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Ezt a könyvet nem kell visszahozni! 

Nemzetközi Könyvajándék Nap(-ok) 

a JAMK-ban 

Erősné Suller Ildikó 

Immár harmadik alkalommal hirdette meg a 
Magyar Gyermekirodalmi Intézet és a 
Csodaceruza magazin szerkesztősége a 
Nemzetközi Könyvajándék Napot (International 
Bookgiving Day), melynek célja, hogy. növelje a 
gyerekek hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez, 
és hogy még több kedvet kapjanak az 
olvasáshoz. 

 

Ezeken a napokon a szervezők azt szeretnék 
elérni, hogy ajándékozzon minden felnőtt egy 
gyereknek egy könyvet, vagy hagyjon egy 
könyvet olyan nyilvános helyen, amit gyerekek 
látogatnak, esetleg ajándékozzon jó állapotú 
könyvet könyvtárnak, kórháznak, vagy olyan 
szervezetnek, amely könyvet juttat el rászoruló 
gyerekeknek. Az idei kétnaposra bővített, 2015 
február 13-14-i kezdeményezés sikerét mutatja, 

hogy számos iskola, könyvtár, önkormányzat és 
egyéb szervezet kapcsolódott be a programba. A 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár idén 
harmadszor csatlakozott. Miután eddig sokszor, 
sokat kapott, ezen a napon adott a gyerekeknek. 

Február 13-án, pénteken a Herman iskola egyik 
osztályát látta vendégül az „Egy pöttyös nap” 
címmel rendezett olvasásnépszerűsítő 
foglalkozáson. Kollégáink egy mese kapcsán 
igyekeztek rávezetni a gyerekeket arra, hogy, a 
mese és az olvasás nem csak örömet nyújt, 
hanem rajtuk keresztül egy egészen egyszerű 
dologról is, mint például egy pötty ‒ mennyi 
információt szerezhetnek a könyvtárban. A 
találkozó végén egy-egy ajándék kötet mellett a 
nebulók a pöttyöket is hazavihették emlékbe az 
elkészített katica hátán.  

A könyvünnep szombatján pedig minden betérő 
gyermekolvasó választhatott a gyermekkönyvtár 
által felajánlott könyvekből. Így közel 80 kötet 
talált gazdára a „Könyvek Valentin napján”. 

 

Egy pöttyös nap - Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 

gyermekkönyvtáros foglalkozást tart. 

Fotó: Erősné Suller Ildikó 
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Farsangi máz 

Goldschmidt Éva 

Első alkalommal tartottak összejövetelt a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár gyermek részlegében 

a  fenti címmel 2015. február 4-én.  

A találkozó mindenkihez ‒ gyermekhez, 

szülőhöz, nagyszülőhöz ‒ egyaránt szólt, és nem 

mindennapi élményeket tartogatott. A 

gyermekek igazán kitettek magukért, és a szülők 

is a gyermekeikért, hiszen valamennyi apróság 

tarka jelmezben libbent a polcok között. A 

csodás jelmezköltemények az anyukák szorgos 

kezeit dicsérik, és ‒ noha az apróságok kicsit 

nehezen mozogtak bennük ‒, azért boldogan 

viselték. 

 

Kovács Pataki Bíbor és Goldschmidt Éva 

gyermekkönyvtáros.  Fotó: Kovács Pataki Csenge. 

A farsangi bálba hívogató versike után 

hagyományos jelmezes felvonulás következett, 

egymást váltották a „színpadon” a dobókockák, a 

virágárus lány, Aranyhaj és a kis dinó. Sőt, még 

könyvjelzőnek öltözött kislányt is 

köszönthettünk.  

A könyvtárosok is kitettek magukért, így két 

lábon járó olvasójegy, könyvőrző éppúgy együtt 

bulizott a könyvtárban, mint a középkori 

kereskedőnő, menyasszony és vőlegény, 

valamint az esketést végző pap. Kétségtelen, az 

összejövetel csúcspontja az álesküvő volt, ahol a 

vőlegény nevében hölgy, a menyasszony 

nevében pedig férfi könyvtáros kolléga válaszolt 

a „semleges egyház fejének” kérdéseire, 

valahogy így: igen, nem, talán, az biztos… Az 

álesküvő után a kötetlen, jókedvű beszélgetés és 

a hozott finomságok elfogyasztása tette 

felejthetetlenné a délutánt. A kicsik pedig 

színeztek, könyveket nézegettek, és 

gyermekdalokat énekelve táncoltak. 

 

Fotó: Sinkó Ildikó 


