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Új
kezdeményezések

egy kisváros
gyermek-

könyvtárában
2001-ben a komáromi gyermek-
könyvtárba beíratkozott olvasók
száma húsz százalékkal, a
könyvtárlátogatók száma pedig
a háromszorosára nõtt. Kisvá-
rosként erre az eredményre jog-
gal lehetünk büszkék, annál is
inkább, hogy a fenntartói támo-
gatásunk ebben az évben soha
nem tapasztalt módon, a mini-
málisra zuhant.

Hogyan értük ezt el? Kihasz-
nálva az NKA pályázatát, szé-
leskörû programsorozatot hir-
dettünk minden korosztály szá-
mára. Bevontuk �látókörünkbe�
az óvodákat, a kicsiknek rajz-
pályázatot és szórakoztató
könyvtári foglalkozásokat szer-
veztünk. Szorosabbra fûztük a
kapcsolatunkat az iskolákkal is.
Nem telt el úgy nap, hogy ne
jött volna könyvtárlátogatásra
egy osztály a gyermekkönyvtár-
ba. Ezek a foglalkozások nem
kifejezetten könyvtári jellegûek
voltak, sokkal inkább �kihelye-
zett� órák (technika, történelem,
irodalom, nyelvtan stb.), de ter-
mészetesen felhasználtuk a
könyvtár állományát a foglalko-
zások színesebbé tételéhez.
Régi tapasztalat, hogy azok a
gyerekek, akik otthon nem kap-
nak indíttatást arra, hogy a
könyvtárba betegyék a lábukat

(és itt elsõsorban azokra a gye-
rekekre gondolok, akiknek ott-
hon minden �kötelezõ� megvan,
és szüleik mindenféle szórakoz-
tatást tudnak számukra biztosí-
tani), szóval ezek a gyerekek
csak akkor jönnek be hozzánk,
ha osztályukkal már jártak ná-
lunk. Örömmel fedezik fel a
könyvtár által nyújtott lehetõ-
ségeket, és rendszeres haszná-
lójává válnak intézményünknek.
Az iskolásoknak az olvasás éve
alkalmából olvasópályázatot ír-
tunk ki. Ennek során egy-egy
mesét, novellát, történetet kel-
lett elolvasniuk, és az olvasot-
tak alapján egy feladatsort meg-
oldaniuk. Ezek a feladatok
rendkívül egyszerûek voltak,
nem igényeltek mást, csak azt,
hogy a gyermek valóban figyel-
mesen elolvassa az adott mû-
vet. Ezen a pályázaton így azok
a gyerekek is részt vehettek,
akik amúgy nem szoktak tanul-
mányi versenyeken szerepelni.
Mivel csak könyvtári tagoknak
hirdettük meg a pályázatot, ez
nagyon megemelte a beírat-
kozott olvasók számát. (A pá-
lyázatokon összesen 250 kis-
gyermek dolgozott, tíz hónapon
át.) Mint utóbb kiderült, felada-
taink szervesen beépültek az
iskolák tananyagába.

Nem csupán a gyerekeket,
hanem szüleiket és a velük fog-
lalkozókat is megcéloztuk. En-
nek során Olvasás konferenciát
szerveztünk, amelyre szülõket,
óvónõket, tanítókat és könyvtá-
rosokat hívtunk meg. A konfe-
rencia résztvevõi rádöbbenhet-

tek az olvasás, a felolvasás
fontos szerepére a gyermek-
korban, és megismerhették a
Komáromban alkalmazott ol-
vasástanítási módszereket. A
konferencia után ismét látvá-
nyosan megugrott a beíratkozó
olvasók száma.

Programjaink, rendezvénye-
ink szervezése során valós igé-
nyeket próbáltunk meg kielégí-
teni, így jöttek létre a havonta
tartott kézmûves foglalkozások,
melyek elõzménye egy nyári
tábor volt, valamint egy szin-
tén nyári táborral bevezetett
színjátszó kör. Szülõi kezdemé-
nyezésre alakítottuk meg ovi-
klubunkat, melynek rendezvé-
nyein az óvodások minden hé-
ten mesét hallgathatnak nálunk,
és a mesével kapcsolatban bar-
kácsolhatnak, fejlesztõ, iskola-
elõkészítõ feladatokat oldhatnak
meg.

Rendszeres pályázatfigyelés-
sel is próbáltunk módot találni
arra, hogy mozgásterünket tá-
gítsuk. Ennek legnagyobb ered-
ménye � az NKA-tól kapott tá-
mogatáson kívül � az ISM pá-
lyázatának elnyerése volt, mely-
nek révén diáklapot jelentethe-
tünk meg ebben a tanévben. A
Pandát, mert ez az újság címe,
a gyerekek írják és szerkesztik.

