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A KönyvtárMozi sikere
a KSZR könyvtárakban

Nagy izgalommal vártam, hogy végre láthassam a megújult
Rákócziújfalui Könyvtár és Információs Közösségi Teret.
A Nemzeti Kulturális alaptól nyert 2.204.775 Ft támogatásból teljesen
modern stílusban rendezték be a könyvtárat. A svéd, illetve a dán
üzletláncokból szerezték be a bútorokat, kiegészítőket. A pályázati
forrást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer állami támogatásából egészítette ki a Verseghy Ferenc
Könyvtár.
Amikor 2017. október 19-én beléptem a könyvtárba, ott szinte olyan kép
fogadott, amit legutóbb májusban, a dániai szakmai utamon láttam.
Modern bútorok, merész színválasztás, letisztult könyvállomány. Így
lehetne leginkább összefoglalni a benyomásokat.
A megnyitóra érkező, korábban rendszeres olvasók ámulatát öröm volt
nézni. Szinte félve ültek rá a vadonatúj székekre, a gyerekeket is biztatni
kellett, hogy nyugodtan heveredjenek le a babzsákokra, azért vannak. A
legapróbbakat saját birodalom várta, színes kis asztalokkal, székekkel,
alacsony polcokkal, nekik való új mesekönyvekkel.
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Az anyagi forrás önmagában nem lett volna elég,
hangsúlyozta Bartus Gábor intézményvezető a
beszédében.
Kellett
hozzá
a
település
közösségének összefogása is, akik sokszor
önkéntes
munkában,
szabadidejükben
dolgoztak, hogy megszépüljön a hely.
Az ünnepségen dr. Bene Ildikó országgyűlési
képviselő - aki maga is aktív könyvtárlátogató -,
szívből jövően beszélt az olvasás értékéről. A
gyerekekkel közös esti mese olvasása meghitt
családi percei alapozzák meg a későbbi olvasni
szerető, iskolában könnyebben tanuló fiatalt, a
majdani sikeres felnőttet.

ben a XXI. századi Európához méltó
színvonalú könyvtári szolgáltatáshoz jutnak a
lakosok.

Kollégáimmal folyamatosan azon dolgozunk,
hogy ezt a számot tovább növeljük, hiszen egy
megújult, tiszta környezetbe, új bútorok és
könyvek közé szívesebben jönnek be az
emberek.
A sok pakolásnak, selejtezésnek, szervezésnek
idénre még nincs vége, hamarosan egy újabb
kistelepülés
gyermekeinek
okozhatunk
örömet egy óriási Könyvtármacival.

Egymástól függetlenül szinte ugyanazokkal a
gondolatokkal
készültünk
a
megnyitóra.
Képviselő asszony szavaira rímelt az általam
kiválasztott Müller Péter idézet:
„Olvasni nem azért érdemes, hogy műveltek, hanem
hogy gazdagok legyünk. Egyetlen életünkben sok
életet élhetünk. Megtapasztalhatjuk, mi a hatalom, a
bukás, a magány, a születés és a halál; egy férfinak
milyen nőnek lenni, és fordítva, egy nő átélheti a
férfilélek titkos érzéseit és gondolatait. Láthatod,
hányféle hiedelem mozgathat egy embert, leleplezheted
hazugságaidat, és fölfedezheted a saját életed
értelmét.”
Idén ez volt a negyedik település, ahol részem
lehetett ebben a felemelő élményben. Leírhatatlan érzés látni, ahogy egy kis alföldi község-

