
legfontosabb társadalmi változásokért emeltek 
szót: a magyar nyelv hivatalossá tételéért, az 
úrbérrendezés kérdésében, a kolozsvári Nemzeti 
Színház fölsegélyezéséért és az Erdélyi Múze
um létrehozásáért." 

Villám Judit 

Pest megyében Cegléden nyílt meg az első ifjú
sági könyvtár, 1958. december 15-én. 

A gyermekek boldogan vették birtokukba a 
közel 2500 kötetes, halványzöld bútorokkal, ala
csony polcokkal berendezett, 36 négyzetméteres 
termet, amely a járási könyvtár külön bejáratú 
helyiségében kapott helyet. Térben és időben 
elkülönített kölcsönzéssel, heti 22 óra nyitvatar
tási idővel és egy gyermekkönyvtáros vezetésé
vel kezdte meg működését. 

Idővel a könyvtár helyszíne változott, állo
mánya gyarapodott és a technikai feltételek fo
kozatosan bővültek, javultak. Gyökeres változást 
az 1987-es év hozott: a gyermekkönyvtár egy 
eklektikus stílusú, műemlék jellegű polgári ház
ban kapott új otthont. Építészeti adottságai -
kisebb-nagyobb, egybenyitott helyiségek - le
hetővé tették, hogy funkciójukat tekintve is el
különüljenek terek, állományrészek. Ez a szép, 
patinás épület ma is a gyermekolvasók „mese
birodalma". 

Ötven év történéseit - örömeit, nehézségeit -
igyekeztünk méltóképpen ünnepelni, tartalmas 
rendezvénysorozattal és egy ünnepi kiadvány 
megjelentetésével, gondolva jelenlegi és egykori 
olvasóinkra. 

November 29-étől december 15-éig minden
nap programmal vártuk látogatóinkat. 

Aki eljött a Mikulásváró játszóházra, báb mű
sort láthatott, játszhatott irodalmi játékokat és 
kipróbálhatta kreativitását a kézműves foglalko
záson. Nagy élményt jelentett a Baba-mama Klub 
kis nebulóinak és édesanyjuknak Bogdán Dóra 
zenepedagógus játékos zenei foglalkozása. Ven
dégünk volt Boldizsár Ildikó mesekutató, író. 
Kedves, szuggesztív egyénisége azonnal elnyer
te a hallgatóság tetszését. Érdekes és tanulságos 
utazást tettünk a mesék világába. Fenyő D. 
György Kötelezők másképpen: ötletek és mód
szerek című előadására elsősorban a magyar 

szakos pedagógusokat és a könyvtáros kollégá
kat vártuk. Volt közönségtalálkozó a Zanzibár 
együttes tagjaival, és december 5-én egész nap 
Mikulás várta olvasóinkat: báboztunk, meséltünk, 
verseket mondtunk. 

Téged is vár a gyermekkönyvtár! programunk
ra a város valamennyi általános iskolájából egy 
első osztály kapott meghívást, más-más napra. 
A rendhagyó könyvtárbemutató mellett a kollé
gákkal egy bábelőadással leptük meg a kisdiá
kokat, akik nagy örömmel próbálták ki a bábo
kat, és ugyanilyen önfeledt lelkesedéssel, érdek
lődéssel lapozgatták a könyveket. Mindannyian 
kaptak egy általunk készített „mozgószemű hó
ember" könyvjelzőt. Bízunk benne, élményt je
lentett számukra az ott töltött idő. 

Azt reméljük, ha jól érezték magukat, hama
rosan visszajönnek szüleikkel, és rendszeres ol
vasóink, könyvtárlátogatóink lesznek. December 
13-án Luca napi játszóház várta a gyerekeket és 
szüleiket. 

A záró rendezvény december 15-én, hétfőn 
15 órakor kezdődött (1958-ban is december 15-
én, hétfőn délután három órakor volt az ifjúsági 
részleg megnyitója) a Kossuth Művelődési Köz
pont és Könyvtár kamaratermében. 

Sokan ünnepeltek velünk, olvasóink, régi 
kollégák, óvónők, pedagógusok, szülők, nagy
szülők, akik próbálják továbbra is őrizni a köny
vek „lélekmelegét" azzal is, hogy segítik mun
kánkat. 

Az ünnepségen került sor az olvasást népsze
rűsítő plakátverseny eredményhirdetésére és az 
Olvasóink írták című könyv bemutatására. 

Hogyan született ez az ünnepi kiadvány? 
Tavasszal pályázatot hirdettünk, a következő 
témákban vártuk az írásokat: 
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- a gyermekkönyvtárhoz fűződő emlék, tör
ténet, 

- a legkedvesebb olvasmányélmény, 
- bármilyen témában írt vers vagy prózai 

alkotás. 
Ennek anyagából állítottuk össze a kötetben 

megjelenő válogatást. 
A pályázatra beérkezett emlékezések azt pél

dázzák, nem múltak el nyomtalanul a gyermek
könyvtárban eltöltött órák. Az emlékmorzsák 
segítségével újraélhetjük a könyvtári foglalkozá

sok, rendezvények szép 
és meghitt pillanatait, a 
versenyek kedves emlé
keit, izgalmait. Az olva
sótáborokban feldolgo
zott történetek előadásá
nak lázas előkészületeit, 
a kirándulások vidám 
kalandjait, a táborok 
mindennapjainak jó han
gulatát. Visszaemlékezé
sek, amelyek mesélnek 
nekünk, felidézik a ko
rábbi gyermekkönyvtári 
épületeket, a cipőre köt
hető mamuszt, a nagy 
barna foteleket, ame
lyekben jó olvasni , 
könyvet lapozgatni... 

A kiadványban ol
vashatunk kedvenc ol
vasmányélményekről, 
amelyeknek olvasását 
ajánljuk másoknak, hogy 
ők is megismerhessék, 
megszerethessék. 

Fontosnak tartjuk az 
önkifejezés és az alko
tás iránti igény feléb
resztését. Az egyéni al
kotások megjelenteté
sével ez volt a célunk. 
Ebben a fejezetben 
szép és igaz története
ket olvashatunk szere
tetről, családról, barát
ságról, vagy gondola
tainkban messze járva 
elrepülhetünk a „ka
landok bolygójára", a 

mesék csodálatos birodalmába. 
Az ünnepség végén nem maradt el a születés

napi torta és a Boldog születésnapot című ismert 
dal közös éneklése sem. E szép napunk a gyer
mekkönyvtárban folytatódott, ahová a könyvtár 
nyugdíjas és egykori dolgozóit vártuk. Jó volt 
együtt lenni, beszélgetni, nosztalgiázni... 

így ünnepeltünk mi Cegléden, 2008 decem
berében 

Némedi Tivadarné 
gyermekkönyvtár-vezető 
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