
 
 Könyvtárak a szünidőben 

Szünidőben sok gondot jelent a szülőknek, milyen hasznos elfoglaltságot, játékot, kikapcsolódást 
találjanak a gyermekeiknek - ha lehet, a közelben és olcsón. A könyvtárak is részt vállalnak évek óta a 
szabadidő hasznos érdekes eltöltésében. 

A veszprémi Március 15. úti klubkönyvtár jövő héttől augusztus 15-ig zárva lesz, de augusztus 22-től 
26-ig kézműves tábort szervez helyben a gyerekeknek. Reggel 9-től délután 4-ig foglalkoznak a 
kicsinyekkel, s ebédet is adnak nekik. Kedvelt elfoglaltságuk a gyerekeknek a számítógépes játék. A 
város másik klubkönyvtárában, a Cholnoky útiban fordított a helyzet, ők július 1-jével nyitottak ki a 
leltározás után. Náluk viszont, mivel csak ketten vannak, s fölváltva mennek szabadságra, így egész 
napos programokat kevésbé szerveznek. Idén csak egy ilyet vállaltak, július 5-10-ig a könyvtárvezető 
természetjáró táborba vitte el a gyerekeket Orfűre, ahonnan kirándulnak, főként irodalmi, történelmi 
emlékeket felkeresve. A könyvtárban lehet internetezni, gyermekújságot olvasni, számítógépen 
játszani és persze könyvet olvasni. A diákok főként a Jonathán Könyvmolyképző kiadványait szeretik. 

A várpalotai Krúdy Gyula Könyvtárban szintén létszámhiány miatt nincsenek egész napos szervezett 
programok, de mód van videóvetítésre, társasjátékozásra, számítógépes játékok is elérhetők, s 
kedvező internetezési lehetőségeket kínálnak a nagyobbaknak. Naponta általában 10-től 18 óráig 
vannak nyitva. A diákok elsősorban az Andersen-díjas írók könyveit szeretik olvasni. 
Legnépszerűbbek a Harry Potter-könyvek. 

A tapolcai könyvtárban több napközis bejárós tábort szerveznek, egész napos kirándulásokra viszik a 
gyerekeket, s az olvasópályázattal kapcsolatos elfoglaltságokat szerveznek nekik. A devecseri 
kastélykönyvtárban örömmel újságolták, hogy a gyerekek olvasási kedve, igénye megnőtt, amit a 
Nagy Könyv sorozatnak tudnak be. A szünidőben is vannak rendszeres helyben olvasóik és 
kölcsönzőik szép számmal. Nagytakarítás miatt náluk is jövő hét elejétől augusztus elsejéig zárva lesz 
a  könyvtár, de utána gazdag programra számíthatnak a gyerekek, mert most nyert az intézmény 
pályázati támogatást. 

Balatonfüreden a város könyvtárban szintén naponta délelőtt tíztől este hat óráig várják a gyermeket, 
akiknek egy játszószobát rendeztek be társasjátékokkal, s itt kézműves foglalkozásokat is szerveznek 
nekik, valamint játékos rejtvényekkel várják őket. Szabadidős olvasótábort szerveznek július 30-tól 
augusztus 5-ig Szigetvár mellett, Csertőn. A török nyomában tesznek majd kirándulásokat és olvasnak 
hozzá irodalmat. Náluk a diákok főleg az ismeretterjesztő könyveket kedvelik, de nagy 
népszerűségnek örvend Bosnyák Viktória Tündérboszorkány című könyve, mely egy könyvtári író-
olvasó találkozó óta kézről kézre jár a gyerekek között. 

Balatonalmádiban főként hétvégi programokat szerveznek a gyermekeknek, a nyárra egy órával 
meghosszabbították a nyitva tartást, így most 10-20 óráiig látogatható a könyvtár. Társasjátékok, 
internet, videóvetítés és sok szép és új ifjúsági könyv várja a fiatalokat. 
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