Czakóné Gacov Katalin
VFK, igazgató

Bookologusok Békéscsabán
Október 16-án gyönyörű verőfényes időben
érkeztünk
Békéscsabára,
az
MKE
Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napjára.
A mosolygós könyvtárosok nagy szeretettel
köszöntöttek bennünket.
A nagy számban egybegyűlt gyermekkönyvtárosokat a Békés Megyei Könyvtár
részéről Rakonczás Szilvia igazgatónő
köszöntötte. A szekció nevében Szecseiné
Pápay Judit mondott köszöntőt.
Az első előadó Farkas Ferenc, a Múzeumi és
könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt
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szakmai vezetője, aki az „Én könyvtáram”
programról tartott tájékoztatót. Megtudtuk,
jellenleg hol tartanak a munkában. Honlapjukról
folyamatosan tudunk tájékozódni.
Az „Aranyos éjszaka” című programmal
ismerkedtünk meg a következő előadó
jóvoltából. A helyi gyermekkönyvtáros Kiss
Ildikó mutatta be ennek az éjszakának a
történéseit.
Már a harmadik alkalommal valósult meg az
éjszakai programjuk, amely ebben az évben
Arany János születésének 200. évfordulójához
kapcsolódott. A részvétel lehetősége egy
pályázat nyereménye volt a 4-6. osztályos
gyermekeknek.
Este 6 órakor kezdtek, és reggel 8-9 körül ért
véget a program.
Volt benne előadás, könyvtári kincskeresés
Arany életének helyszínein, Kapcsos könyv
készítése, különféle könyvtári játékok, Toldiverseny rúdtartásból, de éjszaka még a városba is
belátogattak, ahol a Mátyás anyja c. műből
flashmobot tartottak.
Az izgalmak hatása alatt álló gyerekek
természetes, hogy ezek után nem igazán aludtak
a könyvtári polcok között megágyazott
hálózsákjaikban.
Ezek után VIP-vendégek voltunk a Circus
Bookologus előadásán, amit Kiss Ildikó és
Kovács Andrea gyermekkönyvtárosok tartottak
békéscsabai kisiskolások részvételével.
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A papírszínházas foglalkozás után mindenkit
elvarázsoltak az új bűvészinasok, és a cirkuszi
akadálypályán
ügyességüket
is
megmutathatták a résztvevők. Sok új ötlettel
gazdagodtunk. Igazán jól szórakoztunk!
Az előadás után bemutatásra került a
gyermekkönyvtári részleg. Megismerkedtünk
Ló Szerafinnal, a könyvtár jelképével.
Elérkezett a várva várt pillant, amikor a
VándorBagoly díj ünnepélyes átadására került
a sor.

A bagoly és 3D nyomtatással készült fiókája
(melyből ajándékul mi is hazahozhattunk
egyet-egyet) ebben az évben a szegedi
Somogyi Könyvtár Gyermekkönyvtárába
szállt át. A szegedi kolléganők nagy örömmel
fogadták a díjat és meglepetésként egy közös
játékkal készültek. Az „ötvenmilliós játszma”
közben megismerhettük a szegedi kollégákat
és színvonalas munkájukat. Ebéd után az
Ibsen házban működő megyei Príma díjas
Napsugár Bábszínházba látogattunk el.
Kalauzunk Lenkefi Zoltán igazgató volt, kinek
jóvoltából
megismerhettük
az
épület
adottságait és betekintést nyerhettünk a
háttérben zajló munkákba, a bábok és
díszletek készítésébe is.
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A profi színpad, minden szempontból mobil
nézőtér rengeteg lehetőséget biztosít az
előadások megvalósítására. Még a magasban
lévő zsinórpadlásra is kimehettünk. Egy kis
teremben a babaszínházi előadás próbájába is
betekinthettünk.
A színek, formák, hangok, mozdulatok a kicsik
érdeklődésére
vannak
optimalizálva.
A
munkatársak készségesen válaszoltak a
kérdéseinkre, és szakmai segítséget is
ajánlottak.
Innen egy igazi Meseházba látogattunk. A
Meseház két, közös udvarra nyíló parasztház,
mely kézműves műhely funkciót is betölt,
különféle kiállításoknak ad otthont. Itt látható
Békéscsaba díszpolgárának, Schéner Mihály
Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas akadémikus,
képzőművész
népi
ihletésű
mesevilág
kiállítása. A Meseházba lépve a színes
mézeskalács
figurákhoz
hasonló
népi
motívumokkal díszített térben a népmesék
világába csöppentünk. A tulipános láda, a
búbos kemence, a lóca, az életfa, de még az
ablakkeretek is mind-mind ezt a hangulatot
árasztották.
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tematikus csoportosításban láthatók. Egy
igazán tartalmas szakmai nap végére értünk.
Köszönjük a szervezőknek a szeretetteljes
vendéglátást! Élményekkel tele indultunk haza.
Balázs Ildikó, VFK
Gálné Weigert Éva HVK gyermekkönyvtárosok

