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1958—Szabadság tér
„Külön könyvtár a gyermekek
részére – Már vagy egy hónapja
sürgést-forgást találunk a járási
könyvtár belső helyiségeiben. Kőművesek, festők, bútorasztalosok,
villanyszerelők dolgoznak. Megkérdeztük Katsányi Sándort, a könyvtár egyik dolgozóját: – Mire készülnek tulajdonképpen? – Külön teremben helyezzük el a gyermekek
könyvtárát. Nemsokára befejeződnek az átalakítások. November
közepére tervezzük az ünnepélyes
megnyitást könyvkiállítással, előadással egybekötve. A gyermekkönyvtárak központi vezetője is
lejön Budapestről. – Nagy munka
volt, míg sikerült tervüket megvalósítani? – Igen, annál is inkább,
mert közben a könyvtár összes
könyveinek katalogizálásán dolgozunk. Nem könnyű feladat tizenháromezer könyvet írók, címek,
műfajok és honosság szerint rendszerezni.”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei Hírlap, II. évf. 44. sz., 1958. november
7., 3.o.)

„Jó ütemben emelkedik a
könyvtár olvasóinak száma : A
fejlődést gátolja a helyiséghiány, ezer gyermekolvasó egy kis
szobában – …A beszámoló külön
kiemeli a gyermekkönyvtárban
végzett magas színvonalú munkát.
A részleg vezetője jó kapcsolatot
épített ki az iskolák pedagógusaival, melynek eredményeként a
tanulók megismerkednek közös
látogatásaik során a könyvtár
munkájával, életével. Az ifjúsági és
gyermekolvasók száma megközelíti
az ezret. Egy-egy kölcsönzés alkalmával csak szűkösen férnek el a
zsúfolt kis helyiségben.”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei Hírlap, X. évf. 207. sz., 1966. szeptember 2., 3.o.)

„Valóságos kis olvasóparadicsom a ceglédi gyermekkönyvtár – Mint tegnapi számunkban
megírtuk, hétfőn délután megnyílt
Cegléden a gyermekkönyvtár. A
megnyitó ünnepségen szép számmal jelentek meg vendégek. Kányi
Andrásné, a könyvtár vezetője
megnyitó beszédében elmondotta,
hogy két év alatt a barátságtalan
helyiségből nagy választékkal rendelkező könyvtárrá fejlődött a járási könyvtár. Van már olvasóterme, lemezjátszóval egybeépített
rádiója és a most a gyermekek is
helyet kaptak benne. A tervek
szerint meséket vetítenek a fiataloknak, irodalmi fejtörőt, szavalóversenyt és kirándulásokat rendeznek számukra.”
(Pest Megyei Hírlap. – II. évf. 297.
sz., 1958. december 17., 5. o.)

1958. december 15., megnyitó

„Bent van a János vitéz? : Sok,
apró látogató a gyermekkönyvtárban – Még fél éves sincs a ceglédi ifjúsági könyvtár, de má-ris
egyre több látogatója van. A kölcsönzési órákon szöszke kisfiúk és
fekete szemű copfos kislányok
adják egymásnak a kilincset… s a
könyvtár közben, ha lassan is, de
egyre gyarapodik. A napokban
háromezer forint értékben vásároltak ifjúsági könyveket… Közben
három és fél éves apró fiú állt a
pult elé. Fel sem éri, valahonnan
lentről szól a gyenge gyermekhang: – Néni kérem, bent van a
János vitéz, a film? Igen? De ne
tessék ám másnak kiadni, anyukát rögtön beküldöm érte…”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei Hírlap, III. évf. 15. sz., 1959. január
21., 4. o.)

„Az olvasás öröme – Hátul, a
napközi udvarán és szemközt, a
Szabadság téren is jókedvűen
játszanak a gyerekek, de tíztizenkét kisdiák most nem figyel a
játékra. Elhatározták, hogy megismerkednek a járási könyvtár
gyermekrészlegével. Szeretnének
beiratkozni. De nem tudják mi a
szabad polc, mi a katalógus, mit
hol keressenek. Horváth Tiborné
nagy buzgalommal magyarázza. –
A szabad polcos rendszert 1958ban vezettük be. Ti akkor alig két
-három évesek voltatok. Nem kell
sorban állnotok tehát, ki-ki kiválasztja és leveszi a polcról, ami
érdekli. Kalandos történetek,
leányregények, mesék, képeskönyvek, ismeretterjesztő művek,
lexikonok sokasága van itt…”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei Hírlap, XII. évf. 102.sz., 1968. május
3., 4.o.)
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„Játék a könyvtárban – Az imént
még csivitelő gyerekhad egykettőre elcsendesedik. Ki-ki széket
keres magának és szinte lélegzetét
visszafojtva figyeli, lesz az ajtó felé,
mert meghallották az ismerős
hangot: Jakab Bélánénak, a
„könyvtáros Vali néninek” a hangját. Ez pedig jót jelent, azt, hogy
hamarosan kezdődik a foglalkozás
a ceglédi ifjúsági könyvtárban.
Általában havonta egyszer valamennyiük örömére, okulására.”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei Hírlap, XVI. évf., 100. sz., 1972. április 29., 5.o.)

