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HONLAP- KALAUZ 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárának új honlapjához 
 
 

 
 
 

Vadonatúj formával, gazdag tartalommal találkozunk a DFMK 
Gyermekkönyvtárának honlapján. A jelmondat, amellyel invitál bennünket a 
búvárkodásra: „Utazz velünk… köss ki nálunk!”. A nyitóoldal színes, vidám képet 
takar: a hullámzó kék tengeren ringatózik egy fehér vitorlás hajó. Ha rákattintunk a hajó 
bármely vitorlájára, egy-egy megszívlelendő idézet, bölcs gondolat tárul fel előttünk.  

 A képernyő középső fehér részén „Hívogató” címmel az aktuális 
gyermekkönyvtári programok kínálják magukat (Cimbora-találkozó áprilisban; Blogolj 
velünk; Plüssállat-simogató). A hullámzó tenger mellett a „További hírek…”-re 
klikkelve a közeljövőben zajló eseményekre hívjuk fel a figyelmet. Itt bepillantást 
nyerünk a gyermekkönyvtárunk által készített kiadványok legújabb számaiba. A 
„Felnőtteknek ajánljuk” címszó alatt a Gyermekkönyvtári Információ aktuális számába 
olvashatunk bele, illetve az Olvasó Lurkó havonta megjelenő gyermekkönyvtári 
folyóiratban tallózhatunk. 

 A főoldal három különböző, gyermekkönyvtárunkra jellemző rendezvényre 
hívja fel a figyelmet: „Cimbora híradó; Mesefa; Irodalmi kalandozások”. Ha bővebben 
szeretnénk tájékozódni ezekről a dolgokról, csak rá kell kattintanunk a bennünket 
érdeklő menüpontra. 

 Az oldalt lefele gördítve „Könyvajánló” címszó alatt számos új 
gyermekkönyvvel ismerkedhetünk meg, rövid tartalmi leírások segítségével. 
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Találkozunk itt mesekönyvekkel, ifjúsági regényekkel, ismeretterjesztő kiadványokkal. 
A lap alján „Videótár” címszó alatt sokfajta érdekes, vidám, tanulást is segítő 
gyermekkönyvtári foglalkozásról láthatunk videofilmet. 

 A főoldal jobb oldalán „Közösség” címszó alatt felhívjuk a figyelmet a 
„Facebook”, a „Messenger” közösségi oldalakra, illetve figyelembe ajánljuk saját 
blogunkat (merthogy az is van!), amely a „tarkaforgokalandozo.blogspot.com” címen 
érhető el.  

 A „Rólunk írták” menüpontban arról olvashatunk, hogy milyen sajtóvisszhangot 
kaptak rendezvényeink. A Vendégkönyvbe is belelapozhatunk, ahova meghívott 
előadóink, művészeink jegyeztek be köszönő sorokat.  

 Most jöjjön a honlap bal szélét elfoglaló kék színű oszlop ismertetése, ahol sok-
sok hasznos, érdekes linket találunk! 

 A „Könyvtárunkról” címszó alatt fontos tudnivalók sorakoznak több 
menüpontban. A bevezető részben hangulatos könyvtári ismertető várja a 
gyermekolvasókat. Itt esik szó a nyitva tartásról, a gyermekkönyvtárosok személyéről, a 
sokrétű gyermekkönyvtári szolgáltatásról videóképek segítségével. 

 Következő linkünk a „Programajánló” címet kapta. Itt bepillantást kapunk a 
gyermekkönyvtári foglalkozásokról, az aktuális tanév rendezvényeiről. Az „Aktuális” 
pontra kattintva a ténylegesen aktuális, naprakész programok mutatják meg magukat. A 
„Pályázatok” címszó is érdekes lehet a szerepelni vágyó, tudásra szomjas gyerekeknek. 
A „Vetélkedők”-re kattintva zenei feladatlappal találkozunk, illetve „Kis zenetörténet” 
címmel a muzsikát szerető olvasók tudnak meg érdekes, fontos zenetörténeti 
ismereteket.  

 A következő linkünk az „ Online katalógus”-ba biztosít szabad belépést. Innen 
megtudhatjuk, hogyan lehet gyorsan, eredményesen keresni a könyvtár 
dokumentumaira. A „Használati útmutató” hangulatos formával igyekszik bevezetni 
bennünket a katalógushasználat rejtelmeibe. 

