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Babaolvasó szakmai program 2018. 

június 22-én 

Suller Ildikó Tünde 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2018. 

évi Babaolvasó szakmai napját a tatabányai Jó-

zsef Attila Megyei Könyvtárban rendezte. Ha-

gyományosan, az évnek ebben a szakában gyűl-

nek össze a bababarát könyvtárak képviselői, 

hogy számot adjanak arról, hol is tartunk a legfi-

atalabb korosztály könyvtári ellátását tekintve. A 

szlogen sokszor elhangzott már  „Nem lehet elég 

korán kezdeni” – és ez így is van, hiába tűnik 

elcsépeltnek a gondolat. Törődnünk kell a ba-

bákkal is, hiszen az olvasóvá nevelés (ha nem is 

igazán itt, mint inkább az anyaméhben) kezdő-

dik. Számukra és szüleik számára is biztosíta-

nunk kell nem csak a legalapvetőbb szolgáltatá-

sokat, de messze túlmutatva azon  a lelki-fizikai 

fejlődésükhöz szükséges megfelelő irodalmat, és 

rendezvényeket is.  

John Katalin, Tatabánya Megyei Jogú Város 

alpolgármesterének és Ramháb Mária, az Infor-

matikai és Könyvtári Szövetség elnökének beve-

zetője után Koleszár Márta, a Bács-Kiskun Me-

gyei Katona József Könyvtár  munkatársa elő-

adásában felvázolta az elmúlt évek ezen területen 

elért eredményeit. Országszerte számos kezde-

ményezés látott napvilágot a baba-mama klubok-

tól a „höcögtető” foglalkozásokig. Bizonyítva, 

hogy a könyvtárak ma már nem passzív szereplői 

a kultúraközvetítés e formájának is. 

Bepillantást nyerhettünk tehát a „hogyanokba”, 

ezután pedig a „mivel” kérdésköre következett. 

Tóth Tihamérné gyógypedagógus részletes bepil-

lantást engedett szakterületébe felvonultatva az 

irodalmat, amelyet a fejlesztések során használ, s 

amelyet a szülők is haszonnal forgathatnak. Az 

óvodapedagógus szemszögéből Csupics Nikolett 

a Csimota Kiadó képviseletében a papírszínház 

használatát és eredményeit ismertette. A konkré-

tumok területén pedig a komáromi Jókai Mór 

Városi Könyvtár képviseletében Hubai Ibolya 

ismertette a „Babaszerda” elnevezésű program-

sorozatot. 

Természetesen, egy effajta szakmai nap egyéb 

hozadékai is rendkívül sokat jelentenek. Hiszen  

a kollégákkal való eszmecserék során rengeteg 

apró, továbblendítő, segítő ötletet kaphatunk, 

számos értékes tapasztalatot oszthatunk meg. 

 

Koleszár Márta, Bács-Kiskun megyei könyvtár.  

A fotókat Suller Ildikó Tünde készítette 

Szorgos tavasz és nyárelő 

Suller Ildikó Tünde 

Könyvtárunk fél lábbal már keresi új helyét, a 

költözés azonban még várat magára. Nem csoda 

hát, hogy ripsz-ropsz kellett döntenünk egy-egy 

rendezvény megvalósíthatóságáról, mibenlétéről 

néhány hét leforgása alatt. Pályázatok, amelyeket 

át kellett dolgoznunk; programok, melyeket el 
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kellett törölnünk; és mások, amiket hirtelen meg 

kellett rendeznünk – leginkább így jellemezhető 

könyvtári tevékenységünk ezen időszaka. A röp-

ke szervezési idő azonban nem jelentette azt, 

hogy összecsaptuk volna terveinket. 

Idén is kitelepültünk a „Nyitott kapuk” rendez-

vénysorozat nyitó kiállítására. Vártuk a látogató 

csoportokat, és idén is vetélkedőt szerveztünk a 

záró rendezvény résztvevői számára.  

 

Megrendeztük sorrendben a 6. Gyermeknapot, ez 

alkalommal a Mátyás király emlékév jegyében, 

„Egyszer volt Budán kutyavásár” címmel. Elmé-

lyedtünk a reneszánsz korban aznap: már nyitás 

után ki-ki dolgozhatott fátylas koronáján, paj-

zsán-kardján a folyóiratolvasóban. Szerencsi 

Edina kolléganőnk nagyszerű posztószínházat 

készített a „Mátyás király és az igazmondó ju-

hász” című meséhez  tetszett is apró vendége-

inknek a rendhagyó előadás! Kelemen Petra 

Piroska újra meglátogatott bennünket, s meséjé-

vel megajándékozta a közönséget. Fabók Marcsi 

igazán különleges, egyszemélyes bábszínháza 

elvarázsolt bennünket  ma is hálás szívvel em-

legetik olvasóink az élményt. Mátyás királyos 

rejtvényünk kitöltőinek minden esetben jégkrém 

volt a jutalma, da értékes irodalmi műveket is 

kisorsoltunk a résztvevők között. Természetesen 

nem múlhat el gyermeknap Ráhangoló nélkül! 

Ez alkalommal a „Mátyás király Boroszlóban” 

című zeneművel érkezett hozzánk zenekarával 

Ocskai Gabriella. 

Még el sem halt olvasótermünkben a taps, máris 

újabb vendégsereg örvendezett a „Mese, mese, 

mátka”, majd az „Olvasd velünk…!” című olva-

sópályázatok nyerteseinek. Utóbbiak közül idén 

26-an részesei lehetnek a „Mesebeli lények 

boltja” elnevezésű olvasótáborunknak 2018. 

augusztusában. A számos kortárs gyermekírót, 

illusztrátort felvonultató nagyszabású rendezvé-

nyünk igazán élménydúsnak ígérkezik! 

