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Az olvasás megszerettetése
a beregszászi Járási

Könyvtár
Gyermekkönyvtárában*

Negyedszázados könyvtárosi pályafutásom alatt
legfontosabb feladatomnak a gyermekek olvasás-
ra való nevelését, a könyvek megszerettetését
tartottam. Szerencsés helyzetben voltam, mert a
könyvtárosi munka számomra nem csupán
testreszabott szakmát, hanem a hobbimat is
jelentette.Visszapörgetve az elmúlt évtizedek ese-
ményeit, hálás vagyok a sorsomnak, hogy mind-
végig azt tehettem, azzal foglalkozhattam – a lét-
minimum fölé soha fel nem kúszó fizetést leszá-
mítva –, ami nagyon sok örömöt és sikert jelen-
tett. Igen, sikert, ami nem volt ugyan látványos,
nem rengette meg a világot, de amiért érdemes
volt élni, vállalni a szükséget, az emberhez mél-
tatlan körülményeket, amelyek között dolgoztunk
és a mai napig is dolgoznak a könyvtáros kollé-
gáim. A szegényes környezetben, téli hidegben
fûtetlen, néha villanynélküli, sötét könyvtárban
eltöltött idõ nem volt hiábavaló áldozat a könyv-
tárosok részérõl: gyermekek sokaságát tanítottuk
meg szeretni, becsülni a könyveket, ráérezni az
olvasás szépségére. Pedig kevés volt az igazán jó
könyv, s még kevesebb a kötelezõ olvasmányo-
kat jelentõ irodalom.

A rendszerváltást követõen a könyvtárak mun-
kájában is nagy változás következett be, amit a
kilencvenes évek elején úgy éltünk meg, mint az
égbõl hulló, nem várt ajándékot. Magyarlakta
vidéken elõször élhettük meg, hogy a gyermek-
könyvtárban magyar nyelven tarthattuk a gyer-
mekfoglalkozásokat a magyar iskolák kisdiákja-
inak. Bizony, ez eleinte egész komoly terheket
rótt ránk, hiszen nem rendelkeztünk az anyanyel-
vünkön megjelentett módszertani segédanyaggal.
A meglévõ dokumentumok nagy többségét nem
a magyar írók mûvei alkották, hanem Tolsztoj,

Gorkij, Gogol, Csehov vagy Solohov mûveinek
magyar nyelvû fordításai. Ezen írók neve igen
elõkelõ helyet foglal el a világirodalomban, de
ezekbõl a könyvekbõl a magyar iskolák, közép-
iskolák diákjai nem ismerhették meg a magyar
irodalom klasszikusait. Ebben az idõszakban na-
gyon sok magyarországi könyvtár (köztük példá-
ul az Országos Széchényi Könyvtár) sietett segít-
ségünkre, és ennek köszönhetõen mára a kárpát-
aljai könyvtárak állományát – így a beregszászi
városi gyermekkönyvtárét is – nagyrészt az ak-
kor ajándékba kapott könyvek alkotják.

A könyvtári munkát ekkor új alapokra helyez-
tük, így a saját lehetõségeinkbõl kiindulva, saját
szükségleteinket szem elõtt tartva, magunk szab-
tuk meg munkamódszereinket. Végre azokat a
könyveket adhattuk kis olvasóink kezébe, ame-
lyeket mindig is szerettünk volna és olyan formá-
ban, ahogyan azt mi elképzeltük. Hogy mire
gondolok? Nos, a gyermekkönyvtár akkori veze-
tõjeként mindig arról álmodoztam, hogy szakmai
felkészültségünkre támaszkodva játékos formában
keltsük fel a gyermekek érdeklõdését a könyvek
olvasása iránt.

Az elképzelésünk az volt, hogy az elemi isko-
lák padjait koptató kisdiákokkal kezdjük, akik a
legjobban igénylik a játékot. Mert a gyerekek
ebben a korban a legfogékonyabbak a szépre, itt
kell elkezdeni az olvasóvá nevelést. Ehhez a leg-
elsõ és legfontosabb lépés, hogy a gyerekeket
becsalogassuk a könyvtárba. Bár abban az idõ-
ben már igen sok jó könyvvel rendelkeztünk, az
élet mégsem kényeztetett el túlságosan bennün-
ket: a könyvtárban nem volt tévé, számítógép sem.
Hozzá kell tennem, hogy sok helyen ma is vál-
tozatlan a helyzet… Itt jut eszembe egy keserves-
vidám történet.