Mesélj még!
Az iskolai könyvtár a népmese napja
alkalmából mesemondó versenyt hirdetett meg
az iskolai tanulóinak. A városi könyvtárral
közös szervezés volt a verseny, mert együtt
emlékeztünk meg a szájhagyomány útján
terjedő népmesékről, nemzeti kincseinkről. A
versenyt rendhagyó magyarórák előzték meg,
melyeken a népszokások, néphagyományok,
népmesegyűjtők voltak a középpontban.
Népmeséket olvastunk és dolgoztunk fel
közösen az órákon.
Népmesegyűjtőket kerestek a tanulók, és az
általuk gyűjtött meséket olvasták, készítettek
illusztrációt a meséhez. A versenyre 16 tanuló
jelentkezett a z iskolából. A legfiatalabb tanulók
a 3.b osztályból voltak: Vágner Keve és Nagy
Jázmin Abigél. A hetedik osztályokból szintén
két
tanuló
vállalkozott
a
népmese
megtanulására.
A versenyen résztvevők:

A másik épületben megcsodálhattuk a
Napsugár bábegyüttes bábjaiból válogatott
kiállítást is. A bábok tervezője és készítője
Lenkefi Konrád bábművész, a kiállításon a
bábok, mint mozgó műtárgyak lenyűgöző
részletgazdagon kidolgozott kosztümökben

Nagy Jázmin Abigél 3.b: Szegény ember szőlője
Vágner Keve 3.b: A kolbász, a béka és az egér
Zámbó Ramóna 4.b: A prücsök krajcárkája
Hangya Fatima Fruzsina 4.b: A három kismalac
meg a farkas
Berényi Bianka 4.b: A kakas és a pipe
Klippán Kata 4.b: A kiskakas gyémánt
félkrajcárja
Nagy Bálint 6.a: A szegény ember meg a
kutyácska

2017. 3.

5

KAPTÁR

Bója Kovács Kincső 4.a: A sün
Rácz Boglárka 5. b: A szamárrá változott barát
Nagy Tímea 5.a: A király kenyere
Kui Lili 7.c: A nyelves királykisasszony
Polatschek Péter 7.a: A szomorú királykisasszony
Polatschek Dominik 4.b: A só
Kulics Mátyás 6.a: Gyűszű, fésű, hadd el
Kocsis Imre 5.c: A három kívánság

tetésen. A verseny üzenete
szeretete, továbbadása volt.

a

népmese

Ezen cél érdekében munkálkodtunk az elmúlt
hetekben, amint az elért eredmények is
igazolják, nem kevés sikerrel.

A zsűri:
Bujdosó Katalin könyvtárvezető, elnök
Nagy Ildikó könyvtáros
Baliné Bazsó Mária könyvtárostanár
A gyerekek nagyon figyelmesen és nagy
érdeklődéssel
hallgatták
végig
egymás
népmeséit. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt
a legjobbak kiválasztása során. Végül a
következő döntést hozta meg:
Az első helyezést megosztva két testvér kapta,
Nagy Jázmin Abigél és Nagy Bálint. A második
helyezést Vágner Keve 3.b osztályos tanuló
kapta. A harmadik helyen Kocsis Imre 5.c
osztályos tanuló és Berényi Bianka 4.b osztályos
tanuló osztoztak.
A városi könyvtár értékes könyvjutalmait
vehették át tanulóink nagy örömmel. Nagy
tapsot kaptak a helyezést elértek és mindenki
népmesékkel gazdagon ellátva folytathatta óráit.
Útravalónak „nem a tarisznyába” igaz, de zsíros,
lilahagymás és házi bodzalekváros kenyeret
kapott mindenki, aki részt vett a megméret-

Baliné Bazsó Mária könyvtárostanár
Jászfényszaru

A csodák könyvtára
Az 1928-ban épült stockholmi nyilvános
könyvtárba belépve a könyvet szerető ember
úgy
érezheti
magát,
mint
Alice
Csodaországban. Az épület középső része kör
alakú, falai mentén három „emeleten” futnak
körbe a könyvek, olyan érzéssel töltve el az
embert, mintha a könyvek templomába
érkezett volna meg.
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Az intézménybe stockholmi nyaralásom során
látogattam el, és egy ottani könyvtáros vezetett
körbe ezen a csodálatos helyen.
Miközben a könyvek birodalmában sétáltunk,
több érdekességet is megtudtam az épületről,
annak mindennapjairól és történelméről.

