
2012. november 16–17-én zajlott Pécsen
a Tudásközpontban a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete által szervezett, Já-
téktan címû továbbképzés. A Nemzeti
Kulturális Alaptól nyert forrásból könyv-
tárosok, könyvtárostanárok, muzeológu-
sok és múzeumpedagógusok ingyenesen
vehettek részt a képzésen. 

A rövid, frappáns megnyitó után
Grastyán Endre orvosra, idegfiziológus-
ra, egyetemi tanárra emlékeztünk, aki a
hippocampus mûködésével foglalkozó
kutatásai által vált méltán híressé. Ugyan 

nem pécsi származású, de haláláig itt élt
és dolgozott. A megye és a város lét-
rehozta a Grastyán Endre Alapítványt,
melynek keretében minden évben egy
köztiszteletben álló tudós nyeri el a
Grastyán-díjat. 1995-ben szobrot avattak
tiszteletére, mely Rétfalvi Sándor alkotá-
sa. Bauer Miklós professzor bemutatta
nekünk, milyen is volt Grastyán, a tudós
és az ember. Majd sokunk számára isme-
retlen területre vitt minket Péczely Lász-
ló kutató (Pécsi Tudományegyetem Álta-
lános Orvostudományi Kar – PTE ÁOK),
amikor a játék neurobiológiáját próbálta
megértetni velünk. Ezután könnyedebb
vizekre evezve Zalay Szabolcs, a Leöwey
Klára Gimnázium igazgatója, fõiskolai
docens elemezgette a játék szerepét, faj-
táit, azok megvalósulását egy középisko-
la falai között. Ezek a falak aztán tovább
tágultak Budavári Klára gyermek-
könyvtáros (Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár – FSZEK), Sramó Gábor báb-
mûvész, igazgató (Bóbita Bábszínház) és
Szász János fizikus, a PTE Természettu-
dományi Kar Fizikai Intézet tanára ma-
gával ragadó elõadásával.

A hivatalos program itt véget ért, de 
a Pécs szépségei, kulturális értékei iránt
érdeklõdõket fakultatív programok sora
várta. Városnézés, a Klimo Könyvtár, a
Tudásközpont, a II. Társasjáték-kiállítás
és Vásár megtekintése és mackóvarrás.

A második napot nagy izgalommal
vártuk, remélve, hasonlóan sok ötletet,
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élményt adó lesz. Nos, a vágyak így tel-
jesüljenek, ahogy nekünk! Tillai Gábor
történész, muzeológus és nem utolsó sor-
ban „nagy mesélõ” mutatta be, milyenek
is a szórakoztatva oktató programok a
múzeumokban. Battyáni Istvánné az
óvoda játékos világát, míg Füleki János
családapa négy gyermekével közös játék-
élményeit osztotta meg velünk.

Szabolcsiné Orosz Hajnalka, a Csor-
ba Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár 
igazgatója a Tudásközpontban zajló
gyermekprogramokat, rendezvényeket
ismertetve jó néhány ötletet adott. Ezért
is szeretem annyira a különféle könyvtá-
ros összejöveteleket, konferenciákat, to-
vábbképzéseket, mert bár a nap végére
nagyon el tud fáradni az ember, de feltöl-
tõdik ötlettel, energiával! Hazatérve bele
is kezdhet a feladat mindenki számára új-
szerû megoldásába. Lászlóné Bauer Nó-
ra, a MINERVA Könyvtár igazgatója a
tehetségpontokról és a játék és a tehetség
kapcsolatáról beszélt. Vincze Mária, a
Pécs-Baranyai Könyvtárostanárok Szak-
mai Mûhelyének volt vezetõje Mûhelytit-
kok címmel tartott elõadást, amely nem
csak tartalmában, de elõadási stílusában
is a játékot, a játékosságot elevenítette
meg számunkra.

Hamburger Antalné, az Apáczai Ne-
velési és Általános Mûvelõdési Központ
gyermekkönyvtárának vezetõje a Bölcs
bagoly játék harminc évét mutatta be,
amely folyamatos megújulásával igazi
kuriózum a könyvtár és a környéken fel-
növõ nemzedékek számára. Rátkai And-
rea mûvelõdésszervezõ, közmûvelõdési
elõadó a Szivárvány Gyermekház házi-
gazdájaként a már említett kiállítást mu-
tatta be. Bencsikné Kucska Zsuzsanna
könyvtárvezetõ (FSZEK Terézvárosi
Gyermekkönyvtár) zárta a nap elõadása-
it, s így a nap vége felé közeledve is ér-
deklõdve hallgattuk. A program befeje-
zése után, a közös ebéd alatt még beszél-
gettünk, kinek melyik elõadás és miért
volt újszerû, különleges vagy éppen ta-
nulságos. Akik ott voltak, egyetértettek
velem abban, hogy ez a két nap tökéletes
körbejárása volt a témának, hatása jó ideig
támogatja mindennapi munkánkat. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. február 31


