat.

A Baba-mama kuckó Gödöllõn címû 
elõadást a Gödöllõi Városi Könyvtár 
és Információs Központ munkatársa,
Maszlag-Lénárt Mónika tartotta. Gödöllõ
32 ezer fõs lakosságából nagyon sok a fi-
atal. A városban pezsgõ a kulturális élet,
ebbe próbál bekapcsolódni a 18 ezer
négyzetméter alapterületû, tizenkilenc
könyvtárossal mûködõ városi könyvtár.

A könyvtár különféle szolgáltatásokat
kínál gyerekeknek, családoknak: klasszi-
kus és kortárs gyermekkönyveket, isme-
retterjesztõ irodalmat kölcsönözhetnek,
válogathatnak a tinipolc kínálatából. Ide-
gen nyelvû mesekönyvek és regények,
gyermek- és ifjúsági folyóiratok állnak a
fiatalok rendelkezésére. 

Aki szórakozni vágyik, használhatja a
társasjátékokat vagy a multimédiás ját-
szóteret, különféle számítógépes és
online játékokkal. Babasarok, leporellók,
játszószõnyeg és pelenkázó várja a legki-
sebbeket.
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A beiratkozott gyerekek száma 2002-
ben négyszázöt volt, ez 2013-ra vissza-
esett háromszázkilencvenre. Azonban
2014-ben ötszázötvenöt tizenhat évnél 
fiatalabb olvasója lett a könyvtárnak,
amire magyarázat lehet a kampányszerû
reklámozás: kommunikáció a Face-
bookon, könyvtárkommandó a város kü-
lönbözõ rendezvényein, illetve az olva-
sásélményeket gyûjtõ album.

A könyvtár havonta egy alkalommal,
szerdán – amikor zárva tart – rendezi
meg baba-mama kuckó programját. Egy
lelkes olvasó anyuka kereste meg a
könyvtárat az ötletével, aki azóta is aktív
szervezõje a programoknak. A foglalko-
záson a környékbeli kisgyermekes anyu-
kákat érintõ témák kerülnek a középpont-
ba, meghívott szakértõ tart elõadást, amit
kötetlen beszélgetés követ. Eközben a
babák a babasarokban játszanak, könyve-
ket lapozgatnak.

A baba-mama kuckó programokat fo-
lyamatosan reklámozzák, többek között a
könyvtár honlapján, emellett a Face-
bookon létrehozták a Baba-mama kuckó
a Gödöllõi Városi Könyvtárban Közössé-
get, ahol folyamatosan nyomon követhe-
tõ a programok alakulása.

Az eddigi nyolc alkalommal összesen
kétszázhat anyuka volt jelen, és ez a
szám folyamatosan növekszik. Egy kis
ízelítõt is kaptunk a programkínálatból.
Az elõadások között volt szó a testvérfél-
tékenység kezelésérõl, aromaterapeuta
tartott elõadást az immunerõsítõ illóola-
jokról, emellett lehetõség volt karácsonyi
kézmûves foglalkozáson részt venni a
csöppségekkel.

Az elmúlt hónapokban is különféle
elõadásokat hallgathattak meg a program
résztvevõi. Faluközi Éva integrált szem-
léletû önismereti mentor elõadásán a kis-
mamák olyan kérdésekre kaptak választ,
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hogy a gyerek érv-e vagy kapocs, hogyan
tartható fenn a párkapcsolat gyerekek
mellett, a gyerekek hogyan élik meg a
szüleik kapcsolatát.

Bodrogi Lilla babahordozási tanács-
adó elõadása a csecsemõ valós igényeit
mutatta be, illetve Czompa Judit HR-sza-
kértõ sok értékes tanácsot adott a munká-
ba visszatérni vágyó kismamáknak.

Szintén baba-mama foglalkozás a he-
tente megrendezésre kerülõ Ringató.
Egyfajta családi mûvészeti nevelési
program, amelynek középpontjában a ba-
bák és szüleik közös éneklése és játszása
áll. A foglalkozásokon a nulla és három
év közötti korosztály zenei neveléséhez a
szülõk a kodályi elvek alapján kapnak út-
mutatást arra, hogyan énekeljenek, játsz-
szanak a kicsikkel.

A könyvtár 2008-ban újabb olvasás-
ösztönzõ programot indított, melynek az
Év Olvasója címet adták. Az Év Olvasó-
ja bárki lehet, aki rendszeresen jár
könyvtárba és sokat olvas. Minden évben
díjat nyer az, aki a legtöbb könyvet köl-
csönözte, emellett megjutalmazzák a
könyvtár legidõsebb és legfiatalabb olva-
sóját is. Az okleveleket és apró ajándéko-
kat az Országos könyvtári napok rendez-
vénysorozat keretein belül, a Könyves va-
sárnapon osztják ki.

Dombóvár Város Könyvtárának munka-
társa, Kolozsváriné Kállai Szilvia, a
Babaprogramok Dombóváron címû elõ-
adással készült. A könyvtárban a baba-
barát légkör a jellemzõ. A falak és a 
berendezés színvilága, a dekoráció figye-
lemfelkeltõ a kicsik számára. Ha elfárad-
nak, a párnák közé vethetik magukat a
kis kuckóban, ahol bábokkal, plüss álla-
tokkal játszhatnak. A könyvek, magazi-

nok, leporellók könnyen elérhetõek, de
ha a kicsik megunják a lapozgatást, fej-
lesztõ és társasjátékokkal is játszhatnak.
A könyvtár minden új beiratkozott babá-
ja babaolvasójegyet kap.