A ’90-es évek második felében meghívott
vendégként vettem részt egy magyarországi
könyvtárostalálkozón, ahol az egyik hazai kollé-
ga elpanaszolta, hogy az iskolai könyvtárnak, ahol
õ dolgozik, csak egy Commodore típusú, régi-
módi számítógépe van… Erre a gépre hogyan
vihetném fel az állományt? – kérdezte. – Több
mint ötezer könyvrõl van szó! És nálatok mi a
helyzet? – fordult hozzám. Pironkodva vallottam
be, hogy mi csak hírbõl ismerjük a Commodore
számítógépet, írógépünk sincs, bár a mi könyvtá-
runk állománya csaknem 35 ezer kötetbõl áll,

*Elhangzott a zempléni és felvidéki kistelepülések
könyvtárosainak a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyv-
tárban 2005. január 25–26-án tartott, második nemzet-
közi konferenciáján.
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viszont mostanában kapunk elegendõ golyóstol-
lat, a papírt sem kell már magunknak megvásá-

rolnunk, így nincs gond a katalóguscédulák meg-
írásával…

Visszatérve a számítógépek, az internet hiá-
nyához, talán furcsán hangzik, ha azt mondom,
hál’ Istennek, hogy nem volt. Mert a gyerekek a
könyvek, az olvasás miatt jöttek be a könyvtár-
ba. A könyvtárnak éppen ama funkciója volt va-
lóban kihasználva, ami miatt a könyvtárakat lét-
rehozták. Nem kétséges, hogy mára a számító-
gép a mindennapok elengedhetetlen tartozékává
vált az élet minden területén, de hiszem és val-
lom, hogy a tévé, az internet az olvasás legna-
gyobb konkurenciáját jelenti. Fájó szívvel tapasz-
talom, hogyan válik az olvasás az ifjúság köré-
ben egyre inkább divatjamúlttá. Butábbak lettek
a magyar gyerekek? – teszi fel a kérdést a riporter
egy most megjelent folyóiratban. Nem, kérem, csak
nem olvasnak eleget, és szegényesebb lett a szó-
kincsük.

Nos, én a könyvtárórák bevezetésekor a ke-
zemre felhúzott két bábu segítségével igyekez-
tem felkelteni a gyerekek érdeklõdését a köny-
vek iránt, megszerettetni az olvasást és – nem
utolsósorban! – megtanítani a gyerekeket a könyv-
tár használatára. És állíthatom, nem kis sikerrel.
Lám, a szükség találékonnyá teszi az embert, és
a körülmények hatására a szegénységet is hasz-
nunkra fordíthatjuk.

Eleinte spontán foglalkozásokat tartottunk a
könyvtár olvasótermében az éppen akkor ott
összegyûlt gyerekek számára. Nagy létszámban
jöttek a magyar iskolában tanuló gyerekek könyv-
tárunkba, mert az állomány gyarapodásával, a
magyar nyelvû kézikönyvek szaporodásával egye-
nes arányban nõtt az olvasók száma.

Beregszászban két gyermekkönyvtár mûködik,
és a mi könyvtárunk lett a magyar diákok ked-
venc báziskönyvtára. Sok tanár is bejött, hogy
anyagot gyûjtsön a tantárgyához; napközis taná-
rok elkísérték a gyermekcsoportokat a könyvtár-
ba, és rendszeresen részt vettek a foglalkozáso-
kon. A pedagógusok késõbb azt kérték, hogy a
könyvtárórákat az iskolában tartsuk, méghozzá
fakultatív oktatás keretében. Az elképzelés ké-
zenfekvõ volt, mivel a foglalkozásokon általában
különbözõ korosztályba tartozó gyerekek gyûl-
tek össze, kicsik és nagyobbak vegyesen. Márpe-
dig egy adott témáról másképpen kell beszélni az
elsõs-másodikos kisdiákoknak és másképpen a
negyedik-ötödik osztályosoknak. Így hát az egyik
magyar iskola alsó osztályaiban indítottam be a
könyvtárismereti órákat, akkor még kísérleti jel-
leggel.