A földszinttel kezdve, érdemes megjegyezni,
hogy hosszan kígyózva, katonás rendben állnak
azok a könyvek, amelyeket a svéd olvasók
előjegyeztek. A kölcsönzött olvasmányok
visszavételét egy gép segítségével minden olvasó
maga intézi. Az egyes kötetekben rejlő RFIDcímkék segítségével a szalagon futó könyvek a
témák szerint kijelölt kosarakba érkeznek. Azért
szükséges az önkölcsönzés, mert naponta kb.
7000 könyv cserél gazdát, és az ezzel kapcsolatos
sokrétű tevékenységet a könyvtárosok nem
tudnák a munkaidejük alatt elvégezni. Az
intézményben nem az ETO-t használják a kötetek
nyilvántartására, hanem egy svéd szakértők
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által kifejlesztett rendszert. Érdekes
megoldás, hogy az első emeleten, ahol kb.
40 ezer darab könyv van, színpad is
található, ahol gyakran tartanak író-olvasó
találkozókat.
A könyvtárban nem feledkeznek meg a
gyermekekről sem. Egymásból nyílnak a
számukra, életkor szerint kialakított
„termek”,
melyek
legvégén
mesebirodalom várja az ifjabb generációt.
Az olvasók érdeklődési köréről is
érdeklődtem, melyre a válasz az volt, hogy
a skandináv krimik ideje már lejárt a svéd
fővárosban. Helyette Elena Ferrante művei
állnak a kölcsönzési listák élén.
Az
olvasók
számára
nyújtott
szolgáltatások palettáját gazdagítja, hogy
mindezek mellett kávézó is található az
épületben, ahol gyakorta tartanak svéd
nyelvórákat bevándorlóknak.
Az állandó programok közé tartoznak
azok az önkéntesek által vezetett
foglalkozások, amelyek segítenek azoknak,
akik különböző tantárgyakból nehézségekkel küszködnek.
Ennek a városi központi könyvtárnak lesz
hamarosan a része az az idegennyelvi
könyvtár, melynek épületében kb. 200 ezer
kötet van száz különböző nyelven. A
könyvtár célja, hogy a Svédországba
bevándorlók
számára
különböző
dokumentumokat biztosítson a saját
anyanyelvükön.
A könyvtárban a
szépirodalmi kötetek mellett szakkönyvek,
lexikonok, mesék, nagyon sok DVD és sok
zenés CD található.
Több magyar nyelvű mű is sorakozott a
polcokon, amelyekért az az egy Erdélyből
kivándorolt, magyar úr a felelős, aki körbevezetett az épületben és elmagyarázta,
hogyan szerzik be a könyveket.
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Kalandos a hazánk nyelvén íródott alkotások
útja: a nagyobb könyvkiadók, terjesztők nem
foglalkoznak a svédországi kérésekkel, így
kisebb cégeken futnak át a megrendelések.
Az intézmény egyik állandó rendezvénye a
nemzetek bemutatkozása egymásnak. Itt a
bevándorlók bemutathatják egymásnak a
kultúrájukat, megismertethetik a jelenlévőket
szokásaikkal, hagyományaikkal.
Végezetül „elmondanám”, nagyon örülök
annak, hogy a szabadságom alatt ellátogattam
eme két könyvtárba, mert sok érdekes dolgot
láttam és hallottam. Hiszem, ha az ember
külföldre megy, érdemes beiktatni egy-egy
könyvtárlátogatást, bármennyire is szűkös az
idő. Oly sok új dolgot lehet tanulni!
Négyesi Ildikó
HVK, könyvtáros

