
TTUUDDÓÓSSÍÍTTÁÁSSOOKK  

 52

rendezvényeket tartalmazó feladványokért minden csapat jutalmat kapott. A zsírkréták, 
matricák, órarendek, kulcstartók stb. gyorsan gazdára találtak. Előbbieket máris felavat-
ták a gyerekek, hiszen lehetőség nyílt őszi képek készítésére is. Elsősorban a sárguló 
leveleiket levetkőző fákat, gyümölcsös tálakat örökítettek meg különféle technikával a 
kisebb és nagyobb gyerekek. A 8-12-ig tartó héten délutánonként bárki bekapcsolódha-
tott az alkotásba, az elkészült képekből a programok zárásaként „Kertem alján” címmel 
kiállítást rendeztünk.  

A rendezvények nagy sikerrel zajlottak és bizony nem közhelyszerű a megállapí-
tás: hozzájárultak az olvasóvá neveléshez. Hiszen azóta is népszerűek Bosnyák Viktória 
könyvei, egyre több a beiratkozott olvasónk és a foglalkozásra jelentkező csoportunk. 
Köszönet illeti a koordináló szervezőket! 
 
 Tóth Rita 
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 Augusztusban ismét egy hetet töltöttem a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 
önkéntesként. Jól éreztem magam. Jó volt visszatérni, és jó volt újra könyvespolcok 
között járni-kelni. 
 Voltam gyermekkönyvtáros és feldolgozós is egyaránt. Mind a kettőt szeretem. 
Jó az olvasókat kiszolgálni, és jó a könyveket „belülről megismerni”. Nem tudnék vá-
lasztani a kettő közül. Én már akkor is jól érzem magam, ha kezemben tarthatok egy 
könyvet. Nem feltétlenül olvasni, csak lapozgatni, nézegetni. Hiszen egy könyv érték: 
információk, érdekes történetek vagy éppen tudományos gondolatok vannak bennük. És 
ezen nem változtathat sem az Internet, sem pedig egyéb más dolog. Ezek is értékesek – 
hiszen az emberek nap mint nap használják ezeket –, de más-más szempontokból. 
 Egy kis szakvélemény: igazából most szembesültem azzal a ténnyel, hogy már 
egyik könyvtár sem vezeti a hagyományos katalógust. Tisztában vagyok vele, hogy 
ésszerű és logikus a számítógépes nyilvántartás használata, csak nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a katalógusok a könyvtárak nyilvántartásainak alapjai. Ha pedig minden 
könyvtár áttér a számítógépes feldolgozásra, akkor könnyen meglehet, hogy a katalogi-
zálás „tudománya” örökre elveszik. Szerintem ezt nem szabadna hagyni. (Azért igyek-
szünk vigyázni rá… – a szerk.!) 
 Végezetül örülök annak, hogy jól sikerült ez az egy hét, és remélem, hogy jövőre 
is eltölthetek majd egy kis időt itt. 
 

Varga Bence 
 