Azért esett a választás éppen erre az intéz-
ményre, mert már jó tíz éve minden könyvtári
rendezvényt a jelzett iskolával közösen rendez-
tünk meg. Az iskola Beregszász központjában
van. A város legrégebbi iskoláinak egyike, mégis
a legszegényebb, a legrosszabbul ellátott iskolák
közé tartozik, mert az ott tanuló diákok nagy része
nem a város elitjének csemetéje. Perifériára szo-
rult munkanélküli és alkoholista szülõk gyerme-
kei, akiknek a könyv fogalma csupán a tanköny-
vekre korlátozódott. Ezek a gyermekek ritkán
találkoztak igazi olvasmányos könyvekkel, meg
kellett õket tanítani a könyvek szeretetére, az ol-
vasás gyönyörûségére, az olvasnivaló megválasz-
tására, a könyvtárhasználat alapfogalmaira. A
helyszínt azért is választottuk, mert az iskolában
nem mûködött iskolai könyvtár, tehát mi pótol-
tuk ezt is.

Úgy érzem, mindezt el kellett mondanom, hogy
ne tûnjék megmosolyogni valónak a mai, mo-
dern világban az a mód, ahogyan a könyvtárórá-
kat vezettem és vezetem ma is. Elõször a betûket
már jól ismerõ gyerekekkel kezdtünk foglalkoz-
ni, így évrõl-évre a második osztálytól kezdtem
el az órákat, folytatva az ötödik osztályig. Nekik
érdekes, játékos, izgalmas foglalkozások voltak
ezek az órák, nekem kihívást és pluszmunkát je-
lentettek, mert minden egyes foglalkozást komoly
elõkészület elõzött meg. Hetente általában hat,
ritkábban kilenc különbözõ osztályban tartottam
könyvtári órákat.

Az órák tervét minden esetben úgy építettem
fel, hogy elsõ helyen a könyvtárismeret álljon.
Fontos hogy a gyerekek megtanuljanak önállóan
tájékozódni a könyvtárban. Ezt követte az adott
hónapra jellemzõ ismertetés: a hónap jeles szü-
löttei, elsõsorban írók, mûveik és a gyerekek kö-
rében legismertebb könyveik ismertetése, ame-
lyek a könyvtárban fellelhetõk. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy hangsúlyozzam az adott hó-
napban született írók, történelmi személyiségek,
mûvészek kapcsolatát vidékünkkel, városunkkal.
A hónap kiemelkedõ eseményeire, az ünnepekre
is mindig kitérek, nem ritka egy kis történelmi
visszatekintõ, no meg a népi megfigyelések a
hónapra vonatkoztatva. Aztán következnek az ide-
kapcsolható találós kérdések, mondókák, egy-egy
rövid mese és az óra anyagának összefoglalása.
Minden felsorolt téma, ami az órán elhangzik,
szervesen kapcsolódik a könyvekhez. Ezért min-
den órára jó nagy táska könyvet cipeltem ma-
gammal, hogy a könyveket bemutatva igazoljam
az elmondottakat. Mégsem ennek köszönhetõ,
hogy annyi minden megragadt a gyermekek
emlékezetében, hanem a bábuknak. Amit õk
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mondanak, az figyelemreméltó, hiszen nem én
mondom, hanem a kezemre felhúzott két ütött-
kopott bábu, Tudomka és Nemtudomka, s ha õk
ajánlanak egy könyvet elolvasásra, azt igenis el
kell olvasni! Sokszor megfigyeltem a gyermekeket:
látszott, ahogyan elfeledkeztek rólam, mert bár az
én hangomat hallották egész idõ alatt, mégis min-
den elhangzott szót a két babának tulajdonítottak.

