
Ipolysági Városi Könyvtár 

Gyermekirodalmi részlegének bemutatása 
 
 
2. dia: 
Ipolyság Szlovákia déli részén, a nyitrai kerületben levő Lévai 
járásában található.  
Határmenti városunk északról a Korponai fennsík, délről a Börzsöny 
szegélyezte festői szépségű völgy ölén, az Ipoly két oldalán terül el. 
Ipolyság egykor a Hont vármegye székhelye volt. Lakosinak száma 
közel 8000. Ebből 2787 fő szlovák ajkú, 5015 fő pedig magyar ajkú. 
 
3. dia: 
Ipolyság a mai napig megőrizte diákváros jellegét. Lakosainak 
számához mérten a városban számos oktatási intézmény található. 
Jelenleg 3 óvoda, 5 alapiskola, 4 középiskola és 1 szakiskola 
működik. Az Ipolysági Városi Könyvtár gyermekirodalmi részlegének 
látogatóinak, olvasóinak döntő többségét e intézmények diákjai adják. 
A könyvtár látogatói között azonban megtalálhatók a nem ipolysági 
iskolák diákjai is a környező falvakból. 
 
4. dia: 
Az Ipolysági Városi Könyvtárat 1948-ban alapították. Alapítása óta 
több helyen is működött. Jelenlegi helyére 2005-ben költözött. 
Napjainkban a könyvtári szolgáltatásokat a könyvtárvezetőn kívül 3 
szakképzett könyvtárosnő végzi a szakirodalmi, szépirodalmi és 
a gyerekirodalmi részlegen. 
 
5. dia: 
A gyermekkönyvtár az Ipolysági Városi Könyvtár részlegeként 
működik. 2007 februárja óta vagyok e részlegen, s azóta próbálom 
legjobb tudásom szerint eligazítani a gyerekeket a könyvek világában. 
A gyermekirodalmi részleg 2 teremben található. A könyvállomány 
szabadpolcokon került elhelyezésre. A könyveket szépirodalomra és 
szakirodalomra tagolva, életkori csoportosításban találhatják meg 
olvasóink. Óvodásoknak, kisiskolásoknak a képeskönyveket, 
gyermekverseket, meséket és leporellókat, míg a 10 éven felülieknek a 



kalandregényeket, lányregényeket, ajánlott irodalmat és a 
szakirodalmat ajánljuk. 
 
6. dia: 
2007-ben a könyvtár olvasók száma 1400 fő volt, ebből 
gyermekirodalmi részlegen 600 fő. Rendezvényeink száma évente kb. 
130, ebből a gyermekek részére: 75–80-at készítünk. 
Állománygyarapítás a 2007-es évben kb. 500 könyv volt 107.942,-Sk 

értékben, ebből 180-200 könyvet vásároltunk a gyermekek részére. 
A könyvtári dokumentumok kölcsönzésének száma 51.000, ebből a 
gyermekirodalmi részlegen  13.000. 
 
 Meg kell jegyeznem, hogy az állománygyarapításnál nem csak 
magyar nyelvű, hanem természetszerűen szlovák nyelvű könyveket is 
vásárolunk. Ez érvényes a rendezvényekre is, a magyar nyelvű 
rendezvényeken kívül szlovák nyelvű rendezvényeink is vannak. 
      

7. dia: 
Fontos feladatnak tartjuk a különböző foglalkozások, különféle 
rendezvények szervezését, lebonyolítását, más intézményekkel való 
kapcsolattartást. 
Nagyobb rendezvényeink közé tartoznak a Márciusi könyvhónap, a 
Szlovák könyvtárak hete, a gyermeknap, a Karácsonyi Könyvtári 
Napok és a különböző versenyek. A kisebbek közé tartoznak 
könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati órák, ünnepekhez, 
népszokásokhoz kapcsolódó foglalkozások és különböző kiállítások. 
 
8. dia: 
Márciusban a könyv hónapja keretén belül kerül megrendezésre 
minden évben a szlovák könyvtárak hete is. Ez kitűnő alkalom 
a könyvek, könyvtárlátogatás népszerűsítésére. 
Különböző érdekes, tanulságos és szórakoztató tevékenységek, 
rendezvények segítségével felhívjuk a gyerekek figyelmét az olvasás, 
könyvek, irodalom , könyvtárlátogatás fontosságára. 
Az óvodás korú gyerekeknek játékos formában bemutatjuk 
a könyvtárat. Erre kitűnően megfelel a könyvtárban kialakított 
„mesesarok“. 



Az iskolások részére is több irodalmi vonatkozású rendezvényt, 
irodalmi vetélkedőket, beszélgetéseket, előadásokat szervezünk. 
A szlovák könyvtárak hetén van lehetőség arra, hogy minden 
érdeklődő ingyen iratkozzon be a könyvtár olvasói közé. S nem kell 
pótdíjat fizetni az időben vissza nem hozott könyvekért. 
 
