
Így volt... címmel jelent meg –  a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár gondozásában,
a Borsodi Kalászolás-sorozat 7. darabjaként
– a könyvtári foglalkozások vázlatait, vetél-
kedõk feladatlapjait és több olvasásnépsze-
rûsítõ játék leírását tartalmazó módszertani
kiadvány.

„A kötet összeállításával és közreadásá-
val segíteni szeretnénk azok munkáját, akik
gyermek- vagy iskolai könyvtárakban dol-
goznak, de nem titkolt szándékunk támogat-
ni azokat a kollégákat is, akik egyedül vagy
csak egy-két könyvtárossal karöltve, külön
gyermekkönyvtár vagy gyermekrészleg nél-
kül igyekeznek tartalmas szolgáltatásokat
nyújtani a kisebb településeken élõ gyerme-
kek számára. Olyan alapvázlatokat készítet-
tünk, amelyeket minden könyvtáros lehetõ-
ségei, a helyi adottságok szerint alakíthat,
alkalmazhat” – írja ajánlásként a kötet beve-
zetõjében Venyigéné Makrányi Margit, a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazga-
tója.

Miklós Katalin, a megyei könyvtár gyer-
mekrészlegének vezetõje és munkatársa, To-
ronyi Józsefné rendszeresen tart óvodások-
nak, általános iskolásoknak könyvtár- és
könyvbemutatókat, játékos mesedélutáno-
kat, ismeretterjesztõ és kézmûves foglalko-
zásokat. Az ezekre az alkalmakra készült
vázlatok, feladatismertetõk közül szerepel
néhány a kötetben, és közreadják két nagy-
szabású vetélkedõsorozatuk feladatlapjait is.
A könyvtár 2007-ben az ónodi országgyûlés
300. évfordulója alkalmából Eb ura fakó

címmel háromfordulós, levelezõs játékot
hirdetett az általános iskolák hetedik osztá-
lyosai számára. A játékba mintegy 80 csapat
kapcsolódott be az országból és a határon
túlról is. A vetélkedõ ünnepélyes döntõje – a
jubileumi programsorozat részeként – Óno-
don volt. De nem kell ahhoz évforduló, hogy
elmélyítsék történelmi ismereteiket a diá-
kok, és játékos formában adjanak számot tu-
dásukról, tehát bármikor, bárhol – bármi-
lyen típusú könyvtárban, iskolában, szakkö-
rökön – ismét hasznosíthatják ezeket a fel-
adatlapokat a könyvtárosok, pedagógusok.
Ugyanígy a 2008-ban, a Reneszánsz év al-
kalmából rendezett Mátyás király öröksége

A rajzok Molnár János grafikus alko-
tásai
A kötet borítóját Molnár János grafiká-
jának felhasználásával Vajda Éva, 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
munkatársa készítette

Így volt... – így is lehet
Módszertani kiadvány nem csak könyvtárosoknak
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címû mûveltségi vetélkedõ is megismétel-
hetõ.

A könyvtárak szolgáltatásainak megis-
mertetését, az olvasás népszerûsítését szol-
gálhatja az Ülj fel a Mesevonatra címû ve-
télkedõ, melyet rendszeresen megrendeznek
Tokajban. A játékot Zelenákné Ónodi Csilla
tokaji könyvtáros ismereti a kötetben.
Jankóné Jónás Zsuzsa könyvtáros, a bogácsi
Bükkalja Általános Iskola pedagógusa pedig
a 2007 óta évente megrendezett, Megeleve-
nedett oldalak címû kalandos olvasóver-
senyt mutatja be.

A kiadványhoz Molnár János grafikus
készített illusztrációkat, és a foglalkozáso-
kon jól használható képeket, kifestõket.
Ezeket a rajzokat nagyobb méretben is ki-
nyomtatták, és a kötet mellékleteként külön
mappában megjelentették.

Az Így volt... címû módszertani kiadvány
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának
köszönhetõen 200 példányban jelent meg. ■
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Olvasó Európa

A XVIII. századi angol sikerkönyvektõl a kö-
zépkori szakácskönyvekig közel ezer mû 
mutatkozik be egy új többnyelvû online kiál-
lításon, amelyet az Európai Könyvtár kezde-
ményezett és az Europeana.eu tart fenn.

Az Olvasó Európa: európai kultúra a
könyveken keresztül elnevezésû interaktív fe-
lület nem mindennapi alkalmat nyújt arra,
hogy az albántól a yiddishig 32 nyelven 
remekmûveket olvashassunk. 23 európai
nemzeti könyvtár gyûjteményébõl számos
könyvet találunk kéziratban vagy elsõ nyom-
tatásban.

Az Olvasó Európa látogatói a könyvekhez
kapcsolódó kurátori jegyzetekbõl többet is
megtudhatnak olyan klasszikus remekmûvek
hátterérõl, mint Cervantes elsõ kiadású Don
Quijotéja (spanyolul) vagy Fjodor Doszto-
jevszkij A félkegyelmû címû regénye (oro-
szul).

A nemzetközileg is ismert mûveken túl az
Olvasó Európa nagy hangsúlyt fektet azon al-
kotások bemutatására is, amelyek saját orszá-
gukban népszerûek, azonban kevésbé ismer-
tek a határaikon túl. Ilyen olvasmány például
a Jammers Minde (Boldogtalanságom emlék-
iratai) címû dán alkotás, IV. Krisztián király
lánytestvérének XVII. században íródott regé-
nyes önéletrajza, aki 22 éven keresztül rabos-
kodott a hírhedt koppenhágai Kék Toronyban.

Más könyvek – mint például Edgard Allan
Poe A holló címû alkotása franciául Mallarmé
fordításában – nem csupán tartalmukban, ha-
nem a kísérõ illusztrációkat tekintve is jelen-
tõs darabjai az európai irodalomnak.
Mallarmé fordítását például Édouard Manet,
ünnepelt francia festõ illusztrálta. Sok más
kézirat is büszkélkedik gazdagon festett ké-
kekkel, a mélypiros különbözõ változataival
és szikrázó arannyal.

Az Olvasó Európába látogatók a teljes vá-
logatott online anyagban böngészhetnek, és
nagy részét le is tölthetik.

Az Olvasó Európát a nemzetközileg elis-
mert dráma- és regényíró, Elfriede Jelinek
pártfogolja, aki 2004-ben nyert irodalmi No-
bel-díjat. A világhírt A zongoratanárnõ (Die
Klavierspielerine) címû regénye hozta meg
számára, amelybõl aztán filmet is készítettek.
Jelinek különösen nagyra értékeli ezt a kezde-
ményezést: általa fontos mûvek válnak elér-
hetõvé több nyelven, valamint hangsúlyos
szerephez jut Európa kulturális-történelmi
gazdagsága.

Az Olvasó Európa: Európai kultúra a
könyveken keresztül kezdeményezésben meg-
található könyvek az Europeana.eu-n is fellel-
hetõek. ■