Gyerekrészleg, 1973

„Gyermekkönyvtárból – előadóterem : A kérdésekre Fekete
Sándor válaszolt / Dobozi Eszter – Rendhagyó irodalomórára
hívta össze a könyvtár a „Petőfi
egy napja Pest megyében” című
irodalmi pályázaton részt vevő
hetedik-nyolcadik osztályos tanulókat, nevelőiket és az érdeklődőket. Jakab Béláné, az ifjúsági
könyvtár vezetője köszöntötte Fekete Sándor írót. Rövid bevezetője
után az iskolások kapták meg a
szót. Petőfi Sándor aszódi, kecskeméti, dunavecsei éveiről kérdezték
a legtöbben. Végül Balogh Erika, a
Mészáros Lőrinc általános iskolatanulója elmondta Petőfi Jövendölés című versét.”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei
Könyvtár, XVII. évf. 61. sz., 1973.
március 14., 5.o.)
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1973, rendhagyó irodalomóra—
Balog Erika

t é r

„Weöres Sándor és Károlyi Amy
kérdésekre válaszolt : Elmaradt
a könyvtáravatás – A könyvtár és
az olvasók vendége Weöres Sándor
Kossuth-díjas költő és felesége,
Károlyi Amy költőnő volt. A találkozót a könyvtár vezetői nem így
képzelték el. A nyomtatott meghívó piros betűs sorai a gyermekkönyvtár megnyitására invitálták
az érdeklődőket. Könyvtárt nyitni
jöttek az oly sok szép verset író
költők, velük Surányi Ibolya előadóművész, aki műveikből elmondott néhányat. A gyermekkönyvtár
ünnepélyes átadására ugyanis
nem kerülhetett sor. A Stylus faipari Ktsz elkészítette ugyan a
polcsorokat, de azok teherbírását,
kivitelezésnek módját az életük
felét könyvespolcok között töltő
könyvtárosok nem tartották megfelelőnek. A fenyődeszkákra nem
kerültek könyvek, így hát költőolvasó találkozó zajlott le, a Ceglédi ősz rendezvényeként, a felnőttek könyvtára olvasótermében.”
(Ceglédi Könyvtár = Pest Megyei
Könyvtár, XIX. évf. 258. sz., 1975.
november 2., 5.o.)

„Költözik a gyermekkönyvtár Február 24-től az új helyen –
Cegléden, a városi-járási könyvtár
gyermekrészlegében február 16-tól
23-ig szünetel a kölcsönzés. A
könyvtárosok ezt az időt használják fel az átköltözésre a piactéri új
gyermekkönyvtárba. Az új helyen
február 24-én kedden délután két
órakor megkezdődik a kölcsönzés.
A Szabadság téri épületben, az
elköltöző gyermekrészleg helyén,
felnőttek számára létesítenek olvasótermet.”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei
Könyvtár, XX. évf. 38. sz., 1976.
február 14., 5.o.)

Gyermekkönyvtár, 1976. február 24.
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Gyermekkönyvtár, 1976. febr. 24.
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„Kereken gördülő polcokon :
Megnyílt az új gyermekkönyvtár /Tamasi Tamás – Az egykori
Patyolat-fiók helyén gyermekkönyvtár nyílt e héten a ceglédi
piactér mellett… A városi tanács
segítségnyújtását bizonyítja, hogy
televíziót, lemezjátszót, több berendezési és felszerelési tárgyat
kapott a gyerekek birodalma. A
polcok, melyekre kerekeket szereltek könnyen mozgathatók, helyet
adnak a gyakori rendezvényeknek,
fejtörőknek, vetélkedőknek, rendkívüli óráknak. A jövőben több
napon és nagyobb óraszámban
várja a könyvtár tizennégy éven
aluli olvasóit.”
(Ceglédi hírlap = Pest Megyei Hírlap, XX. évf. 50. sz., 1976. február
28., 5.o.)