Decemberben már világosan
láttuk, hogy sikeres évet fogunk
zárni, így a gyerekekkel együtt
ünnepeltünk a gyermekkönyvhé-
ten. Ezen a héten zajlott a pá-
lyázataink eredményhirdetése,
ekkor nyitottuk meg a betlehe-
mi jászol kiállítást, mely egész
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Komárom (sõt, Észak-Komá-
rom) ügyes kezû polgárait meg-
mozgatta. Sok programmal vár-
tuk a gyerekeket: itt volt Marék
Veronika, aki a kicsiket, a na-
gyokat, a tanárokat és a könyv-
tárosokat is lenyûgözte. Rend-
hagyó történelemórát tartott a
nagyobbaknak Szénássy Zoltán
észak-komáromi helytörténész,
ráébresztve a gyerekeket arra,
miért is lehetnek büszkék ko-
máromiságukra. A Feszty-isko-
la másodikosai író-olvasó talál-
kozót tartottak az óvodásoknak:
õk saját meséiket olvasták fel a
kicsiknek. Járt nálunk a Holló
együttes, volt karácsonyi kéz-
mûves foglalkozás kicsiknek,
mûveltségi vetélkedõ felsõ ta-
gozatosoknak, a könyvtár szín-
játszói betlehemeztek, és nagy
játékdélutánt is szerveztünk.
Természetesen nem hagyhattuk
ki Harry Pottert sem, az érdek-
lõdõknek vetélkedõt szervez-
tünk ezekbõl a könyvekbõl. Bár
az egyhetes rendezvény meg-
szervezése rendkívül sok mun-
kával járt, örömmel nyugtáztuk,
hogy több mint ezer gyermek
látogatott el ez idõ alatt könyv-
tárunkba.

Programjaink támogatásához
igyekeztünk szponzorokat is
megnyerni. Három komáromi
cég vállalta egy-egy rendezvé-
nyünk támogatását. (Ehhez per-
sze harmincat kellett megkeres-
ni�)

2002-ben is folytatjuk bevált
programjainkat, foglalkozásain-
kat, próbálunk megfelelõ anya-
gi hátteret biztosítani nekik,
hogy színvonalasak maradja-
nak. Úgy gondoljuk, hogy egy
könyvtárban minden év az ol-
vasás éve, de a gyerekek becsa-
logatásához sajnos kevés egy jó
könyvet ígérni. Minden más,
nem szigorúan vett könyvtári

tevékenység, szolgáltatás meg-
valósítása azonban rengeteg
plusz munkával és pénzzel jár.
Tudomásul kell azonban ven-
nünk, és a fenntartóknak is bi-
zonyságot kell adnunk arról,
hogy ezeknek létjogosultságuk
van.

Mikolasek Zsófia
Jókai Mór Városi Könyvtár,

Komárom

50 éves
az Országos

Mezõgazdasági
Könyvtár

Fennállásának ötvenedik évfor-
dulója alkalmából rendkívüli
ajándékot kap az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ a
fenntartó Földmûvelési és Vi-
dékfejlesztési Minisztériumtól.
Az FVM mintegy 380 millió
forint ráfordítással, januári kez-
déssel és várhatóan kora õszi
befejezéssel hozzásegíti a
könyvtárat épületének korszerû-
sítéséhez és átalakításához, s
ezzel tevékenységének gazda-
godásához.

Többek között gördülõ áll-
ványos tömör könyvraktárakkal,
könyvesbolttal, modern szolgál-
tató helyiségekkel, az EU-val
kapcsolatos további kommuni-
kációs lehetõségekkel bõvül az
OMGK. Az intézmény az átala-
kítás után Közép-Kelet Európa
mezõgazdasági kulturális köz-
pontjaként hagyományos és
modern, digitális eszközökkel
történõ könyvtári szolgáltatást
és ehhez kapcsolódó közmûve-
lõdési programokat szervez a
magyar, valamint a határokon
túl élõ magyar ajkú agrár szak-
embereknek. Ezért nyolcvanfõs

konferenciatermet, kamaratárla-
tokat befogadó kiállítóhelyi-
séget is kialakítanak a három-
emeletes, Attila úti � egykoron
szállodának épült � székházban.
Az új mezõgazdasági könyves-
boltban pedig az elõzetes ter-
vek szerint az agrár közép- és
felsõfokú intézmények hallga-
tóinak tankönyveit, jegyzeteit,
az agrár menedzsereket szolgá-
ló eszközöket is árulnak majd a
szakirodalom mellett.

A valamikori faszerkezetes
ház teljes rekonstrukciójának
tervezését és elõkészítését a
meghívásos pályázat keretében
a MÛBER-INVEST Mûvelõ-
désügyi Beruházó Kft. nyerte el,
a kivitelezõ pedig a KIPSZER
Fõvállalkozási és Beruházási
Részvénytársaság.

Az Országos Mezõgazdasá-
gi Könyvtár és Dokumentációs
Központot 1952-ben alapította
az akkori mezõgazdasági tárca.
Az eredeti dokumentumok ta-
núsága szerint az alapgyûjte-
mény 1932-ben, az Országos
Chemiai Intézet akkori könyv-
állományának feldolgozásával
keletkezett. Jogelõd szervezet-
ként � az 1947. január 31-ei
keltezésû határozat szerint � a
tudományosan megszervezett
tájékoztatáshoz a földmûvelés-
ügyi miniszter megalapította a
Mezõgazdasági Tudományok
Dokumentációs Központját. Az
1945 után feloszlott, szétszóró-
dott, megsemmisült kis mezõ-
gazdasági könyvtárak egyesíté-
sére, pótlására létesült a föld-
mûvelésügyi miniszter 109/
1951. /VI. 23. / M 5. rendelete
alapján az Országos Mezõgaz-
dasági Könyvtár. A két intéz-
mény l952. augusztus 1-jével
egyesült, és létrejött az Orszá-
gos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ.


