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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.