G u b o d y

„Új helyen a gyermekkönyvtár :
Ismét költözködtek – Hosszú
ideig a Szabadság téri egykor bazársor ötször öt méteres szobája
adott helyet a gyerekkönyvtárnak.
Amidőn végképp kinőtte azt a
helyet – szükségmegoldásképp
áttelepítették a piactérre , az almát, krumplit, körtét áruló kofák
közvetlen szomszédságába… Sebaj, a gyerekek ott is megtalálták,
megszerették. Egyre többen kaptak kedvet szolgáltatásaikhoz,
amelyeket vidáman és lelkesen
nyújtottak a könyvtárosok. Idővel
maguk elől sem titkolhatták, hogy
végképp szűk az élettér körülöttük. Megint csak lépni kellett… Így
született meg a döntés, hogy a
posta melletti épület legyen az új
otthonuk, ahol valaha a KISZbizottság székelt. Eredetileg ez volt
Gubody polgármester háza, és az
épület rejtett értékeit az önzetlen
társadalmi munkások igyekeztek
szépen helyreállítani.”
(Ceglédi Hírlap= Pest Megyei Hírlap, XXXI. évf. 276. sz., 1987. november 27., 4.o. )

3. oldal

„Harmincezer kötet, gyermekeknek : Csoportfoglalkozások
szombat délelőtt – Aki ezekben a
napokban fordult meg a városi
könyvtár gyermekrészlegében szokatlan sürgést-forgást tapasztalt.
Az elmúlt két hétben állományellenőrzést tartottak, számba vették
a mintegy 30 ezer kötetnyi gyűjtemény valamennyi példányát. Hasonló munkát évek óta nem végeztek, így az alapos ellenőrzés bizony elkelt a tekintélyes, a gyerekek, kisiskolások által látogatott
tékában. Az adatok tanulsága
szerint évről évre mind több kisdiákot vonz a könyvtár: összesen
1345 tizennégy éven aluli beiratkozott olvasója van, a látogatók
száma az idei első félévben meghaladta a 7 ezret.”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei Hírlap, XXII. évf. 199.sz., 1978. augusztus 24., 5.o.)

u t c a

Gyermekkönyvtár, 1987

„A betű és a zene birodalma :
Igazi gyermekkuckó /Erős Hajnalka – …1987. novemberét írtuk.
Megkezdődött a gyermekkönyvtár
új élete. A régi helyéről a piactérről, 125 négyzetméter alapterületről költözött át a Gubody utca 15.
szám alá, 259 négyzetméterre. Az
első évben csak állományunk kis
részét sikerült elhelyeznünk, hiszen csupán a felső szint átalakítása készült el. Zsúfolt szobák,
egymásra rakott könyvcsomagok
mellett – mi könyvtárosok – vállaltuk az ideiglenes működést, amely
csak könyvkölcsönzésből állt. Tanulócsoportokat nem fogadhattunk, kézikönyvtárunk nem volt.
1988. október 1-jétől már teljes
alapterületen működik a könyvtár.
A földszinten a ruhatár, az olvasóterem és egy kis belső raktár található. Az olvasóteremben 3000
kötet sorakozik a polcokon… A
gyermekkönyvtárban 40894 kötet
könyv, 73 féle folyóirat közül válogathatnak a gyerekek. 1988-ban
1800 beiratkozott gyermekolvasónk volt.”
(Ceglédi Hírmondó, próbaszám,
1989. május, 3.o.)

4. oldal

„Csalavári csodák : Olvasóudvari program – A városi gyermekkönyvtár ebben az évben először
szervez olvasóudvari programot
Csalavári csodák címmel a nyári
szünidőre. Várják 9-12 éves korú
leányok és fiúk jelentkezését. Ötnapos időtartamban naponta 9-től
16 óráig tartják a játékos irodalmi
foglalkozásokat.”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei Hírlap, XXXIV. évf. 123. sz., 1990.
május 28., 5.o.)
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„A gyermekkönyvtár rendezvénysorozata – Holnap délelőtt
10 órakor kezdődik a ceglédi gyermekkönyvtárban – Gubody u. 15.
– az intézmény fennállásának harmincötödik évfordulója alkalmából
rendezett egyhetes program. Megnyitja Biczák Péter, a Pest Megyei
könyvtár igazgatója. Ezt követően
dr. Nagy Attila, az Országos
Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ
osztályvezetője, a Magyar Olvasótársaság elnöke tart előadást.”
(Ceglédi Hírlap = Pest Megyei Hírlap, XXXVII. évf. 285. sz., 1993.
december 7., 11.o.)