Nagy sikere van a Kerekítõ foglalko-
zásnak, amit havonta kétszer tart egy ze-
nepedagógus az olvasóteremben. Miután
a foglalkozás véget ér, még sokáig ma-
radnak a gyermekkönyvtárban a gyere-
kek és szüleik játszani, olvasgatni.

A könyvtárban a Pöttöm mozi is igen
népszerû, õsztõl tavaszig tartják a dia-
filmklubokat. A program hozadéka, hogy
nagyon megugrott a diafilmek kölcsön-
zési aránya.

Igény szerint tartanak papírszínházi
foglalkozásokat is, húsz olyan mese van,
amit rendszeresen játszanak – fõleg óvo-
dáskorú gyermekeknek.

Különféle koncerteknek, ünnepségek-
nek is otthont ad a könyvtár, rendszere-
sek a gyereknapi kézmûves foglalkozá-
sok vagy a Mikulás-ünnepségek. Ezekre
komplett családokat várnak a szervezõk,
így a kicsik el tudják sajátítani szüleiktõl
és nagyobb testvéreiktõl, hogy hogyan
kell viselkedni a könyvtárban.

A programok mellett folyamatosak a
pályázati lehetõségek is. Meseíró-, mese-
olvasó-pályázat, rajzpályázat, különféle
vetélkedõk is gazdagítják a városban élõ
gyermekek mindennapjait.

Egy nagyon kedves kezdeményezés is
helyet kapott a könyvtár falai között, a
könyvbirodalom. A könyvbirodalomba
bármely gyermek beletartozik, aki olvas,
részt vesz a könyvbirodalmi találkozó-
kon, rendezvényeken, megoldja a koro-
nagyûjtõ feladatokat. A koronákat az 
év végén tallérokra cserélik, ezzel a gye-
rekek könyvet, DVD-t, játékot vásárol-
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hatnak. Minden évben felavatják 
a Könyvkirályt, Könyvkirálynõt és a
Könyvherceget, attól függõen, hogy ki-
nek sikerült a legtöbb koronát összegyûj-
tenie.

A programokról a könyvtár honlapjá-
ról vagy a könyvtár Facebook-oldalá-
ról tájékozódhatnak az olvasók, ahol
mindig naprakész információkkal talál-
kozhatnak.

Zsigri Mária, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Megyei és Városi Könyvtár mun-
katársa Találkozzunk a Baba-mama klub-
ban! címmel tartott elõadást, amit a kive-
tített fényképek tettek színesebbé. Így
láthattuk azt a környezetet, ahol a legki-
sebbek töltik idejüket, a babzsákokat, a
párnákat és az aranyos kis hintalovat,
amit a gyerekek nagyon szeretnek.

A Ringató foglalkozásokat a kisterem-
ben tartják, ahonnan olyankor ideiglene-
sen kiviszik a dobozban összegyûjtött 
játékokat, hogy a gyerekek a mondóká-
zásra tudjanak koncentrálni. Ez a prog-
ram a legnépszerûbb, ez vonzza a legna-
gyobb közönséget.

A kicsiknek és szüleiknek heti rend-
szerességgel babamasszázs-foglalkozás
is van.

A baba-mama klubot védõnõ tartja,
aki beszélget az anyukákkal, de néha elõ-
fordul, hogy elõadókat is hív. Mindig
olyan témák kerülnek elõ, amik a kisgye-
rekes anyukákat foglalkoztatják. Eköz-
ben a babák olyan játékokkal játszanak,
amik lekötik a figyelmüket, így a beszél-
getések nyugodt körülmények között zaj-
lanak.

A könyvtárban rendszeresen van dia-
filmvetítés, ami azért is népszerû, mert a
diafilmek nem kölcsönözhetõk. Papír-

színházi elõadásokat is tartanak a könyv-
tárban, különféle meséket dolgoznak fel
papírképek segítségével. A Tititá színház
célja, hogy a gyerekeket megismertesse a
különféle hangszerekkel.

A gyermekkönyvtári részleg népsze-
rûsítése folyamatos, a könyvhéten a
könyvtárosok kitelepülnek a fõtérre, és
ott próbálják becsalogatni a potenciális
olvasókat a könyvtárba.

Az elõadás végén Ramháb Mária össze-
foglalta a nap során elhangzottakat, és
megosztotta néhány gondolatát velünk.
Amikor az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elindította a Babolvasó kam-
pányt, nagyon kevés könyvtárba jártak
még babák. Aztán a program egyre nép-
szerûbbé vált, a könyvtárak elkezdtek a
kismamákkal foglalkozni, akik értelem-
szerûen gyermekeiket is vitték magukkal
a könyvtárba.

A jövõben fontos lenne erõsíteni azt
az irányt, hogy nõjön azoknak a könyvtá-
rosoknak a száma, akik képesek és sze-
retnek a nulla–három éves korosztállyal
foglalkozni. Van rá mód, hogy ezeket a
készségeket elsajátítsák a könyvtárosok,
meg kell tanulni, hogy mikor milyen rig-
must, éneket kell használni.

Minden lehetséges lépést meg kell
tenni ahhoz, hogy a gyerekek minél ko-
rábban könyvtárhasználóvá váljanak. 
Ehhez az országban rengeteg jó példát ta-
lálunk. Együtt, egymásra támaszkodva
sokat tehetünk a jövõ felnövekvõ generá-
ciójáért. ■
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