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Kitüntetések
Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke
megbízásából Hiller István oktatási és kulturális
miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend

Lovagkeresztje kitüntetést adta át
SZABÓ SÁNDORNAK, az ELTE nyugalma-

zott egyetemi docensének,
a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

kitüntetést adta át
VARGA-SABJÁN GYULÁNAK, a kiskunha-

lasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatójának.

Országos Tini Könyvtári Napok*
2008 októberében Országos Tini Könyvtári Napokra kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Október 7. és 12. között elsõsorban a 12–18 évesek figyelmét szeretnénk ráirányítani arra, hogy a
könyvtárak milyen lehetõségeket kínálnak az olvasásra, tanulásra, tájékozódásra, közös együttlétre.

Felhívjuk a könyvtárakat, hogy országszerte színes programokkal készüljenek a tini napokra a
korosztály sajátosságait, érdeklõdését figyelembe véve. A rendezvények résztvevõit az önállósodó, az alko-
tó, az egészséges és a társas tini témakörhöz kapcsolódó kiállításokkal, irodalmi mûvekre épülõ beszélge-
tésekkel, elõadásokkal, olvasáshoz kötõdõ, hangulatos játékokkal várják! Arra számítunk, hogy a kamaszok
közül sokan megértik majd kortársaik üzenetét: „Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!”

Kiemelt esemény lesz idén is a Könyves vasárnap október 12-én, amikor a könyvtárak rendkívüli
nyitva tartással, sokféle meglepetéssel fogadnak mindenkit. Ekkor folytatódhatnak a tavaly elkezdett
baba-, kölyök- és nagyiprogramok is. Fontos, hogy minél több könyvtár nyitva tartson ezen a napon,
és a megszokott szolgáltatások mellett rendezvényekkel, játékokkal várja az embereket.

Az országos programbizottság a megyei könyvtárak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár egy-egy
munkatársából álló munkabizottságon keresztül szervezi az akciót. A közös programhoz a közkönyv-
tárak, az iskolai, felsõoktatási és egyházi könyvtárak a székhelyük szerinti megyei könyvtárral, a
budapesti intézmények pedig a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárral együttmûködve tudnak elsõdlegesen
csatlakozni, ahonnan információt, ötletet, segítséget kaphatnak a hét könyves eseményeinek együttes
alakításához. Ugyancsak ezeken a könyvtárakon keresztül juttatjuk el a központi promóciós anyagokat
az akcióban részt vevõknek.

A programok regisztrálásának határideje a honlapon: 2008. szeptember 18.

Bízzunk abban, hogy az Országos Tini Könyvtári Napok után a jelenlegi könyvtárhasználók sok
újonnan beiratkozóval együtt hirdetik majd: „Szeretem a könyvtáram!”

A helyi események elõkészítéshez, lebonyolításához sok sikert, érdeklõdõ tiniket, jókedvû napokat
kívánunk!

2008. szeptember 8.
Fodor Péter Ramháb Mária

az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Programbizottság
elnöke elnöke

* Bár a program jelentkezési határideje lapunk nyomdai munkálatai idején lejárt, fontosnak tartjuk, hogy minél
több könyvtár kapcsolódjon be az eseményekbe. – A szerk.


