
Az Eötvös József Fõiskola Könyvtára
2012-ben pályázatot nyert (TÁMOP
3.32.4. A-11/1-2012-0098), melynek 
címe: „Sugó-parti olvasó party”: Olva-
sási és digitális kompetenciafejlesztés. 
A projekt megvalósításának kezdete
2013. március 1., befejezése 2014. au-
gusztus 31., az elnyert támogatás összege
12 613 730 forint volt.

Három nyári tábor keretében (2013-
ban és 2014-ben) programokat szervez-
tünk, szövegértést fejlesztõ foglalkozáso-
kat tartottunk tizennyolc diák számára.
Célunk volt szolgálni a minõségi oktatást,
segíteni a hátrányos helyzetû diákokat.

Az elsõ, egyhetes tábor 2013 nyarán
valósult meg, a második és a harmadik
2014 júniusában. Programokat szervez-
tünk, szövegértést fejlesztõ foglalkozáso-
kat tartottunk, melyekkel a diákok olvasá-
si és digitális kompetenciáit erõsítettük.

A táborokban kiemelkedõek voltak a
biblio-, mozgás-, mûvészet- és zenete-
rápiás foglalkozások. Számtalan mesét
dolgoztak fel, aminek során posztert ké-
szítettek, mondókákat tanultak meg, 
meséket mondtak el dobkísérettel. A gye-

rekek megismerték könyvtárunk szolgál-
tatásait, könyvtárhasználati ismereteket
szereztek, kommunikációs és probléma-
megoldó képességüket, rajzkészségüket
és esztétikai érzéküket fejlesztették a drá-
mapedagógia eszközeivel. A kollégák
szorgalmazták az önálló munkát, olvasó-
vá nevelést, a diákok betekintést nyertek
a médiaismeretek témakörébe, videók,
hangos- és diafilmek, bábuk, filcszínház,
mágneses bábszínház, szerepjáték alkal-
mazásával szókincsüket növelték, be-
szédkészségüket fejlesztették. A tanulók
kitûnõ szövegértõ feladatlapokat töltöt-
tek ki a látott és hallott információk alap-
ján, az internetet célirányosan használták
a direkt tájékoztató eszközökbõl való in-
formációszerzés módszereinek elsajátítá-
sával, a csoportos problémamegoldás ha-
tékonyságát felismerték, alkalmazták.

Baja helyismereti és városismereti be-
mutatása során a pedagógusok munka-
megosztásra, toleranciára neveltek, a
gyermekek helyesírását fejlesztették, va-
lamint érzékszervi képességeik közül az
észlelést, az emlékezetet, a figyelmet, a
fantáziát és a logikai készséget fejlesztõ
feladatokat oldottak meg. A hangszere-
ken való játék segítette a kapcsolatterem-
tést, az önkifejezést, a kommunikációs
készség fejlõdését, az improvizáció (kü-
lönbözõ megszólaltatási módok, ritmu-
sok, dinamikák) fejlesztette a kreativi-
tást. A zene az érzelmek kifejezésének
alkalmas színtere volt. A késõbbi szóbeli
megnyilvánulásokra is pozitív hatással
voltak a zenében megélt jó élmények. Az
énekhang minden embernek a legegyé-
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nibb hangszere. Nagyon fontos a saját
hangunk megismerése és bátor használa-
ta. Az ének és a beszéd összekapcsolása
különösen testhezálló és hasznos gyakor-
lat volt a zeneterápiás foglalkozáson.
A zene nyelvének átfordítása egy másik
nyelvre (mozgásra vagy rajzra) segítette
az olvasott és a beszélt nyelv összefüggé-
seinek megértését.

Lapbook készítésével megvalósult a
rendszerezõ-, különbségfelismerõ- és az
összehasonlító-képesség, az alak-háttér
észlelése, a szöveges és a képi informá-
ció összekapcsolásának fejlesztése és a
csapatépítés. 

A képzõmûvészeti foglalkozások so-
rán a szín alkalmazása lehetõvé tette a
gyerekek érzelmi megnyilatkozását, az
alkotásaik az önkifejezésük elsõrendû
megnyilvánulását jelentették, egyénisé-
get megjelenítõ jegyekkel bírtak. Szinte
minden diák nagy mozgásigényû, ezért
fontos volt, hogy napi rendszerességgel
tartsanak mozgásterápiás foglalkozáso-
kat. Ez hihetetlenül sokrétûen, sok-sok
eszköz alkalmazásával valósult meg, a
szükséges eszközök beszerzését a pályá-
zat tette lehetõvé.

Az agyagozás, a festés, a rajzolás
nagy jelentõségû a gyermekek vizuális
kifejezõképessége szempontjából. A diá-
kok munkáiból kiállítást készítettünk a

tábor zárásakor. Ez alkalomból meghív-
tuk a szülõket is. Sokan jöttek el, és nagy
érdeklõdéssel tekintették meg a gyerekek
alkotásait, a képeket, a videót, örömmel
hallgatták a rövid élménybeszámolókat,
az éneklést.

