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Könyvtári adatbázisok használata cím-
mel indult útjára februárban a középisko-
lás korosztály számára készült program-
sorozat a tatai Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban. Célul tûztük ki, hogy a fia-
talokat ne csak a könyvtári szolgáltatá-
sokkal, lehetõségekkel, az online adat-
bázis használatával ismertessük meg, 
hanem meg is szerettessük a könyvtárat
mint közösségi színteret és információs
központot. 

A Bláthy Ottó Szakközépiskola öt
osztálya látogatott el a tatai könyvtárba a
9–11. évfolyamból. Elõször a kézikönyv-
tárban foglaltak helyet a diákok, és meg-
hallgatták az általános tájékoztatót,
melyben elhangzott, mik a feltételei és az
elõnyei a beiratkozásnak, milyen széles
kínálatot nyújtunk folyóiratok, napila-
pok, DVD-k és a jelentõs helytörténeti
gyûjtemény kapcsán, milyen közhasznú
tudnivalókat tartalmaz a könyvtár
weboldala. A könyvtár online adatbázisa
különösen fontos szerepet kapott a tájé-
koztatásban. Ezt követõen szó esett azok-
ról a könyvtári programsorozatokról,
amelyeken neves elõadók a vendégeink,
és mûsoraik a fiatal korosztály érdeklõ-

désére is számot tarthatnak, például 
Kamasz panasz, Egy csészényi hang,
Elõadások a polcok között. A diákok a
gyakorlatban is kipróbálhatták a kataló-
gus-számítógépeket. A könyvtáros segít-
ségével és egyénileg is ráklikkeltek a
Textlib online könyvtári katalógus fõol-
dalon lévõ ikonjára, majd megnézték, mi-
lyen kínálatot nyújtunk egy-egy témához,
szerzõhöz vagy címhez. A középiskolá-
soknak tetszett az a lehetõség, hogy az
olvasók – saját kölcsönzési állapotukba
belépve – önállóan is intézhetik határide-
jük hosszabbítását, vagy akár elõjegyzést
vehetnek fel egy-egy könyvre. Többen
kértek regisztrációs lapot az információs
pultnál, hogy beiratkozzanak a könyvtár-
ba. Mások, mivel már korábban beirat-
koztak, kölcsönöztek is. 

Az utolsó negyedóra a böngészésrõl,
nézelõdésrõl szólt, illetve az elõadásban
elhangzottakra kérdezett vissza a könyv-
táros. 

Aki jól figyelt, könnyedén válaszolt a
kérdésekre, és egy szelet csokoládéval
lett gazdagabb a könyvtári óra végére.
No meg hasznos információkkal is. Re-
méljük, minél többen klikkelnek ránk! ■

Klikkelj ránk!

✒✒    Dományi Zsuzsa