A könyvtárórákat szeptember második felétõl
indítom, amikor a gyerekek már kissé belejönnek
a tanulásba, és mindig csoportos könyvtárlátoga-
tással kezdünk. Ezt a tanév folyamán többször
megismételjük, hogy a tanultakat a gyakorlatban
is hasznosítani tudják. Nos, nézzük meg nagy
vonalakban, hogyan is zajlik a könyvekkel való
találkozás a második osztályosok számára az elsõ
közös könyvtárlátogatáskor.

A gyerekeket Tudomka és Nemtudomka kö-
szönti. Bemutatják a könyvtárat, és arról mesél-
nek, mi a különbség a könyvtár és a könyvesbolt
között. Hogyan kell bánni a kikölcsönzött köny-
vekkel, hogyan kell rájuk vigyázni. A gyerekek
megnézik, hol laknak a könyvek: melyik polcon
vannak otthon a mesekönyvek, hol találják meg
az elbeszéléseket, verseket. A bábok kíváncsis-
kodva érdeklõdnek, kinek van otthon saját köny-
ve, hány darab, aztán összevetik a könyvtári ál-
lomány nagyságával. Megtudjuk, ki szereti hall-
gatni, olvasni a meséket és ki a verseket, találós
kérdéseket. A hallott válaszok alapján meserész-
leteket, versrészleteket idézünk. Ha valaki felis-
mer egyet, tudja, honnan való és tovább tudja
mondani, tapssal jutalmazzuk. Aztán arról beszél-
nek a bábuk, hogyan válhat a gyerekekbõl olva-
só felnõtt: az anyukáktól, a nagymamáktól hallott
elsõ mesékrõl faggatják a hallgatóságot, s ha
voltak ilyenek, ezeknek az emlékét felidézve meg-
beszélik a témát. Képeskönyvek közös olvasga-
tására buzdítjuk azokat a gyerekeket, akiknek
vannak kisebb testvéreik, mert a közös olvasás
mindenki számára feledhetetlen élmény, és na-
gyon jó útravaló. Ki tud olyan mondókát, amit az
édesanyjától vagy a nagymamájától tanult? – kér-
dezõsködnek a babák, majd közösen megtanul-
nak egy idevágó, olvasásra buzdító rövid versi-
két, amely valahogy így hangzik:

„Betû-tenger elõtted,
rajta könnyû csónak leng,
ha beleülsz egy csónakba,
elvisz Meseországba.”
Arról is mesélnek a bábuk, hogy mit gyûjt a

könyvtár, hol lehet kikölcsönözni a könyveket,
miért van az, hogy egyes könyvek csak helyben
olvashatók, és mi az olvasóterem. Ki szokott ol-
vasni gyermeklapot, gyermekújságot? A két baba

kíváncsisága határtalan, de a gyerekek jó partne-
rek, élvezik a kérdéseket. Közben az okos
Tudomkának a butácska Nemtudomka olyan kér-
déseket tesz fel és úgy, hogy azon a hallgatóság
jókat derül, remekül szórakozik.

A következõ órát már az iskolában tartjuk, ahol
a két baba visszakérdezi a könyvtárban tanulta-
kat. Majd ehhez kapcsolódik az újabb tudnivaló
a könyvekrõl: mit nézünk meg elõször, ha ke-
zünkbe veszünk egy könyvet? Nemtudomka sze-
rint azt, hogy nem túl vastag-e a könyv, nem
nagyon nehéz-e, belefér-e a táskájába. Tudomka
arra tanítja a gyerekeket, hogy nagyon fontos
tudni, ki írta a könyvet, mi a címe, ki illusztrálta
stb. Ezt követõen jön a tudnivaló az adott hónap-
ról, amikor a könyvtárórát tartjuk. Például janu-
árról, amely hónap a nevét Janusról, a rómaiak
kétarcú istenérõl kapta, ám a régi magyarok télhó-
nak nevezték. A hónap jeles szülöttei: elsején Petõfi
Sándor. Ki tud tõle verset? Hát éneket? Ki tudja
folytatni ezt a versét: Ej, mi a kõ, tyúkanyó …

Január 16-án született Mikszáth Kálmán; me-
lyik könyvérõl hallottatok már?

