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Az olvasás éve
rendezvényei

a zalaegerszegi
József Attila

Városi
Könyvtárban

Az olvasás éve rendezvényeit
könyvtárunkban a család jegyé-
ben szerveztük. Olvasópályáza-
tot hirdettünk Én és a család
címmel 2000 szeptemberében,
2001. április 30-ai határidõvel.
Az óvodásoktól a nagyszülõkig
minden korosztályt olvasásra
invitáltunk. Az ajánlott 12-12
könyvbõl háromról vártunk az
óvodásoktól rajzot, az iskolá-
soktól és a felnõttektõl egy-egy
oldalas fogalmazást, amelyben
véleményüket kértük a könyv-
ben szereplõ családokról.

A külön polcra elhelyezett
könyvek folyamatosan forogtak,
a kevés példányszámú felnõtt
irodalomra állandóan volt elõ-
jegyzés.

Januárban � a könyvolvasás
középidejében � mintegy bizta-
tó, továbblendítõ céllal Boldi-
zsár Ildikó volt könyvtárunk
vendége. A felnõtteknek (szü-
lõk és pedagógusok) a mese
gyógyító erejérõl beszélt lenyû-
gözõen, a gyerekeknek játékos,
gondolkodásra és olvasásra
késztetõ foglalkozást tartott
gyermekkönyvekbõl. Õ volt a
második felolvasója a gyermek-
foglalkozást követõ, Olvasó-

maraton 68 órán át címû ren-
dezvényünknek is (lásd Könyv-
tári Levelezõ/lap 2001/2.), ame-
lyet a családról szóló mesék,
versek stb. felolvasása jegyében
szerveztünk.

Az egyik, szomszédos álta-
lános iskola magyar tanárnõje
külön szívügyének tekintette az
olvasást, a visszacsatolást, osz-
tálya részvételét a pályázaton.
Ezt az osztályt márciusban
meghívtuk egy találkozóra
Bartos Évával, aki az olvasás
jelentõségérõl tartott elõadást és
beszélgetett a megjelentekkel. E
párbeszéd során a gyerekek a
már olvasott könyvekrõl is szól-
tak, a Segített a könyv, a mese
c. kötetrõl és a listán is szerep-
lõ könyvekrõl külön eszmecse-
re is kialakult.

Kíváncsian vártuk a beérke-
zõ pályázatokat, de sajnos azt
kellett tapasztalnunk, hogy a
gyerekek közül � a folyamatos
olvasás ellenére � az írásbeli
megnyilatkozást kevesen vállal-
ták. A felnõttektõl is csak egyet-
len, de szívet melengetõ, célja-
inkra ráérzõ és azokat meg is
fogalmazó írás érkezett.

A jutalomkönyvek átadása
vendégek jelenlétében történt. A
gyerekekkel Veszelka Tamás
ifjúsági gondozó, a Bethesda
Gyermekkórház Családsegítõ
Intézetének munkatársa beszél-
getett. Ady Endrét, József Atti-
lát és az Alkimista c. könyvet
idézve arra biztatta a hallgatósá-
gát, hogy találják meg életük �kin-
csét�. Még nem tudhatják, mi lesz
az, azt sem, hogy mikor fognak

rátalálni, de fel kell rá készülnünk.
S ebben minden elolvasott könyv
segít, ha csak kicsit is.

A felnõttekhez kollégáját,
Szarka Miklós pasztorál pszicho-
lógust hívtuk meg. Õ a gyerekek
lelki, fizikai tünetei mögött meg-
búvó családi problémákról, ezek
megoldásáról beszélt és gondol-
kodott a közönség bevonásával.

Befejezésül idéznénk a felnõtt
pályázatból, melyet olvasva úgy
éreztük, a hasonló programokról
a jövõben sem szabad lemonda-
nunk:

�Két hete, amióta felfedez-
tem a könyvtár bejárata elõtt azt
az A/4-es lapot, amelyen az
összes korosztály számára hir-
detnek pályázatot, egyfolytában
újabb és újabb dolgokra csodál-
kozom rá. Az elsõ maga a pá-
lyázat.

Remek ötletnek tartom, hogy
családról szóló regényeket gyûj-
töttek csokorba. A szereplõk
hétköznapi emberek, a cselek-
mény a mindennapjaikat mutat-
ja be. Bármelyikünkkel megtör-
ténhetnek vagy megtörténhettek
hasonló események.  Az elmúlt
két hétben a könyveknek kö-
szönhetõen más szemüvegen
keresztül néztem a környezete-
met, családtagjaimat, önmaga-
mat. Kész õrület!

Nem érdekelt a tévé, az idõ-
met jobban be tudtam osztani,
a feladataimat gyorsabban elvé-
geztem, hogy végre folytathas-
sam az olvasást. Sokat változ-
tam közben.  Megértõbb, gon-
doskodóbb, odafigyelõbb lettem.
Pszichológiai hajlam, beleérzõ
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képesség fejlõdött ki bennem.
Úgy érzem megérte újra felfe-
dezni az olvasás örömét, vará-
zsát, amely nem hasonlítható
máshoz, nem helyettesíthetõ a
filmekkel, internettel vagy bár-
melyik rejtvényes agytornával.

