
Az õszi könyvtári napok rendezvényeihez
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Köz-
mûvelõdési Intézet is évek óta csatlakozik.
Mivel az idei õsszel a családokra figyeltünk
jobban, a mi gyermekkönyvtárunk is igye-
kezett olyan programtervezetet összeállíta-
ni, ahol a családok együtt vehettek rész a
rendezvényeken.

Október 6-án, szerdán délelõtt Õsi Attila,
az MTA és a Magyar Természettudományi
Múzeum Paleontológiai Kutatócsoport tudo-
mányos munkatársa volt a vendégünk. Elõ-
adásában a Németbánya mellett lévõ Iharkú-
ton megtalált dinoszauruszlelet feltárásának
történetérõl számolt be. Az elsõ fosszíliára
2000 tavaszán bukkantak a régészek. Õsi At-
tila tájékoztatása szerint az új magyarországi
dinoszaurusz az Ajkaceratops kozmai nevet
kapta Ajka városa és Kozma Károly geoló-
gus tiszteletére. A részt vevõ gyerekek nagy
érdeklõdéssel hallgatták az elõadást, utána
kérdéseket tettek fel a kutatónak. 

Péntek délután négytõl hatig családi ját-
szóházba vártuk a kicsiket és a nagyokat.
Öltöztesd fel a babádat! címmel tartott ba-
baruha-készítõ foglalkozást Fehér Tiborné
Csöpi játszóház-vezetõ, aki kedves porce-
lánbabáit egyszerû vonalú, ám mégis tetsze-
tõs középkori viseletbe öltöztette. Mind a
kisebb, mind a nagyobb méretû babaruhák-
hoz készített könnyen lerajzolható szabás-
mintákat is. A kétórás foglalkozás alatt az
érdeklõdõ gyerekek és felnõttek maguk is
elkészíthettek egy-egy babaruhát. Elsõ lé-
pésben a kívánt méretû szabásmintákat 
pauszpapírra átrajzolták, majd kivágták. Ez-
után következett a szabásminták anyagra
történõ átrajzolása. Ha minden apró alkotó-
rész elkészült, már csak a varrás volt hátra.

Péntek este Horváth Ferenc csillagász
tartott elõadást könyvtárunk olvasótermében
Csillagászat mindenkinek címmel. A bemu-
tatóval együtt az elõadásra érkezõk megte-
kinthették az Égbolt titkai címû kiállítást is.
A mintegy másfél órás, izgalmas elõadást
egy távcsöves bemutató követte. A könyvtár
épületén kívül, az Amfiteátrumban kínálko-

zott megfelelõ hely az éjszakai égbolt 
varázslatos világának megismeréséhez. 
A rendhagyó idõpontban szervezett foglal-
kozás beváltotta reményeinket, hiszen közel
hetvenen voltak kíváncsiak az izgalmas
programra.

Szombaton délelõtt kilenctõl délután egy
óráig ismét családi játszóházat hirdettünk. 
A négyórás foglalkozást mi, gyermek-
könyvtárosok tartottuk. Az érdeklõdõk csi-
peszvirágokat, ajtónévtáblát, õszi ablak-
díszt, bohócos ceruzatartót és virágos
könyvjelzõt készíthettek. A vidám, jó han-
gulatú délelõttön mindenki talált magának
kedvére valót. A játszóházon mintegy hatva-
nan voltak, gyerekek és felnõttek egyaránt.

A kézmûves játszóházzal egy idõben a
legkisebbek vidám arcfestésen vehettek
részt Bali Franciska vezetésével, aki minõ-
ségi, bõrbarát festékek felhasználásával ala-
kította ki rendkívül kreatív és egyedi min-
táit. Itt mindenki belebújhatott kedvence 
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bõrébe, és egy kis idõre igazi pókembernek,
hercegnõnek érezhette magát. A délelõtt so-
rán közel harminc kisgyerek élhette át azo-
kat az önfeledt pillanatokat, amikor egy-egy
motívum felfestése után elröppenhetett a
mesék varázslatos világába. Mindenkit 
lefényképeztünk, a fotókat az érdeklõdõk le-
tölthették könyvtárunk honlapjáról, így is
megörökítve maguknak a vidám könyvtári
délelõtt emlékét. 