Vakáció a könyvtárban
A cibakházi Községi Könyvtár egész nyáron
játszóházzal várta a gyerekeket. A különböző
játékok: activity, kártya, társasjáték, kirakó,
rajztábla, kézműves foglalkozások, könyvkölcsönzés és helyben olvasás – célja a
szabadidő hasznos eltöltése volt, lehetőleg
számítógép és okostelefon nélkül.
Az óvodától kaptunk egy kisasztalt és
kisszékeket, melyeket felújítottunk. Mi azt
képzeltük majd leülnek rá a gyerekek és
rajzolgatnak. Ehhez képest a gyermekek
fantáziája varázsolt belőlük vonatot, házat,
búvóhelyet.
2017-ben
már
negyedik
alkalommal Vivia Juselius, támogatónk az
elhalt
férje
akaratának
megfelelően
pénzadományt küldött a könyvtárnak,
melyből ifjúsági könyveket vásároltunk.
Több jelmezt is kaptunk tőle ajándékba,
melybe szívesen öltöztek a gyermekek – ezzel
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belebújva
egy-egy
mesehős
„bőrébe”.
Rendszeresen
könyvtármozi
vetítéseket
tartottunk, elsősorban mesefilmeket néztünk
meg nem nagy létszámmal de annál nagyobb
lelkesedéssel. Nagyon örültünk, hogy sokan
látogatták rendszeresen az intézményt.
A pici bölcsődés és óvodás gyerekek is
megtalálták a maguk játékait, akik szülővel
vagy nagyobb testvérrel voltak a könyvtár
vendégei. Minden könyvtárlátogatásért a
gyermekek pontokat kaptak, melyekért a
szünet végén jutalomban részesültek.
Visszatekintve a 2016-os évre, amikor
könyvtárhasználati vetélkedőn vett részt
minden 2. és 3. osztályos tanuló, a vetélkedő
lezárulása
után sok kisdiák kezdett
rendszeresen könyvtárba járni. Örömmel
tapasztaltuk, hogy ez a lendület kitartott az
idén is, hiszen a vakációs játszóházba főként
ezek a gyerekek jöttek.
A könyvtár célul tűzte ki a gyermekek
olvasóvá nevelését, a felnőtt olvasók
megtartását és új olvasók szerzését.
A KSZR keretében nagyon sok új könyvet
tudunk beszerezni. Intézményünkben minden
korosztály megtalálja az érdeklődési körének
megfelelő dokumentumot. Kikérjük az
olvasók véleményét, a kisgyermekekét, a
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serdülőkét és a felnőttekét is.

A könyvtárhasználók igényeihez igazítottuk a
könyvkiválasztó tereket és a foglalkoztató
helységet is. A legjobb az lenne, ha a jó
gyakorlat
állandósága
megmaradna
a
könyvtárban.
Gál Zoltánné
Cibakháza, könyvtárvezető

Hetedhét országon túl c. könyvbarát tábor
Hetedhét országon túl c. könyvbarát
műhelyünk 2017. június 19-23. között tartotta
nyári táborát, amelyen az Önkormányzati
Óvoda Teknős csoportosai vettek részt. A
tábor alatt A kis gömböc c. mesét dolgoztuk
fel. A hét igazán élményekkel teli volt. Első
nap kirándulást tettünk a Gulyás tanyára, ahol
állatokat néztünk meg, egy másik alkalommal
a húsfeldolgozással ismerkedtünk meg a
húsboltban. A hét derekán a Körös-parti
élményszerző
kirándulásunk
során
kipróbálhattuk a kaszálás mesterségét, majd
este a Szarvasi Vízi Színházban megtekintettük
Az ördög három aranyhajszála c. mesét.
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Az ezt követő napon a Helytörténeti Múzeumban
tett látogatásunk során régi eszközöket láttunk.
Végül utolsó napon előadtuk A kis gömböc c.
mese dramatizálását.

A táborban a mesélés számos módszerével
ismerkedtek meg a gyermekek; az olvasás mellett
megtapasztalhatták a diafilm, a papírszínház,
valamint a rajzfilm formáját is.
A hét minden napján kézműveskedtünk:
rajzoltunk, origami ujjbábokat, guriga malackát és
síkbábokat készítettünk. A heti munkáinkat a
műsor után a szülők, valamint a hozzánk látogatók
megtekinthették kiállításunkon.
Szeretnénk a könyvbarát tábort hagyománnyá
tenni a következő években is.
A tábor alatt sok segítséget kaptunk, amelyet
ezúton is szeretnénk megköszönni a Helytörténeti
Múzeum munkatársainak, a Dani Margit
Sportcsarnok dolgozóinak, Gulyásné Kasza
Erzsébetnek, a GIO Bt. Húsbolt dolgozóinak és
Seres Lászlónak. Szeretnénk még megköszönni a
segítséget László Viviennek és Kozák Rebekának.
A
tábor
szervezésében
részt
vett
és
közreműködött: Szabóné Nagy Erika óvoda
pedagógus, Nagy Gabriella óvoda pedagógus,
Kissné Miklósi Erika dajka,
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Mohácsi Bernadett könyvtáros, László Vivien és
Kozák Rebeka közösségi szolgálatot teljesítők.
A tábor a Kincses Kultúróvoda programjai
keretében valósult meg.
Mohácsi Bernadett
Városi könyvár, Kunszentmárton

