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Ismerd meg a könyvtárt!

Kereki Judit és Madarász Lászlóné módszertani
kiadványa sok éves tapasztalatra és a gyakorlat-
ban általuk rendszeresen kipróbált ismeretekre
épül.

A középiskolás korosztály részére átgondolt
könyvtárhasználati órák szellemes számonkérésé-
nek forgatókönyvét állították össze. Az általuk
elvégzett munka megérdemli, hogy közkincsként
hasznosuljon az iskolai és a közmûvelõdési könyv-
tárak napi munkájában. Jó érzékkel felismerték,
hogy ez a korosztály szereti a játékos megméret-
tetést, és ha egy adott könyvtár vállalja a vetélke-
dõ meghirdetését a könyvtárhasználati órákra ér-
kezõ diákoknak, úgy természetes módon az órá-
kon való részvétel is sokkal nagyobb figyelmet
és érdeklõdést vált ki a jelentkezõkbõl. Az egyé-
ni motivációk megalapozása segíti a fiatalok
könyvtárhasználati ismereteinek befogadását és
megõrzését.

A kiadvány egy kiváló szakmai ötlet megva-
lósulása, majd akkor teljesíti be igazán a maga
küldetését, ha a könyvtáros társadalom visszaiga-
zolja a kötet által gerjesztett értelmes és hasznos
munkában rejlõ örömöket.

Kalandra fel, tessék kipróbálni Kereki Judit és
Madarász Lászlóné „receptjét”. Tessék tovább-
adni, másoknak is ajánlani.

Kocsis István

igazgató
Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és

Innovációs Központ

A könyv szerzõi elõszava

Városunkban tizenegy középfokú iskola mûkö-
dik, ahol változó könyvtári ismeretekkel rendel-
kezõ gyermekek tanulnak. Munkánk során a la-
kókörnyezetünkben található elsõs diákoknak
rendszeresen tartunk könyvtári órákat, ahol a
könyvtárbemutatáson kívül gyakorlati könyvtár-
használati feladatokat is adunk, így segítve isme-
reteik bõvítését. Ezek az órák tapasztalatunk sze-
rint a könyvtári propagandán túl jól szolgálják a
fiatalok könyvtárhoz való viszonyának fejlõdé-

sét. Egyrészt a diákok bátrabban lépnek be az
intézményünkbe, másrészt sikerélményt jelent,
hogy önállóan megtalálják a dokumentumokat, így
szívesebben keresnek fel bennünket és veszik
igénybe a könyvtár további szolgáltatásait is.

A könyvtárhasználati órák továbbfejlesztésé-
bõl született meg a vetélkedõ meghirdetésének
gondolata 1994-ben, amelyet örömünkre nagy
érdeklõdéssel fogadtak a diákok, és már elsõ íz-
ben tíz csapat jelentkezett (azóta is minden év
tavaszán nyolc–tíz négyfõs csapat részvételével,
jó hangulatban folynak a vetélkedõk).

Az iskolai könyvtárosok, a magyar nyelv és
irodalom szakos tanárok együttmûködõ partnere-
ink a rendezvény lebonyolításában. A vetélkedõ-
re jelentkezõket minden alkalommal több héten
keresztül készítik, illetve készítjük fel.

Könyvtárunkban ebben az évben tizedik alka-
lommal került megrendezésre a város középisko-
lás diákjainak a könyv- és könyvtárhasználati
vetélkedõ. Úgy gondoljuk, hogy az eddigi tapasz-
talatok feljogosítanak minket arra, hogy egy ki-
advány formájában másoknak is ajánljuk e ren-
dezvény meghonosítását. Segítséget kívánunk
nyújtani mindazoknak, akik kedvet éreznek pél-
dánk követésére.

A kiadványban szereplõ feladatok válogatást
nyújtanak az elmúlt tíz év anyagából.

Kellemes perceket, vidám és hasznos együtt-
munkálkodást kívánunk!

Ismerd meg a könyvtárt! József At-

tila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg, 2004

Magyar Fürdõalmanach

Örvendetesen nagy érdeklõdéssel kísérte a
média a Kiss Veronika és Nagy Zoltán szer-
kesztette Magyar Fürdõalmanach megjelenését.
A sajtóban megjelent dicsérõ kritikák, ismerte-
tések mellett foglalkozott vele a rádió, tévé is,
ami sajnos elég ritka jelenség. A gyönyörû
kiállítású, nagy szakmai gondossággal készült
kötet persze meg is érdemelte a megkülönböz-
tetett figyelmet, de mint tudjuk, az ilyesmi nem
magától értetõdõ manapság.
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A teljes magyar fürdõtörténetet feldolgozó mû
végigkalauzolja az olvasót az ország legrégeb-
ben mûködõ nyilvános fürdõjétõl, Esztergomtól
kezdve a régi Magyarország legjelentõsebb für-
dõhelyein. Az erdélyi híres fürdõk – Szováta,
Tusnád, Borszék, Félixfürdõ, Herkulesfürdõ –
mellett bemutatja a felvidéki fürdõhelyek –

Pöstény, Bártfa, Trencsénteplic –, a Tátra és a Mátra
történetét, a délvidéki Palicsot, Magyarország neve-
zetes hévizeit és fürdõközpontjait – Harkányt, Balfot,
Parádfürdõt, Hévízt –, a fõváros híres és patinás

fürdõit – többek között a Császárt, a Lukácsot a
Gellértet és a Széchenyit –, s elvezet a tengermellék
történelmi fürdõhelyeire, Abbáziába (Opatija) és
Fiumébe (Rijeka) is.