Hagyományainkhoz híven vasárnap dél-
elõtt tíz órától este hat óráig rendkívüli nyit-
va tartással vártuk olvasóinkat. A már meg-
szokott könyvtári szolgáltatásokon kívül 
ismét több családi programot állítottunk
össze erre a napra is. Délelõtt Újra életre kel
a virágszirom címmel hirdettük meg játszó-
házunkat. László Ildikó vezetésével könyv-
jelzõt és apró képecskéket készíthettek a
gyerekek és szüleik. A foglalkozásvezetõ
saját gyûjtésû és egyénileg kifejlesztett pré-
selési technikával elõkészített virágaiból ké-
szültek az alkotások. Ki-ki több képet is ra-
gaszthatott a színpompás virágszirmokból
egyéni ötletei és kreativitása alapján. Ezen a
foglalkozáson is nagy volt az érdeklõdés,
negyvenöten készítettek könyvjelzõt és ké-
peket. 

Amíg a nagyobbak „kézmûveskedtek”,
addig a kisebbek Rábaközi Rita Ringató
foglalkozásán vehettek rész. Az egyre bõvü-
lõ országos hálózatban Ringató néven tarta-
nak zenés foglalkozásokat a legkisebbek-
nek, ahol számtalan könnyen énekelhetõ, de
zeneileg értékes dalt, mondókát és ölbéli já-
tékot ismerhetnek meg az anyukák, hozzájá-
rulva gyermekük zenei nevelésének megala-
pozásához. Az oldott légkörben zajló félórás
foglalkozáson negyvenen vettek részt. 

Délutánra is jutott az érdekes programok-
ból. Kettõtõl négy óráig Dluhopolszky László
karikaturista szórakoztatta az érdeklõdõket.
Több humoros kép is készült, a vállalkozó
szellemûek legnagyobb örömére. A mûvész
a kicsit idõigényesebb karikatúrák mellett
rengeteg sziluettképet is készített. Napjaink-
ban a reneszánszát éli ez a régi francia kép-
zõmûvészeti technika. A fekete öntapadós vi-
nilmatricából kivágott sziluettek egy A/5-ös
méretû, ovális alakú leporellóba kerültek. 

Az óvodás korosztály sem maradt prog-
ram nélkül, négy órától Tamás Erzsébet
bábmûvész szórakoztatta a közönséget a zsú-
folásig megtelt elõadóteremben. Az egysze-
mélyes bábszínház igazi kikapcsolódást
nyújtott a közel hetvenfõs nézõseregnek.  

A családi hétvége számos programja
mellett október hónapban olvasópályázattal,
könyvkiállítással is vártuk olvasóinkat. 

A gyermekkönyvtár fogadóterében Po-
roljuk le rég elfeledett olvasmányainkat!
címmel könyvkiállítást készítettünk. Olyan
regényeket, meséket válogattunk össze,
amelyek a ’70-es, ’80-as években rendkívül
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népszerûek voltak és igazi irodalmi értéket
képviseltek, de napjainkban kissé háttérbe
szorultak. A kiállítással szerettük volna fel-
hívni a gyerekek figyelmét az ezekben a
könyvekben rejlõ értékekre. 

Szintén a hónap elején hirdettük meg ol-
vasópályázatunkat is a városi és a város kör-
nyéki iskolák alsó- és felsõ tagozatos tanu-
lóinak. A Szívesen olvastam, olvasd el Te is!
pályázaton a gyerekeknek egy-egy kedvenc
olvasmányukról kellett tíz-tizenöt mondatos
könyvajánlót írniuk. A rövid, frappáns szö-
veg mellé a nekik legjobban tetszõ részlet
alapján illusztrációt is készítettek. A legjob-
ban sikerült pályázatokból könyvajánló ka-
talógust állítunk össze, amely megtekinthe-
tõ lesz a gyermekkönyvtárban. 

Október hónapban kitüntetett figyelem-
mel fordultunk az elsõ osztályosok felé. Tárt
kapukkal vár a gyermekkönyvtár! progra-
munkban játékos, zenés könyvtárbemutató
foglalkozásra hívtuk a legkisebbeket. A ki-
csik megismerkedhettek a gyermekkönyvtár
rendjével, az õrjegyhasználattal, búvárkod-
hattak a mesesarokban, diafilmet nézhettek.

Örömmel láttuk, hogy az általunk össze-
állított programsorozat felkeltette olvasóink
érdeklõdését. Bízunk benne, hogy a „hét-
köznapokon”is visszatérnek és továbbra is
lelkes könyvtárhasználóink maradnak. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. november 11


