
TUDÓSÍTÁSOK 

 
FOGLALKOZÁSOK A CSERSZEGTOMAJI TELEHÁZ KÖNYVTÁRI 

SZOLGÁLTATÓ HELYÉN 
 

Cserszegtomaj Önkormányzata Képviselőtestületének 68/2015.(IX.16.) számú határozata 
alapján a Könyvtári-, Információs Közösségi Hely elnevezésű Könyvtári szolgáltató hely 
nyitva tartása az alábbiak szerint változott. Hétfő-csütörtök: 10.00 -17.00 óra: helyszín: Szabó 
István Általános Iskola, péntek: szünnap, szombat: 9.00 – 15.00 óra helyszín a Teleház 
épülete (Vadász u. 2.). E határozat kiindulópontja a 2015. évi központi költségvetésről szóló 
törvény mellékletének VI. pontja, amely a települési önkormányzatok könyvtári- és 
közművelődési feladatainak támogatását ahhoz a feltételhez köti, mely szerint az 
önkormányzat biztosítsa a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és közművelődési 
intézmény nyitva tartását a hét valamely szabadnapján. 
  
A település szerkezete szerepet játszott a könyvtári ellátás megtervezésénél. Cserszegtomaj 
szétszórt típusú, 18 négyzetkilométeren fekvő település. A két részt: Cserszeget és Tomajt 
elválasztó völgyön át húzódik az út Keszthelytől Rezi felé. A központi könyvtár a tomaji 
falurészben, a Szabó István Általános Iskola épületében található 1994 óta. Az iskola 
szomszédságában helyezkedik el az óvoda is, ahol jelenleg közel 200 kisgyermekre 
felügyelnek. Az oktatási intézmények központi helyzete miatt kézenfekvő volt itt a könyvtár 
berendezése. Az olvasók hozzászoktak a jól megközelíthető épülethez. A könyvtárhasználók 
nagy része az iskola tanulóiból, és az intézménnyel valamiféle kapcsolatban lévő felnőttekből 
kerül ki. Szülők, nagyszülők, volt tanítványok és hozzátartozóik keresik fel a könyvtárat.  
 
Beiratkozott olvasóim számát sikerült az utóbbi évtizedben két és félszeresére növelni. 
Mindez a rendszeres nyitva tartásnak is köszönhető. A szombati nyitva tartás helyszínéül a 
cserszegi falurészben lévő Teleházat jelölte ki az önkormányzat. 
 
Az épületben lévő volt irodahelyiségben elhelyeztem kb. 350-400 db könyvet, néhány 
folyóiratot, így lehetővé vált a könyvtárhasználat a szombati napokon 2015. szeptember 19-e 
óta. A többszöri és sok helyen megjelent reklámozás ellenére a lakosság részéről eddig még 
nem nagyon jelentkezett igény a könyvkölcsönzésre, ezért kézműves foglalkozások rendszeres 
tartásával igyekszem hasznossá tenni a nyitvatartási időt. 
 
2015 Október 3. Origami, őszi filigrán díszek készítése volt a programunk, amelyen alsó és 
felső tagozatos gyerekek egyaránt részt vettek. Egy 3. osztályos kisfiú, Román Sándor szinte 
művészi szépségű kompozíciót alkotott. A Filigránok című könyvből őszi díszeket készíttetek 
a gyerekek. Élvezetes alkotó délelőtt volt, amelyben a gyerekek kreativitása teret kaphatott. 
 
Okt. 17. Termésbábok készítése. Őszi termésekből, vad- és szelídgesztenye, dió, mogyoró, 
mandula, csipkebogyó, őszi levelek felhasználásával, hurkapálcikával készítettünk vidám 
figurákat.  
 
Okt. 31. Játékos vetélkedő olvasásról, könyvtárról az Iskolai Könyvtárak napja (okt. 27.) 
alkalmából alsó-és felső tagozatosoknak. Az általam power point programmal készített 
bemutatóra alapozva állítottam össze kérdéssort, melyet a gyerekek kitöltöttek, és együtt 
értékeltünk. 
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Nov. 14 Gyöngyfűzés. Ékszerek, díszek készítése. Szép gyöngyökből fűztünk különböző 
technikákkal láncot, karkötőt és gyöngy állatkákat. 
Nov. 28 Adventi koszorú készítés. Nagyon népszerű program volt. Családok készítettek 
adventi díszeket. Gyermekek és felnőttek dolgoztak együtt, egymást segítve és bíztatva. 
Gyönyörű alkotások születtek, amelyek a családi otthonok karácsonyi hangulatát fokozták. 
Dec. 12 Karácsonyi üvegfestés. Üvegmatrica festékkel készítettünk ablakra helyezhető 
díszeket. Gyerekek vettek részt a programon. Karácsonyfát, gyertyát, hóembert, téli 
dekorációt rajzoltak. 
 
Dec. 19. Karácsonyi díszek filigránokból. A hasonló című könyvből készítettünk karácsonyi 
illetve téli hangulatot árasztó díszítést otthonokba, valamint a Könyvtár dekorálására. 

 
2016-ban folytatódnak a foglalkozások. 
 
Január 16-án Mókás papírállatkákat készítettünk. A könyvekben lévő képek alapján készültek 
a munkák, természetesen a gyerekek fantáziáját is hozzátéve.  
 
Január 30-án farsangi álarcok készültek, többféle alapanyagot felhasználva. A készítő 
gyerekek ki is próbálhatták műveiket az iskola farsangi bálján.  
Február és március hónapban már a tavaszra, illetve a Húsvétra készülődünk 
foglalkozásainkon. Azután anyák napi meglepetés elkészítése lesz a témánk. 
Az itt leírtakból kitűnik, hogy a községi könyvtárosi munka mennyire sokrétű. 
Találékonysággal, kreativitással szükséges helyettesíteni a néhány éve még népszerű 
hagyományos szolgáltatásokat. 

 
 

 Ódorné Bognár Eszter 
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