Elsõsorban az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár
fénykép és képeslap-,
zenemû-, díszletrajz-,
régi könyv, folyóirat- és
napilapgyûjteménye leg-
szebb darabjainak bemu-
tatásával eleveníti fel az
elmúlt korok fürdõit és
fürdõéletét, a zenei és
színházi eseményeket.
Ugyanakkor ásvány- és

A budai Császár fürdõ. L. Rohbock rajza,
J.Richter metszete (balra fent)

A Gellért fürdõ az 1930-as években (balra középen)
A budai Rác fürdõ. Ismeretlen mûvész litográfiája

(balra lent)
A pöstyéni „csoda” képeslapon, 1910 körül (fent)

Csoportkép a 30-as évekbõl, középen József Attila
(középen)

A fürdõhelyi élvezeteknek irodalmi életünk nagyjai is
elõszeretettel hódoltak. Képünkön: Babits Mihály (lent)

A következõ oldalon: Lukács Gyógyfürdõ és Uszoda



26  • Könyvtár i Levelezõ/lap • 2004. március

gyógyvizeink hallatlanul gazdag tárházáról is képet ka-
punk a kérdések legnevesebb szakértõinek tollából.

A kötetet a ma is üzemelõ, száznál több ismert
fürdõ teljes gyógyhatásmutatója és elérhetõségi
adatai gazdagítják.

A Nagy Zoltán vezette könyvtáros csapat –
Csillag Katalin, Fazekas Andrea, Pastyik Endre

– alapos munkát végzett. A kiadvány végén rész-
letes helységnévmutatót találunk az egész Kár-
pát-medencére vonatkozóan, ország-megjelöléssel,
a ma külföldinek számító fürdõk esetében is a
magyar nevek sorrendjében, de az idegen elneve-
zést is közölve. A képmutató felöleli a fürdõ-
történeti tanulmányokban megjelent képek mind-

egyikét. A sze-
mélynévmutatóban
Bél Mátyástól Ca-
racalláig, Babits
Mihálytól Ybl
Miklósig sorjáznak
a nevek a tanulmá-
nyokból, a jegyzet-
anyagból és a kép-
aláírásokból.

A képeket szer-
kesztõ Cseh Má-

ria, Nagy Ferenc

és Zséli Lászlóné

tiszteletre méltó
munkájának kö-
szönhetõen az il-
lusztrációk a lehe-

tõ legtökéletesebb minõségben varázsolják elénk
a fürdõket, fürdõhelyeket és a valamikori pezsgõ
fürdõéletet.

A kötet az Országos Széchényi Könyvtár és a
Magyar Fürdõszövetség gondozásában (és eme
intézmények vezetõinek ajánló elõszavával) je-
lent meg. A kivitelezési és nyomdászati munká-
latokat a szombathelyi Yellow Design Grafikai
Stúdió és Nyomda végezte Kassai Ferenc veze-
tésével.

Magyar Fürdoalmanach. Szerk. Kiss Ve-
ronika, Nagy Zoltán. Magyar Fürdoszö-
vetség és Országos Széchényi Könyvtár,

Budapest, 2004, 198 o.

HírekHírekHírekHírekHírek

A Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
resztjét kapta március 15. alkalmából dr. Környei

Lászlóné, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár nyugalmazott igazgatója és Gaál Sándor,
a Tiszafüredi Városi Könyvtár igazgatója.

Mindkettõjüknek gratulálunk és további sikereket
kívánunk!

Ismét húsz diafilmmel bõvült a Neumann-
ház és a Laterna Magica Bt. gondozásában készült
Virtuális Diafilm-történeti Múzeum vetítõtermének
kínálata.  A frissen felkerült filmek között van a

Kis Mukk története, A Patyomkin páncélos és több
más érdekesség. Jelenleg száz film közül választ-
hatnak olvasóink, és még ebben a hónapban újabb
tíz filmmel bõvítjük a választékot.Szeretettel várja
olvasóit a Neumann-ház! (www.diafilmmuzeum.hu).

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Jani-
kovszky Éva munkássága elõtt tisztelegve meseíró
pályázatot hirdetett budapesti iskoláskorú gyerme-
kek és fiatalok részére Az úgy volt… címmel.

A pályamûvek beadási határideje április 30.
A pályázat fõ támogatója a Bábolna Rt.