Január 22-én született Kölcsey Ferenc. Az
egykori Bereg vármegyében, közel városunkhoz,
a határ túloldalán, Szatmárcsekén élt. Melyik a
leghíresebb mûve, melyet mindenki, aki magyar,
a nemzet imájának tart? Elénekeljük a Himnuszt.
Tudjátok-e, hogy az õ születésnapján ünnepeljük
a magyar kultúra napját? Hol hirdeti emléktábla,
hogy városunkban járva abban az épületben szállt
meg? Hallottátok-e már ezt az idézetet: „Hass,

alkoss, gyarapíts”? Kárpátalja melyik várát ver-
selte meg? Ebbõl való az idézet…

Január 25-én született Fekete István. Hogy
hívják a rókát, amelynek neve egyik kedves re-
gényének a címe? Hogy hangzik a filmbeli da-
locska Vukról? Hogy hívják a gólyát Fekete Ist-
ván regényében? Hát a fecskét és a baglyot?

Január 6-án van Vízkereszt. A pap megszen-
telte a házakat és az ajtó fölé ezt a három betût
írta: G. M. B. Mit jelenthet? Mikor kezdõdik a
farsang? (Itt mindig egy vidám farsangi vers
hangzik el.)

Népi megfigyelések: ha varjak örvénylenek a
téli égen, havazás várható. Ha január 22-én, Vin-
ce napján (aki a szõlõsgazdák védõszentje) esik
az esõ, akkor sok bor lesz (ha megcsordul Vince,
tele lesz a pince)

 Január 25-e Pál napja, akkor fordul meg az
idõjárás. Mondóka: Pál fordulása, ha tiszta, bõ-
ven terem mezõ, puszta. Hol olvashatunk a népi
megfigyelésekrõl? Mi a kalendárium, miért volt
egykor nagyon fontos szerepe az emberek éle-
tében?
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 Segédanyagok: Petõfi, Mikszáth, Kölcsey, Fe-
kete István kötetei; Kalendárium, Ünnepsoroló.

Természetesen minden osztályban a gyerekek
értelmi képességeinek megfelelõen állítom össze
az óra anyagát, leegyszerûsítve vagy bõvítve,
szélesítve a tudnivalókat.

A könyvtárban tett éveleji látogatáskor a har-
madik osztályos gyerekeknek a babák segítségé-
vel mesélek a könyvtárak elsõ írásos emlékeirõl,
a kõtáblákról, agyagtáblákról, az Alexandriai
könyvtárról, a világ elsõ könyvtáráról, amely egy
hatalmas tûzvészben pusztult el, s ahol 50 ezer
papírusztekercset õriztek. Azt is elmondom, hon-
nan tudhatunk minderrõl, hol olvashatunk a
papíruszról és az mibõl készül, mi a pergamen,
mire írtak a középkori szerzetesek, mit nevezünk
kódexnek.

Az iskolai foglalkozáson a harmadikosokkal
az antológia fogalmát beszéljük meg, könyveken
bemutatva. Közösen megkeressük, hol vannak az
írók felsorolva a kötetben, hány írója lehet egy
könyvnek, mi a dolga egy könyv szerkesztõjé-
nek, hol találjuk a szerkesztõk nevét. Aztán lé-
pésrõl-lépésre átvesszük egy-egy könyvtárlátoga-
tás alkalmával, milyen rendben sorakoznak a
könyvek a könyvtárban a polcokon, mi segíti a
tájékozódást a könyvtárakban. (Itt kiemelt helyen
van a feliratokkal való megismerkedés és a ná-
lunk még ma is használatos cédulás katalógus-
rendszer). Milyen könyvek találhatók az „Isme-
retközlõ” polcon? Hol találhatók az ûrhajókról
szóló könyvek és hol keressük a dinoszauruszok-
ról szóló könyveket? Milyen sorozatokat ismersz?
Mi segít bennünket a könyv tartalmának megis-
merésében, van-e kapcsolat a könyv tartalma és
címe között? Mi a szépirodalom, hová lehet be-
sorolni a meséket? Ki tud elmondani egy mesét,
amit maga talált ki? Sokan tudnak és szívesen
mondanak mesét is, verset is.