A Barangoló idén 5. születésnapját ünnepelte. 3 

napos napközis táborunk csapata igen motivált, 

jó gyermekekből állt össze, akikkel élmény volt 

a munka. Nem kevés érdeme volt ebben Aczél 

Gergőnek, a „Lépten-nyomon - mobil környezeti 

nevelés” megálmodójának, Mocsi Ádámnak, a 

tatai Fényes Tanösvény szakvezetőjének, és Ko-

vács Évának, a Tatabánya Múzeum múzeumpe-

dagógusának. 

 

Eredményhirdetés és elégedett díjazottak 



 

Könyvtárba, kuflik! –  Dániel András 

volt a vendégünk 

Goldschmidt Éva 

Dániel András neve egyre ismertebb a mai 

gyermekirodalomban. A mesekönyvek között 

böngésző szülők gyakran emelik le köteteit a 

gyermekkönyvtár polcáról, és miután elolvastak 

gyermekeiknek egy történetet, azt sorra követik a 

további művek. 

Gyermekkönyvtárunk 2018. május 2-án vendé-

gül látta az írót. A találkozóra kisiskolások ér-

keztek, közülük sokan már jól ismerték a kufli 

sorozatot. Most néhány történetet magától az 

írótól hallgattak és tekintettek meg hozzá kap-

csolódóan képeket. Dániel András azon szerzők 

sorát gazdagítja, akik nemcsak írnak, hanem a 

rajzokat is maguk készítik a könyveikhez. A 

szerző vallomása szerint a kufli figurák alakjai 

először kezdetlegesek voltak, majd az illusztrátor 

egyre finomított a ceruzavonásokon, amíg olyan 

lett, mint amilyennek a kiadott könyvekben lát-

juk őket. 

 

Fotó: Sinkó Ildikó 

„A kuflik és a mohamanyi”, valamint a „Tenger-

re, kuflik!” című történeteket elmesélte az író a 

kicsiknek, és kiderült, hogy a résztvevő gyerme-

kek is szeretnek a pocsolyában ugrándozni, akár 

csak a kuflik. Végezetül András levetítette „Az 

igazi fák sosem horkolnak” című mesét. Öröm-

mel hallottuk, hogy a kufli-rajongók már a tele-

vízióban is nyomon követhetik a különleges kis 

lények életét. 

Kis szavalók nagy napja 

Goldschmidt Éva 

Madárcsaládok címmel tartottunk szavalóver-

senyt 2018. május 9-én. A Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár Gyermekrészlegében immár 

hagyomány, hogy a Madarak és Fák Napját mél-

tóképpen ünnepeljük egy versdélelőtt keretében.  

Az idei év madara a vándorsólyom. Az esemény 

által a vándorsólyom mellett a szavalóverseny 

témáját meghatározó madárcsaládok is bekö-

szöntek gyermekkönyvtárunkba. A választott 

versekben szerepelniük kellett a gólyának, a cin-

kének, a fecskének vagy a bagolynak. A megmé-

rettetésen külön díjaztuk az 1-2. és külön a 3-4. 

osztályosokat. A zsűritagok a kisebbeknél Kecs-

kés Elekné Ildikó és Szabó Szerafina, a nagyob-

baknál Mennerné Papp Márta, valamint Petro-

zsényi Eszter voltak.  

A gyermekek izgatottan készültek; már nagyon 

várták, hogy szót kapjanak. Az izgalmakat fo-

kozta a sorszámhúzás, amely meghatározta a 

versmondók sorrendjét. Nemcsak egyéniben, 

hanem versenyen kívül együttesen is mondtak 

verset gyermekek. A bagolyról szóló költeményt 

hallgattuk meg a 3-4. osztályos korcsoportban 

felvezetőként Czékus Kamilla, Czékus Jázmin és 

Kossuth Zsófia előadásában. A tataiak közül a 

Jázmin Utcai Általános iskolából, a Talentum 

Általános Iskolából, és a Fazekas Utcai Általá-

nos Iskolából érkeztek szavalók, vidékről pedig a 



baji Szent István Német Nemzetiségi Általános 

Iskola tanulóit köszönthettük. A zsűri nehéz 

helyzetben volt az értékelésnél. Mindnyájuknak 

tetszett, hogy kortárs és klasszikus költők verseit 

egyaránt hallhatták. A nyertesek nagyon örültek 

a könyvjutalomnak és az oklevélnek. Emléklapot 

pedig minden versenyző átvehetett. 

 

A verseny eredménye: 

1-2. osztályos kategória: 

I. Nagy-Szénási Petra  (Szent István Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, Baj, 1. oszt.) 

II. Haluza Eszter (Szent István Német Nemzeti-

ségi Általános Iskola, Baj, 2. oszt.) 

I. Pásztor-Turák Lara (Szent István Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, Baj, 2. oszt.) 

Különdíj: Gergi András (Szent István Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, Baj, 1. oszt.) 

 

3-4. osztályos kategória: 

I. Tóth Blanka (Fazekas Utcai Utcai Általános 

Iskola, 3. oszt.) 

II. Dévald Hanna (Szent István Német Nemzeti-

ségi Általános Iskola, Baj, 3. oszt.) 

III. Illyés Tamás (Fazekas Utcai Általános Isko-

la, 3. oszt.) 

Különdíj: Benkő Borbála (Fazekas Utcai Ált. 

Isk., 4. oszt.) 

 

 

A fotókat Makuvek Nóra készítette 