Gyereknap, 1991

„Olvasótábor Cegléden : Fantasztikus űrutazás a könyvtárban – Fantasztikus űrutazáson
vehettek részt a városi könyvtár
gyermekkönyvtárában az olvasni
szerető, irodalmat kedvelő gyerekek. A nyári olvasótábornak ez
volt a harmadik, egyben utolsó
turnusa… Az első tíznapos tábor
közvetlenül a tanévzáró után
indult „Mesék Keletről – Az ezeregyéjszaka meséi” címmel. A középső turnus ugyancsak mesével
folytatódott, „A halhatatlan Andersen” északról hozta történeteit
Ceglédre. Az utolsó csoport tagjai
„A csillagos ég templomai” körül
utaztak.”
(Ceglédi Hírlap, I. évf. 1. sz., 1994.
július 15., 3.o.)

Olvasótábor—utazás a Föld körül, 1992
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„Bővült a Gyermekkönyvtár /
Antal Bettina – November 17-én
hivatalosan is elfoglalhatták a
gyermekek a Gyermekkönyvtár új
foglalkoztató terét. A nemrég még
raktárként funkcionáló helyiségből
pár hónap alatt készült el a
könyvtár bababarát tere, melyben
a gyerekek modern és minden
igénynek megfelelő helyen vehetnek részt a könyvtár rendezvényein. A bővítéssel egy régi álom vált
valóra, hiszen a könyvtárnak eddig nem volt külön terme a gyermekprogramok megtartásához.
November 29-én a Gyermekkönyvtár adventi foglalkozásán a gyermekek ki is próbálhatták az új tér
adta lehetőségeket.”
(Ceglédi Panoráma, VIII. évf. 24.
sz., 2014. december 5., 11. o.)
Tudományos-fantasztikus űrtábor—1993

„Felújítják a gyermekkönyvtárat – Több évtizedet nem nyúltak
hozzá, most megújul a gyermekkönyvtár patinás épülete a
Gubody utcában. – A téglaborításon egy mechanikai tisztítást végeztek, majd a felületet egy védőréteggel borították, és lefestették a
díszítőelemeket. A munka napokon belül folytatódik, a bejárat
melletti falszakasz és lábazatot
javítják és festik majd. Már most
is érzékelhető a változás, a több
évtizedes porrétegtől megszabadult a téglafal.”
(Ceglédi Panoráma, IX. évf. 17. sz.,
2015 szeptember 11., 11.o.)

Olvasótábor—Ópusztaszer—1995

Foglalkoztató terem—2018
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„Csatatér a Gyermekkönyvtárban / Kőhalmi Dezső – A kedves
kis mesepalotát formázó Gyermekkönyvtár emeleti termeiből egy
helyiség kivételével kihordták a
könyveket, a kölcsönzőasztal pedig kitelepült a folyósóra. Ugyanis
az önkormányzat több mint kétmillió forintot biztosított a megkopott, recsegő/ropogó parketta
kicserélésre. A várhatóan októberig tartó munkálatok idején
könyvlejárati határidőt csak a
Központi Könyvtár 310-195-ös
számán lehet intézni. A csatatér
miatt az Ifjúsági Könyvtár szeptember végéig zárva tart.”
(Ceglédi Kék Újság, XXIV. évf. 36.
sz., 2016. szeptember 14., 2.o)

Mészöly Ágnes—Író-olvasó találkozó—2018 júniusa

Olvasótábor—2018

„Bábelőadás a könyvtárban /
Rimóczi Sándorné – Csodás bábelőadást láthattunk a ceglédi
Gyermekkönyvtárban. Ildikó és
Krisztike a mindig mosolygós
könyvtáros hölgyek ismét elkápráztattak bennünket zsenialitásukkal. Az „Amikor a Tél is fázott”
c. mesét adták elő sok-sok bájjal,
humorral, zenével fűszerezve. A
gyerekek tátott szájjal figyelték a
cselekményt, s élvezték a bábozás
minden percét. (Figyeltem a felnőtteket… ők is!) Külön kiemelném,
a rendkívül magas színvonalú
előadást: a tiszta, érthető beszédet, a hangsúlyozást, a dinamikát,
a csodás énekhangjukat. Aki szeretne örömet szerezni gyermekének, ki ne hagyja az elkövetkezendő időben az előadásaikat! Még
egyszer köszönöm a Pesti úti óvoda kollégái, és a gyerekek nevében.”
(Ceglédi Panoráma, XII. évf. 9. sz.,
2018. május 4., 18. o.)