A negyedikesekkel megbeszéljük, milyen tí-
pusú könyvtárak léteznek, ki alapította Magyar-
ország elsõ könyvtárát, mikor és hol, mit neve-
zünk Corvinának, kirõl kapta a nevét. (Itt mindig
elmesélik a babák a Mátyás király könyvtárában
járó tolvaj történetét, akinek nem a könyv kellett,
hanem a díszes borítón lévõ ékkövekre pályá-
zott, és ezért bicskával rongálta meg a könyve-
ket. A király ezért büntette meg, nem a lopásért.)
És beszélünk Gutenbergrõl, aki 1455-ben ki-
nyomtatta az elsõ latin nyelvû bibliát. Megvitat-
juk, miért van nagy jelentõsége a könyvnyomta-
tásnak.

Mindezek ismeretében és már némileg gya-
korlottan a könyvtárak történelmében, a könyv-
tárhasználatban, a negyedik osztályban megtanít-

juk a gyerekeket a kézikönyvek fontosságára,
különbözõ fajtáira és azok használatára. Nagyon
élvezik a lexikonokban való kutatást, amikor már
elõzõleg hallott fogalmakat, ismereteket kell meg-
találniuk, mégpedig megszabott idõn belül, és
nekik maguknak kell eldönteniük, hogy lexikon-
ban vagy enciklopédiában kutakodnak-e. A játé-
kos vetélkedõn általában a kislexikont és a Mi-
nerva enciklopédiát szoktuk igénybe venni. Meg-
tanuljuk a szótárok fajtáit, gyakorlatban mutatjuk
be a használatukat, aztán a könyvtárban könyve-
ket keresnek ki a gyerekek a betûrendes kataló-
gus segítségével.

Röviden összefoglalva, ezeket a tudnivalókat
tartalmazzák a könyvtárórák, amelyek segítségé-
vel a gyerekek a mi szerény lehetõségeink kere-
tein belül is szert tehetnek egyfajta olvasói és
könyvtárhasználati kultúrára. A közvetlen kom-
munikáció, a játékos tanulás teszi élõvé ezeket a
foglalkozásokat, amelyekrõl az évek múlásával
bebizonyosodott, hogy van rájuk igény, s óriási
szerepük van az olvasás megszerettetésében.

Minden osztályban az óra végén felolvasok
egy kurta kis kedvcsináló részletet egy mese-
könyvbõl vagy érdekes elbeszéléskötetbõl, eset-
leg verseskötetbõl, néha egy-két találós kérdést,
amely egészen biztosan felkelti valamelyik, sok-
szor több gyerek figyelmét is, akik el akarják
olvasni a könyvet. Ez örömmel tölt el, mert így
bõvül az olvasók tábora.

Amikor lezárult életem aktív könyvtárosi sza-
kasza, úgy gondoltam, búcsút mondok a könyv-
táróráknak, ezentúl csak az Irka címû gyermek-
lapnál dolgozom tovább, és írni fogok. De nem
így történt.

Végighallgatva tájékoztatómat bizonyára ész-
revették, hogy a könyvtárórákról beszélve, hol
múlt, hol jelen idõt használok. Nos, ez azt mutat-
ja, hogy tovább folytatom. Az említett iskola igaz-
gatónõje megkeresett, és azt kérdezte, hogy ha-
vonta legalább egyszer tudnék-e náluk órákat
tartani. Szégyenkezve tette hozzá: tudja, azt is,
hogy a több mint egy évtizedes különmunkámért
soha egy fillért nem kaptam, tõlük sem. Ma sem
tud mást ígérni a tanárok tiszteletén, barátságán
és a gyerekek szeretetén kívül, mégis nagyon
várnak. A kollégáim továbbviszik a munkát, igye-
keztem elhárítani a kérést. Nem! – jött a katego-
rikus válasz, az nem ugyanaz... Elgondolkodtam
a dolgon, és igent mondtam neki. Én nyertem
vele, mert újból könyvtárosként tevékenykedhe-
tek. Író és könyvtáros – könyvtáros és író lehetek
egyszerre.
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