
  

Gyermekfelügyelet a szentesi könyvtárban 

Szentes - nemcsak könyveket kölcsönöz, hanem gyermekfelügyeletet is vállal 
február óta a szentesi gyerekkönyvtár. 

Az óvodáskorú lurkókkal szakember foglalkozik, amíg a 
szülık ügyes-bajos dolgaikat intézik. A vásárhelyi, a 
makói és a csongrádi könyvtárban nem vállalnak külön 
felügyeletet, de a gyerekeket rendszeresen színes 
programokkal várják. 
 
– 2007-ben babaszobát alakítottunk ki a 
gyermekkönyvtárban, innen jött a gyermekfelügyelet 
ötlete, amelyet februárban indítottunk be – halljuk G. 
Szabó Lenkétıl, a szentesi könyvtár vezetıjétıl. – 
Hároméves kortól fogadjuk a gyerekeket, akikkel egy 
pedagógiai végzettségő kolléganınk foglalkozik. 
 
A szülık gyakori problémája, hogy különbözı ügyes-bajos dolgaik intézésének idejére 
nem tudják hol elhelyezni csemetéjüket, erre jelent megoldást a Kurca-parti 
gyermekkönyvtár új szolgáltatása. A gyerekeket változatos programokkal várják: 
olvasás, tánc, zenehallgatás, társasjátékozás, kirakózás, játszóház, illetve különféle 
kézmőves és készségfejlesztı foglalkozásokon is részt vehetnek. A gyerekeket a 
könyvtár nyitvatartási ideje alatt, délelıtt 10 és este 6 óra között lehet hozni, de 
telefonos bejelentkezés esetén már reggel 8-tól fogadják ıket. 
 
– Egész napos felügyeletet természetesen nem tudunk vállalni, de már egy-két óra is 
nagy segítséget jelenthet – mondta az igazgatónı. – A szolgáltatásért óránként 500 
forintot kell fizetniük a szülıknek, a pénzt a foglalkozásokhoz szükséges eszközök 
beszerzésére, illetve játékok vásárlására fordítjuk. Vírusos és fertızı gyermekek 
felügyeletét nem tudják biztosítani – tette hozzá Lenke. 
 
A vásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban nem vállalnak külön 
gyermekfelügyeletet, ahogy a csongrádi könyvtárban sem. A két intézmény azonban 
számos ingyenes programmal várja a fiatalokat. A Tisza-parti település 
bibliotékájának pincéjében például ifjúsági klub mőködik, ahol többek között 
biliárdozhatnak és ping-pongozhatnak is a gyerekek, az iskolai szünidıkben pedig 
egész napos tábort szervez az intézmény. Vásárhelyen egyebek közt 
társasjátékozhatnak, internetezhetnek, videojátékozhatnak a gyerekek – utóbbi 
nagyon népszerő. 
 
– Technikai okok miatt nem vállalunk felügyeletet, a gyerekkönyvtár ugyanis a régi 
városháza elsı emeletén mőködik, ide pedig bajos lenne felhozni a babakocsit – 
mondta  
Mátó Erzsébet, a makói József Attila Városi Könyvtár igazgatója, aki szerint biztos 
lenne igény egy ilyen szolgáltatásra. Hozzátette: a Maros-parti település könyvtára 
rendszeresen színes programokkal várja a helyi óvodásokat, iskolásokat.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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