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Gyermekkönyvtárosok szakmai 

napja Székesfehérvárott  

Goldschmidt Éva 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Gyermekkönyvtáros Szekciója által szervezett 
szakmai napon a tatai Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár is képviselte magát 2015. szeptember 
9-én. Dományi Zsuzsa kolléganőmmel érkeztünk 
Székesfehérvárra, a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtárába.  

 

Fotó: Budavári Klára 

A gyülekezőt bemutatkozás és ismerkedés 
követte. Az ország több pontjáról, így 
Nyíregyházáról, Várpalotáról, Komáromból is 
részt vettek az eseményen. Hallhattunk Másáról, 
az élő cicáról, aki a székesfehérvári Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház és Könyvtár állandó 
lakója, és bizony,  a kisebb gyermekek olykor-
olykor meghúzogatják a farkincáját. Ennek 
hallatán az „Oroszlán a könyvtárban” című 
mesekönyv jutott sokunknak az eszébe, amely 
mára valamennyi könyvtár nélkülözhetetlen 

kötetévé vált. A főkönyvtárban a vezető mesélt 
az intézmény kialakulásáról, működéséről. A 
gyermekrészleg mustráján megcsodálhattuk a 
kicsiknek való játszósarkot, az állatmintás ovis 
kisszékeket, a polcok sajátos elrendezését és a 
kiemeléseket. A látottak alapján hasznos, 
általunk is megvalósítható ötletekkel 
gazdagodtunk.  

 

Gyermekfigurás háttámlájú székek találhatók a könyvtár 

Tolnai utcai gyerekkönyvtárban. A képen Goldschmidt 

Éva látható. Fotó: Budavári Klára 

 
A Hetedhét Játékmúzeumban csodálatos 
babakiállítást tekintettünk meg. A Moskovszky-
gyűjtemény Moskovszky Éva és édesanyja, Auer 
Erzsébet játékait tárta elénk. A látványhoz kiváló 
idegenvezetés párosult. A Réber-gyűjtemény 



pedig Réber László grafikusművész 
meseillusztrációit, rajzait mutatta be. Ő 
illusztrálta egyebek mellett Janikovszky Éva, 
Lázár Ervin és Gerald Durrell összes, 
Magyarországon megjelent könyvét. Boldogan 
nosztalgiáztunk a régi idők képei között. 

 

Auer Erzsébet és Moskovszky Éva 1942-ben készült képe. 

Az ő gyűjtőszenvedélyüknek köszönhető a Moskovszky-

gyűjtemény több, mint ezer darabos kollekciója, 

amelyek között műgyűjtők által berendezett babaszobák 

is találhatók a 18-19. század miliőjét felidézve.  

 

A képek  forrása: 

http://deakgyujtemeny.hu/site_hh.cgi?a=cikk&id=hh_all-mosk 

A városnéző séta alatt a kollégákkal való 
beszélgetés, eszmecsere megerősítette bennünk, 
hogy minden könyvtár közös cél felé halad: a 
fiatalok olvasóvá nevelése a legfontosabb, 
amelyet leginkább a korosztálynak megfelelő, 
figyelemfelkeltő és -fenntartó programokkal 
érhet el. A tatai könyvtár is ezen az úton halad, és 
bízunk abban, hogy a kitartó munka előbb-utóbb 
gyümölcsöző lesz. 

 

Komáromi könyvtárosok 

kirándulása Balatonfüreden 

Deák Anikó 

Kulturális együttműködést kötött 2015 
májusában Komárom és Balatonfüred városa a 
Jókai napokon. A két települési könyvtár szintén 
felvette a kapcsolatot egymással.  

Városunk zenei produkciókkal, színházzal, 
tudományos előadással és  termelői kiállítással 
mutatkozott be Balatonfüreden. Az idei Anna-
bálon két könyvtárosunk lánya is a bál szépe lett. 
Giczi Annamária lányát, Szép Csengét második 
udvarhölggyé, Turi Adrienn azonos nevű lányát, 
Turi Adriennt a legszebb 15 közé választották.  

A balatonfüredi könyvtárosok júliusban, „Jókai 
190” címmel nyári olvasótábort szerveztek 
Komáromba, és Jókai szellemében állították 
össze gazdag programjukat. A fürediek tábora 
azonban nem egyetlen területen állomásozott. A 
Monostori Erőd, a fürdő, Észak-Komárom és a 
Duna-part megtekintése szerepelt a látogatások 
célpontjai között. Barangolásaik közepette a mi 
könyvtárunkat is érintették, melynek során 
megcsodálták Jókai-gyűjteményünket. Reméljük, 
sok érdekességet, kellemes pihenést, szellemi 
felfrissülést, és finom ételt-italt adott nekik 
Komárom városa.  

(Nálunk is történt már hasonló a reneszánsz 
jegyében: Budapest – Visegrád - Tata úti 
célokkal.) 



Ilyen előzményei voltak annak, hogy  Sárköziné 
Sárovits Hajnalka balatonfüredi 
könyvtárigazgató meghívott bennünket egy 
füredi látogatásra. Igaz, mi gyerekek nélkül 
mentünk, de örömmel fogadtuk el a szeptember 
végi cserelátogatásra a meghívást. 

Balatonfüredi első látnivalónk a Tamás-hegy 
lábánál álló egyik legrégebbi, késő barokk 
Gombás-kúria, amely ma Kúria-hotel néven 
üzemel korhű berendezéssel. Belső udvarukon 
egy csodaszép mamutbabér fa áll. Amint azt 
előre sejtettük, kedvességgel, barátsággal 
fogadott minket a könyvtárigazgató kollégáival 
és Hári Lenke alpolgármester asszonnyal, 
közösen köszöntöttek bennünket.  

Tízóraink: „Szóló szőlő”, mosolygó pogácsa, 
csengő dió volt. Kellemes beszélgetős ebédünk 
után két várostúrát is tettünk. Egy személyes 
hangvételű és -kötődésűt egy könyvtáros-
helytörténésszel, amelyet savanyúvíz kóstolással 
kapcsoltunk össze. Majd egy vonatos, Füred 
egészét körüljáró túra következett. Hazafelé egy 
váratlan ötlet által vezérelve leruccantunk a 
tihanyi Belső-tó vidékére, ahol 
gyönyörködhettünk a naplementében. 

Előtte azonban elbúcsúztunk barátainktól, akik 
nemsokára, már októberben visszalátogatnak 
hozzánk újra, a „Füredi napok Komáromban” 
című rendezvénysorozatra. 

 

A két könyvtár munkatársai. A fotókat Sárköziné Sárovits Hajnalka és Deák Anikó készítette 


