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A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában tartott 
csoportfoglalkozások középpontjában is a könyv, az olvasás megszerettetése áll. A már 
fogékony legkisebb korosztály, az óvodások foglalkozásai nagy népszerűségnek 
örvendtek 2008 első felében is. Kollégánk, Magyar Szilvia a gyerekek érdeklődésének, 
valamint a pedagógiai programokba jól beépíthető témáknak megfelelően tart változatos 
tartalmú csoportos foglalkozásokat, melyek segítségével a kicsik számára élményt jelent 
már ebben a korban is a könyvtárlátogatás. A könyvek, a könyvtár miliőjének 
megszerettetése áll tevékenységének centrumában, mely jó alapot biztosít a 
gyerekeknek későbbi iskolás koruk tanulmányaihoz. 

Az első alkalommal hozzánk érkező kicsiket a Fedezzük fel együtt a 
gyermekkönyvtárat! című játékos könyvtárbemutatóra várja. A következő foglalkozást 
már az évszaknak, ünnepeknek megfelelően kérhetik az óvodapedagógusok. Az 
évszakokat, a természet változását, az állatok világát bemutató játékos, különböző 
dokumentumtípusokat felhasználó alkalmak mellett ugyancsak tartalmas időtöltést 
jelentenek a mesterségekről, az égbolt lakóiról (bolygókról), vagy a napszakokról szóló 
beszélgetések. A könyvtárlátogatás második részében a könyveké a főszerep. A 
válogatóládában, a képes mesekönyvek polcain és az ovis-sarok asztalán elhelyezett 
játékos és foglalkoztató könyvecskék lapozgatása, melyet zenehallgatás tesz még 
élményszerűbbé, nagyon kedvelt a kicsik körében. Sokan elmesélik otthon, hol jártak 
aznap és milyennek ismerték meg a könyvtárat. Ennek nyomán jönnek aztán el együtt a 
szülővel beiratkozni, mely nagy büszkeséggel tölti el őket: könyvtártagokká váltak, 
maguk is hazavihetnek mesekönyveket otthoni lapozgatásra, vagy esti mese 
felolvasásához. Ilyenkor bátran vezetik körbe szüleiket a könyvtárban és élvezettel 
mutatják be már a foglalkozáson megkedvelt, kinézett könyveiket.  

Az iskolás korosz-
tály könyvtárlátogatásai ki-
emelt jelentőséggel bírnak. 
Hiszen az iskolai könyvtár 
mellett fontos, hogy a 
gyermekkönyvtárban is 
otthonosan mozogjanak, 
ismerjék annak használatát, 
az egyes dokumentumtípu-
sokat és azok vissza-
keresésének eszközeit jól 
alkalmazzák. Hiszen, aki 
hatékonyan használja a 
különböző modern és ha-
gyományos ismerethordozó 
és kultúraközvetítő eszkö-

zöket, az ezt a jártasságot nem csupán tanulmányai során, de egész életében 
hasznosíthatja előbbre jutása, boldogulása, sikerei érdekében.  

A tavalyi év rekordot jelentett a könyvtárhasználati órák és a más témákban 
tartott foglalkozások tekintetében. Reméljük, év végére túlszárnyalhatjuk a korábbi szép 
eredményt. Különösen fontos, hogy lehetőleg a város valamennyi első osztályos 
kisiskolása megismerje a gyermekkönyvtárat és beiratkozzon hozzánk. Ezért tanév 
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elején sorra járom az oktatási intézményeket invitáló levelünkkel. A 
könyvtárhasználatot bemutató játékos bevezetőt követően már az egyes témakörök 
megtárgyalása, a begyakoroltatás kerül előtérbe különböző tankönyvek és saját ötletek 
alapján. Így az állománycsoportok, a betűrend mibenléte, a kézikönyvtár és a folyóirat-
használat megismerése mellett felépítjük közösen a „Tudományok Palotáját”, mely 
során az ismeretterjesztő könyvek tanulmányozására nyílik mód. A nagyobbak szívesen 
merülnek el a böngészés lehetőségében, melyhez jó alapot nyújt a katalógustípusok 
ismerete. Tanév végeztével szívesen frissítem fel a gyerekek tudását játékos formában. 
Ilyen például a „Játék a könyvtárban”, a „Könyvtári activity”, vagy a 
„Könyvtárhasználati társasjáték”, amelyeket magunk készítettünk. Nagy élvezettel 
mérik össze tudásukat a csapatok és osztoznak végül a jutalmakban.  

Miután önállóan 
használják a könyvtárat, 
csoportjaink szívesen 
látogatnak el hozzánk 
más jellegű foglalkozá-
sainkra is. Ilyen volt az 
év első felében a Játékos 
mulatságok című farsan-
gi, a kikeletváró, vagy a 
víz világnapja kapcsán 
tartott természetvédelmi, 
de akár a Janikovszky 
Éva írói világát bemutató 
rend-hagyó irodalomóra 
is. A hasonló, változatos 
könyvtári tevékenység-
formákkal zajló ismeret-
szerző barangolást több 
ízben tartottam más-más 
korosztálynak, nyilván a 
jártasságukhoz, a képes-
ségeikhez igazított tarta-
lommal.  

A foglalkozások 
végén kölcsönzésre is 
mindig marad idő. Sőt, 

akik dupla órára érkeznek, szívesen oldanak meg feladatokat a „Ki tud többet a 
könyvtárról” vagy „A hónap kérdései” közül, de a „Felismered a közúti jelzéseket?” 
című feladványunk is igen népszerű. Már egy újabb táblázatot is kellett ehhez 
készítenünk. Reméljük, ez a generáció már gyermekkorától jól alkalmazza a KRESZ 
szabályait, ahogy a könyvtárét is. A rendszeres látogatással, foglalkozásokon elsajátított 
tudással az olvasás és a könyvtárhasználat természetes igénye alakul ki a gyerekekben, 
mely intézmény az önművelődés fontos helye marad számukra életük folyamán. 
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