
TUDÓSÍTÁSOK 

NYÁRI GYAKORLAT GYEREKEKKEL 

Jelenleg a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem harmadéves hallgatója 
vagyok informatikus könyvtáros BA szakon. Legutóbbi gyakorlatomat a keszthelyi Fejér 
György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában töltöttem, mely két hét volt. Mikor elő-
ször mentem megbeszélésre, nagyon izgultam, hogy hogyan fogadnak majd, hiszen ők 
már profi könyvtárosok, én meg még csak hallgató vagyok. Ám amikor leültem beszélni 
az intézmény igazgatónőjével, rájöttem, hogy alaptalan volt a félelmem. Hihetetlenül ked-
vesen fogadott és a gyerekkönyvtárosok is igen lelkesek voltak a gyakorlatommal kapcso-
latban. 

Az első napok a megismerkedéssel teltek. Megismertem a könyvtárosokat, az álta-
luk használt integrált könyvtári rendszert, az állomány felépítését és néhányat az állandó 
olvasók közül. A könyvtár hangulata már az első percektől kezdve elkapott. Gyermekko-
romban nagyon sokat jártam ide, órákat töltöttem a polcok közt, jobbnál jobb könyvek 
társaságában. Már el is felejtettem, hogy van, akiknek ez a hely menedék is egyben. A 
következő napok már sokkal gördülékenyebben mentek. A két hét folyamán mindenbe 
belekóstolhattam a folyóirat érkeztetésen át az állományellenőrzésig. Hihetetlenül izgal-
mas volt. Ez a két hét biztossá tett abban, hogy helyesen döntöttem, mikor erre a szakra 
jelentkeztem. 

A második hétre feladatul 
kaptam, hogy a nyári iskolások-
nak tartsak foglalkozást. Ehhez a 
könyvtárost, mint témát választot-
tam. A gyerekek nagyon élvezték 
a foglalkozást, hát még én, miu-
tán belejöttem a dologba. Fel-
adatba kapták, hogy rajzolják le a 
szerintük tökéletes könyv-tárost. 
Elképesztő és igen ötletes képek 
születtek. Emellett érdekes volt 
látni, hogy az alsó tagozatosok 
hogyan is látják a könyvtáros 
„néniket”, bennük ugyanis még 
nem alakultak ki azok a sztereotí-
piák, mint például muszáj, hogy kardigán legyen rajtunk? 

Minden nehézség ellenére lenyűgöző, amit véghezvisznek a könyvtárosok nem 
csak a saját intézményükben, hanem a várossal való közös programokon is. A motiváció-
juk egyszerűen irigylésre méltó. Ezúton is szeretném még egyszer megköszönni, hogy 
olyan hamar beilleszkedhetem közéjük és azt az óriási bizalmat, amivel felém nyitottak. 
Köszönök mindent és már alig várom a következő gyakorlatot Nálatok! 

 
 

Takács Eszter 
 

  16