 Az „Olvassuk együtt” menüpont az olvasás megszerettetését tűzte ki célul. 
Olvasóinknak ajánlunk tematikus bontásban, életkor alapján érdekes mesekönyveket, 
ifjúsági regényeket, illetve ismeretterjesztő kiadványokat. Az „Olvastam, olvastad” 
címszó alatt boszorkányos témájú könyvek sorakoznak szép számban. Aki el szeretne 
mélyedni a boszik világában, a varázslatok birodalmában, itt bőven talál könyveket a 
témában.  

 A „Tanuljunk együtt” link hasznos tudnivalókat tartalmaz. Nem szeretsz 
tanulni? Utálsz fogalmazást írni? Unod az olvasásgyakorlást? Ha így van, csak klikkelj 
ide, és érdekes kiadványokkal ismerkedhetsz meg, amelyek segítik a tanulást. A 
„Kötelezők helyett ajánljuk” menüpont pedagógusoknak segít a „megunt” kötelező 
olvasmányok helyett újabbakat találni, amelyek tartalmilag megállják helyüket a 
magyar és külföldi gyermekirodalomban.  

 A „Tanuljunk az interneten!” címszó alatt igazán érdekes, hasznos menüpontok 
sorakoznak. Barangolhatunk a természetben egy internetes játék keretében; találunk itt 
játékos tanulást segítő feladatokat; megismerkedhetünk a digitális világ újdonságaival; 
szerepel online nyelvi program; a „National Geographic Kids” című gyermek folyóirat 
részletes tartalmi ismertetője is helyet kapott. Utána a biztonságos internetezés főbb 
tudnivalóit ismerhetik meg a gyerekek, kivédve a világháló csapdáit. 

 A következő link a „Cimbora Klub”-ot mutatja be, amely 2010. október 1-jén 
tartotta első összejövetelét. Hogy milyen programok voltak és lesznek még ebben a 
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tanévben, innen megtudhatják az érdeklődők. Arról is részletes tájékoztatást kapunk, 
hogy milyen élményekben volt részünk eddig.  

 A „Meglepetés” címszó tényleg meglepetéseket tartalmaz. Tölthetnek itt le 
olvasóink színezőket, verseket, fejtörőket, és még folytathatnánk a sort. Különböző 
játékok (logikai, mesés, kirakós, ügyességi) kínálják magukat szabadidős 
tevékenységként. A „Velem történt” egy második osztályos kisdiák versét, illetve egy 
ötödik és hatodik osztályos tanuló szubjektív gondolatait tárja fel előttünk. A 
„Kalendárium” címszó áprilisi, május eleji nevezetes napokról közöl rövid, lényeges 
ismertetőket. Aztán újból olvashatunk kiadványainkról, úgy, mint az Olvasó Lurkóról, 
amelyről már szó esett a főoldal ismertetésénél.  

 „Mosolygó” nevet kapott a következő link, amely alatt sok-sok 
gyermekkönyvtári rendezvényről láthatunk képes beszámolót. Archív képek is jócskán 
szerepelnek honlapunkon, visszamenőleg a 2004-2005-ös tanévig. 

 „Böngészde” címmel kreatív internetes oldalakkal, képeslap-küldő 
szolgáltatással, okos oldalakkal, illetve kíváncsi oldalakkal (Állatkert, Vidámpark, 
jogosítvány megszerzése, menetrend, illemtan stb.) találkozhatunk.  

„Csevegő” cím alatt Msn, illetve Skype szolgáltatásunkról tájékozódhatnak az 
érdeklődők.  

„Felnőtteknek” kínálja fel magát a következő link. Az olvasók 
megismerkedhetnek itt a Tarkaforgó gyermekkönyvtári kiadványunkkal, a 
negyedévente megjelenő Gyermekkönyvtári Információkkal, a Zalai 
Gyermekkönyvtáros Műhely szakmai tevékenységével.  

 A lap alján ismét a Videótár link szerepel, ahol különböző rendezvényeinkről 
látható képes beszámoló. 

 Összességében elmondható az új gyermekkönyvtári honlapról, hogy igényes, 
ötletgazdag, minden részletre kiterjedő. Ha van időnk és energiánk, hosszú ideig 
kalandozhatunk a honlapon. Higgyék el, higgyétek el, megéri a fáradságot és a 
ráfordított időt! 

 
 

        Fejesné Szabó Piroska 
 
 

 