9. dia: 
A könyvtár életében a 2006-os év igen jelentős volt, ugyanis ekkor 
rendezték meg az első városi gyermeknapot, ahol a könyvtár is 
képviselte magát. Ez volt az első alkalom, amikor az intézmény falait 
átlépve igyekeztünk könyvtárunkat bemutatni és népszerűsíteni. 
Azóta minden évben a városi gyermeknap alkalmával a könyvtár is 
bemutatja szolgáltatásait a gyermekek részére. A gyermekeknek és 
szüleiknek itt módjuk van a könyvtár új könyveit, könyvújdonságait 
megtekinteni. 
A könyvek mellett nagy sikere volt a szórakoztató kifestőknek, 
játékoknak és az üvegfestésnek is. 
Minden évben e napon értékeljük ki a márciusi könyvhónapján 
kihirdetett pályázatokat, versenyeket. 
- 2006-os évben ez a Boszorka rajzverseny 
- 2008-as évben „Az én könyvtáram” című pályázat volt.  
A könyvsátorban minden évben sok a látogató, erről tanúskodik a 
könyvtárunk krónikája is. A látogatóknak is tetszettek a szép könyvek 
és a helyben készített rajzok is. 
 
 
10. dia: 
Könyvtárunk ad helyet a különböző irodalmi és képzőművészeti 
versenyeknek is. 
Minden év februárjában a Tompa Mihály Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny  és minden év áprilisában a Hviezdoslavov 
Kubín szlovák nyelvű szavalóverseny körzeti fordulója kerül 
megrendezésre a körzeti iskolák diákjainak. 
Palóc mesemondó nemzetközi verseny a Gombaszögi Alapítvánnyal 
együttműködve kétévenként kerül megrendezésre. A verseny célja 
újra felfedezni, megismerni és megismertetni a palóc vidék népmeséit, 
történeteit, tovább éltetni a hagyományos mesemondói stílust és 



lehetőséget adni a palóc tájnyelvet beszélő gyerekeknek, hogy 
megmutassák előadói tehetségüket. 
A Sajó Sándor nemzetközi szavalóverseny a Palóc Társaság 
közreműködésével valósul meg minden év novemberében, ahol 
magyar költők hazafias verseit szavalják alap- és középiskolás diákok. 
A „Csodaszarvas“ olvasóversenyt az ipolysági ifjúsági szervezetek 
segítségével az olvasás népszerűsítése céljából rendezzük meg 
alapiskolák alsótagozatosainak részére. 
Képzőművészeti versenyekről a kiallítások szervezésénél teszek majd 
említést. 
 
13. dia: 
Rendszeresen szervezünk csoportos könyvtárbemutató látogatásokat 
és tartunk könyvtárhasználati órákat általános iskolásoknak és 
óvodásoknak, ahol a gyerekek megtanulják, hogy miként igazodjanak 
el a könyvek világában és információkat kapnak a könyvtár 
szolgáltatásairól is. 
 

15. dia: 
A kézműves foglalkozások alkalomszerűek, általában egy-egy 
ünnephez vagy évszakhoz kapcsolódnak, ilyen pl. a farsangi 
álarckészítés, gyertyaöntés, üvegfestés, ablakdíszek készítése. 
 
16. dia: 
A szakköröket illetően a diákoknak lehetőség nyílik a rovásíró és az 
olvasókörön való részvételre. Ezeket a szakköröket külső segítséggel 
oldjuk meg. 

 

17. dia: 
A „Csodák országa” mese- és játszósarkot ünnepélyes keretek között 
2007 márciusában nyitottuk meg. 
A játszóháznak a mai napig nagy sikere van, a színes meseországot 
ábrázoló falikép, a mesefigurák, a kartonból készített vár és a vár alatti 
makett még a felnőtt látogatókat is megállítják pár percre.  
Ez a mesesarok azóta, nap mint nap fogadja a látogatókat, a 
csoportokat. Mesehallgatás, mesefilmek vetítése, játszás, éneklés, 
vetélkedés, kifogyhatatlan ötletekkel teli rendezvények sora fogadja a 
gyermekcsoportokat. 



 

18. dia:  
A képzőművészeti versenyek eredményhirdetése után a díjazott 
művek könyvtárunkban kiállításra kerülnek.  
Kiállítjuk úgy a könyvtárban rendezett versenyek eredményeit, mint 
az Ipolysági alapiskolák által rendezett versenyek eredményeit is. 
 
 
 

19. dia:  
A határon átnyúló rendezvények bizonyos mértékben a 
gyermekirodalmi részlegünk munkáját is segítik. Elsősorban a 
tapasztalatcsere, a sok ötlet, de a konkrét rendezvények is, így a váci 
Katona Lajos Városi Könyvtár segítségével a gyertyaöntő foglalkozás 
megrendezése, vagy az érdi Csuka Zoltán gyermekrajz 
vándorkiállítása. Az említett tapasztalataink adták az ötletet az első 
újságunk a Könyvtári Híradó összeállítására és a gyemekirodalmi 
részleg szórólapjainak elkészítésére. 
 


