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nei gyûjteményt (a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram segítségével) és EU-s különgyûjteményt (a
Külügyminisztérium EU közvélemény-formálási
könyvtári programja révén) alakíthatott ki.

A felsõ szinten a gelsei teleház, a térségi té-
véstúdió, a térségi társulás információs központ-
ja és egy kiállító- és konferenciaterem található.

A formai újjászületés mellett folyamatosan
töltõdik meg tartalommal az intézmény. A vaká-
ció beköszöntét Európa nap szervezésével kí-
vánjuk ünnepelni. Ezt a programot elsõsorban a
térség középiskolásai számára szervezzük. A
teleház eddigi programjaihoz kapcsolódva a kon-
ferenciateremben az EU támogatási alapjairól és
vidékfejlesztési koncepcióiról szerveznek elõ-
adássorozatot a térségi információs központ
munkatársai. Augusztustól indul útjára az ifjúsá-
gi referenssel közösen szervezett Európa Klub,
melynek célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklõ-
dését az európai országok és az Európai Unió
iránt.

A gelsei önkormányzat feltett szándéka, hogy
a Principális-menti Önkormányzatok Társulásá-

val karöltve olyan modern intézmény mûködését
valósítsa meg, amely a kistérség  humánerõfor-
rás fejlesztésében meghatározó szerepet játszik,
így több lesz mint könyvtár vagy teleház, a �tu-
dás házává� válik.

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna

Uniós felkészítés
a Bakony szívében

A Külügyminisztérium könyvtári pályázatán a
Bakonyszentkirályi Községi Könyvtár is a nyer-
tes pályázók közé került.

Bakonyszentkirály kilencszázkilencvenes lé-
lekszámú kistelepülés Veszprém megyében, a
Bakony szívében, festõi környezetben. A közsé-
gi könyvtárban csaknem hétezer kötet könyvtári
dokumentum szolgálja az olvasó közönséget,
körülbelül tízezer kötet könyv, illetve dokumen-
tum elhelyezésére van lehetõség. A könyvtár
helyisége egy épületben található a teleházzal,
nyitvatartási idõnk azonos, így CD-ROM-ok,
könyvek egyaránt hozzáférhetõk.

A pályázaton nyert összegbõl külön polcso-
ron alakítottam ki az Európai Unióval kapcsola-
tos könyvtári gyûjteményünket.

Településünk közvélemény-felkészítési prog-
ramját a község vezetõinek, intézményeinek, civil
szervezeteinek felkeresésével kezdtem. Minden-
hol pozitív visszajelzést kaptam, így kezdõdhe-
tett az érdemi munka.

Május 7-én a bakonyszentkirályi Erzsébet
Nyugdíjas Klub tagjainak tartottam elõadást a
mûvelõdési házban. Az elõadás témája az unió
története, intézményrendszerének megismerteté-
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se és Magyarország csatlakozási folyamata volt.
Az idõsek szívélyesen fogadtak, az elõadás után
kötetlen beszélgetés alakult ki. Többen vittek
haza az �engem is érint� kiadványokból további
tanulmányozásra.

Május 14-én Európa ifjú polgára címmel
mûveltségi vetélkedõ volt az általános iskola felsõ
tagozatosainak. Jelentkezni négyfõs csapatokban
lehetett. A felkészüléshez az Útmutató az EU-
ról tanároknak és diákoknak címû kiadványt,
valamint a Mesélõ Európa címû füzetet kapták
meg a csapatok. Játék közben is fel lehetett ké-
szülni a vetélkedõre. A könyvtárban társasjáték,
a teleházban CD állt rendelkezésükre, melyeket
a Külügyminisztériumtól kaptunk.

A vetélkedõ filmvetítéssel kezdõdött (A 12
csillag), melyet az Európai Információs Ponttól
(EIP) kértem kölcsön. A film után kvíz követke-
zett. Hatvan kérdés az unióra vonatkozott, hat-
van a tagállamok kultúrájára, földrajzára. A jó
válaszokat egy-egy euróval jutalmaztuk. A kvízt
egy tizenkét feladatból álló teszt követte. Lazí-
tásként activity kérdések következtek, a társasjá-
ték kártyáinak felhasználásával. Amíg a zsûri
összesített, megvendégeltük a gyerekeket.

A vetélkedõ gyõztese az 5/A osztály csapata,
a Kamasz Európa lett, második az Európai Ifjú-
ság, az ötödikesek és az Europolgárok, a hetedi-
kesek csapata megosztva. Harmadik helyezést ért
el az Unió, a hatodik osztály csapata. A résztve-
võk apró ajándékokat kaptak, az elsõ három
helyezett csoportot júniusban kirándulni viszem
Veszprémbe, az EIP-be. Örömmel fogadták az
unió jelképeivel díszített tortát, az általános is-
kola könyvtára könyvcsomagot kapott.

Jó volt látni a csillogó szemeket, szeretném a
vetélkedõt több iskolára is kiterjeszteni.

Június 3-án felnõtteknek tartott elõadást a
Veszprémi EIP munkatársa, Pomázi Szilárd. Az
elõadás témája az Európai Unió kialakulása, az
EU környezetvédelmi szabályozása volt. A mû-
velõdési ház megtelt, jelen voltak köztisztvise-
lõk, közalkalmazottak, civil szervezetek tagjai.

   Bakonyszentkirályon, mint általában a töb-
bi településen is, a könyvtárba járók köre na-
gyon szûk, ezért tartottam szükségesnek a könyv-
tár keretein kívüli rendezvényeket. Az elsõ lépé-
seket nekem kellett megtennem, aminek ered-
ményeképpen többen járnak könyvtárba. A gye-
rekek jönnek társasjátékozni, CD-vel játszani, a
felnõttek is kerestek már uniós könyvet.

Nagyon sok tennivaló van még. Elkezdeni
valamit sohasem könnyû, a folytatás talán egy-
szerûbb lesz.

Reichné Bacsárdi Mária