Azok is kellemes kikapcso-
lódást nyújtanak, de a könyve-
ket nem szabad elfelejtenünk.
Általuk új emberekké válha-
tunk, megtanuljuk érzékleteseb-
ben kifejezni gondolatainkat,
érzelmeink szabadon feltörhet-
nek rejtekükbõl.� (Konrád
Zsoltné)

Horváth Anikó
és Jagasicsné Bogatin Mária

gyermekkönyvtárosok

Továbbképzés
Csíksomlyón

2001. május 8. és 11. között a
Romániai Magyar Könyvtárosok
Egyesülete, a Kovászna Megyei
Könyvtár, valamint a Hargita
Megyei és Városi Könyvtár
szervezésében továbbképzõ tré-
ning helye volt a csíksomlyói
Jakab Antal Tanulmányi Ház,
Menedzsment az információs
és könyvtári szolgáltatások-
ban címû témával. A rendezvény
résztvevõi Hargita, Kovászna és
Kolozs megyei könyvtárigazga-
tók és könyvtárosok voltak. A
gyergyószentmiklósi Városi
Könyvtárt Csergõ Kálmán igaz-
gató és Bakai Magdolna gyer-
mekkönyvtáros képviselte.

Elõadásokat tartott Fehér
Miklós, a budapesti Könyvtári
Intézet osztályvezetõje és Mi-
kulás Gábor kecskeméti infor-
mációs és könyvtári tanácsadó
a következõ témákról: Menedzs-
ment a könyvtárban; Tervezés-
irányítás; Jövõkép; Szervezeti
kihívások; SWOT (stratégiai

terv); Ügyfélszolgálat; Humán-
erõforrás-menedzsment; Veze-
tés; Térítéses információszol-
gáltatás és közönségkapcsolat.

A tréning támogatója a ma-
gyarországi Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és a
Román Mûvelõdési Minisztéri-
um Kisebbségi Tanácsa volt.

Csergõ Kálmán

Az iskolai
könyvtáros mint
�rejtett szellemi
bázis�, mint az
iskola �szellemi

motorja�

(Gondolatok a Könyvtári
Levelezõ/lap 2001/3.
számában megjelent,
Könyvtárostanárok

képzése címû íráshoz)

�...Mindenkit mindenre
meg lehet tanítani, csak idõ,
módszer és mester kérdése.�

(Comenius)

Gondolataim a gyakorlati peda-
gógiai tapasztalatból eredõen
többirányú célt szolgálva formá-
lódtak. Írásommal megerõsíte-
ni igyekszem a könyvtárostanári
munka szerepét a közoktatási
intézmények komplex nevelõ-
oktató tevékenysége halmazá-
ban. Soraimat biztatásul szánom
azon tantestületeknek, amelyek
még nem tapasztalják a könyv-
tárostanár szakmai jelenlétét.

Mint vezetõ, fókuszálni szeret-
ném a könyvtárpedagógiai prob-
lémát azon vezetõtársaim számá-
ra, akik eddig még nem építettek
a könyvtárostanár szellemi bázi-
sára. Még idõben, a helyi tanter-

vek készítésének idõszakában
szeretném felhívni a tantestületek
figyelmét a könyvtári téma komp-
lex megjelenítésére. Követendõ
példaként kívánom bemutatni � az
iskolakörzetemben tevékenykedõ
könyvtárostanár munkájának felvil-
lantásával � a �rejtett szellemi bá-
zis� valós létét, most, a pedagógus
nap közelében.

A baktakéki iskolakörzet sze-
rencsés. Szerencsés, mert 1993
óta önálló termet tudhat magáé-
nak az iskolakönyvtár. Szerencsés,
mert van szakképzett könyvtárosa,
akinek szakmaisága a baktakéki
iskolában teljesedett ki.

Az iskolavezetés hosszú évek
óta fontosnak tartja, hogy a
könyvtár legyen segítõje a tanu-
lás tanításának, a kommunikáci-
ós készségek fejlesztésének, a
tanulók komplex módon történõ
személyiségfejlesztésének, a taná-
rok módszertani megújulásának,
mutassa meg az olvasásfejlesz-
tés interaktív lehetõségeit.

Ezen célok teljesülését a
baktakéki körzetben Tengeri
Lászlóné könyvtárostanár segí-
ti, mint az iskolakörzet �szelle-
mi motorja�. A körzet intézmé-
nyeinek szellemi bázisaként
szakmaiságával, a tanulók és a
nevelõk tapintatos motiválásá-
val az iskolavezetés fontos se-
gítõtársává vált. A szakmai se-
gítõvé érés folyamata többéves,
hiszen a kolléganõ saját gyakor-
latában, majd szakvizsgája se-
gítségével tett szert olyan mód-
szertani kultúrára, mely munká-
ját példaértékûvé teszi.

A baktakéki könyvtáros teljes
személyisége adja az erõt a tanít-
ványoknak és a pedagógus tár-
saknak ahhoz, hogy a könyvek
közelsége, napi használatuk az
iskolaotthonos nevelés és oktatás
eredményességéhez vezessen. A
hatékonyabb nevelni tudás képes-