Kiváló szakemberek (gyógypedagó-
gus, médiapedagógus, könyvtárpedagó-
gus, könyvtári informatikus, könyvtáros,
mesepedagógus, gyógytornász, hege-
dûtanár) közremûködésével valósultak 
meg a sokszínû, élvezetes, hasznos nyári
táborok. 

A pedagógusokat önkéntesek segítet-
ték, mindhárman a Magyarországi Né-
met ÁMK diákjai voltak. Ezen kívül 
tanító szakos hallgatónkat is bevontuk a
tevékenységek megvalósításába. 2013-
ban a Bajai Közoktatási Intézmény és
Gyermekotthon (BKIGY) diákjai, majd
2014-ben ismét a BKIGY diákjai, vala-
mint az Újvárosi Általános Mûvelõdési
Központ tanulói kaptak lehetõséget a
részvételre. A gyerekek sajátos nevelési
igényûek, illetve tanulásban akadályo-
zottak voltak.

A diákok aktívan, érdeklõdve kapcso-
lódtak be a foglalkozásokba, igényelték
az egyéni odafigyelést, sok-sok sikerél-
ményben volt részük. Be- és kimeneti
tesztekkel mértük fel a fejlõdésüket. 
A programokat kirándulás (Mohács, Sik-
lós) és sugovicai sárkányhajózás színe-
sítette, ami kiváló alkalmat nyújtott a
csapatépítésre. A kitûzött cél, a helyi
képzési és tanulási szükségletekre alapu-
ló könyvtári online szolgáltatások bõvíté-
se, a felhasználói csoportok tanulási és
egyéb információszerzési szükségletei-
nek kielégítése, megvalósult. Remélhetõ-
leg sikerült felkelteni a gyerekek érdek-
lõdését az olvasás, a könyvek iránt, és
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eredményesebbek lesznek a tanulásban,
emellett sok-sok emlékezetes élményben
volt részük.

A táborok színvonalas megvalósítását
a pályázat dokumentumok beszerzésével
is támogatta. Sok-sok irodalmi alkotást
ismerhettek meg, ismert mondókákat,
meséket elevenítettek fel. A szakmai
megvalósítók javaslatai alapján több mint
száz könyvet, DVD-t vásároltunk a
könyvtár számára, melyeket a foglalko-
zások tervezéséhez és megtartásához 
a pedagógusok kitûnõen hasznosítottak.

Ezek a könyvek az országos közös ka-
talógusban (MOKKA-ODR) kereshetõ-
vé, illetve elérhetõvé váltak.

Könyvtárunk megjelenik a Face-
bookon, ami elérhetõvé teszi aktuális in-
formációinkat és segíti szolgáltatásaink
népszerûsítését.

Az RSS hírlevél segítségével a fel-
használók értesítés kaphatnak a könyvtá-
runk weboldalán megjelenõ új tartalmak-
ról. Felhasználói oldalról azért jó ez,
mert nem kell mindig nézegetniük a ked-
venc oldalaikat, hogy van-e valami új-
donság, és ha van, akkor hol és mennyi,
hanem mindenrõl automatikusan értesül-
nek.

Egy MaNDA-pont létrehozása érdeké-
ben a MaNDA Filmintézettel közös nyi-
latkozatot adtunk ki, aminek eredménye-
képpen számtalan további lehetõség nyílt
meg.

A mobileszközök (okostelefonok és
táblagépek) használatával kapcsolatos
fejlesztés célja az Eötvös József Fõiskola
Könyvtárának elektronikus katalógusá-
ban (WebOPAC) lévõ adatok és szolgál-
tatások elérhetõvé tétele. A fõiskola
könyvtárában kialakított új szolgáltatá-
sok elsõsorban a fiatal könyvtárhaszná-

lók igényeit elégítik ki, mivel õk a leg-
fontosabb fejlesztési területnek tartják,
hogy a könyvtáron belül elektronikusan
navigálhassanak.

Ingyenes mobilalkalmazásunk segít-
ségével könnyebben és kényelmesebben
érhetõk el mobilon a honlapunk szolgál-
tatásai, így a katalógusunk és a kölcsön-
zési modulunk is, melyen keresztül az 
olvasók kereshetnek, új beszerzéseket
kérhetnek, megtekinthetik személyes
adataikat, kölcsönzéseiket, pénzügyeiket,
nyelvet választhatnak, elõjegyeztethet-
nek, akár online elõkészíttethetik a köny-
veket és hosszabbíthatnak.

A tábor nagyon tartalmas idõtöltést
biztosított a gyerekek számára. A nagy
érdeklõdés, a túljelentkezés és a diákok,
szülõk visszajelzései igazolták, hogy el-
értük célunkat. 

Bízom benne, hogy felkeltettük a gye-
rekek érdeklõdését egy-egy mese, mon-
dóka, állatregény iránt, és folytatják az
olvasást, visszatérnek könyvtárunkba. ■
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