Arató Antal köszöntése
Összeállította Kocsis István ny.
könyvtárigazgató
Kedves Ünnepelt!
Tisztelt Ünneplők! Tisztelt Füzéki Bálint Úr!
Hölgyeim és Uraim!
Megtiszteltetés számomra dr. Arató Antalról
szólnom a Füzéki István-emlékérem átadása
alkalmából. Dr. Arató Antal az én könyvtárba
kerülésem idején már komoly tekintélynek
örvendett könyvtáros szakmai körökben.
Harmadik éve voltam igazgató Hatvanban,
amikor ő már a Szabó Ervin emlékérem büszke
tulajdonosának mondhatta magát. Előbb csak jó
hírét hallottam a szomszéd városban végzett
kimagasló munkájának, aztán a hírt utolérte a
személyes találkozásunk is.
Egy nyári délután sportos öltözetben, a hóna
alatt egy csomaggal beállított a hatvani
könyvtárba, mondván, elhozta a Jászberényi
Hűtőgépgyár nyomdájából a hatvani könyvtár
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kinyomtatott meghívóit!
Ma sem tudom, hogy a meglepetésem, vagy a
nemes gesztusa által kiváltott örömöm volt-e a
nagyobb. Kerékpáron érkezett, amiért még
jobban tiszteltem önzetlen vállalkozását. Ettől az
alkalomtól kezdődött a szorosabb értelemben
vett kapcsolatunk, ami az évek múlásával egyre
inkább elmélyült és – talán nem tolakodás, ha
mondom – barátsággá nemesedett.
E kis szubjektív bevezető után szíveskedjenek
meghallgatni Arató kolléga szakmai életútját,
ami hozzá méltóan minta és példaként állítható
szakmánk ifjú képviselői elé.
Dr. Arató Antal a közelmúltban ünnepelte
Székesfehérváron népes baráti és kollegiális
körben a 75. születésnapját.
1942-ben született Budapesten. 9 éves
gyermekként kellett megélnie – 1951-ben – a
családjuk
kitelepítését
Budapestről.
A
korszellemnek megfelelően fejenként 50 kg-os
csomaggal internálták őket Jászapátiba, ahol egy
kuláknak ítélt család házába, egyetlen szobába
zsúfolták össze ötüket. A velük együtt élő
nagyapa folyamőr főkapitány volt. Az első
világháborúban vezérőrnagyi rangban szolgált
Horthyval, mint tengerésztiszt.
A munkáscsaládból származó édesapa szintén
folyamőr kapitány volt századosi rangban.
Ezt a családi múltat torolta meg az 50-es évek
terrorisztikus hatalma. Arató Antal és bátyja
gyerekként élték meg ezen időszakot, ami
koruknál fogva őket nem viselte úgy meg, mint
a szülőket.
1953-ban a Nagy Imre kormány amnesztiája
következtében enyhült a helyzet, de nem
költözhettek vissza Pestre. Pest környéki
falvakban laktak albérletben, és sokszor kellett
költözködniük. Vidékről járt be a fővárosba, a
Kossuth Lajos Gimnáziumba, ahol később le is
érettségizett. Az osztályidegen minősítés miatt
egyetemi felvételéről szó sem lehetett.
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Vasesztergályos tanulónak jelentkezett, de a
szakma tanulását abba kellett hagynia, amikor
kiderült, hogy nem jól lát. A Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárt – nyitott érdeklődésű ifjúként –
sűrűn látogatta, belépett a könyvtár művelődési
szakkörébe.
Itt figyelt fel rá az intézmény egyik neves
szakembere, Mikó Zoltán, aki beajánlotta a
könyvtárba raktárosnak. Előbb csak 4, majd 6,
később 8 órában dolgozott a pesterzsébeti
fiókkönyvtárban. Később kölcsönző könyvtárosi
megbízást kapott. Mindezek mellett sokat
olvasott, tanult, majd elvégezte a 3 éves szakmai
tanfolyamot. Ebből a helyzetből jelentkezett az
ELTE könyvtár szakára, amelyet levelező
tagozaton elvégzett.
Már ebben az időben is cikkeket, tanulmányokat
írt, amelyek a könyvtári szaksajtóban láttak
napvilágot. Összesen 10 esztendeig dolgozott a
Szabó Ervin Könyvtárban.
Ezt
követően
megnősült.
Jászberényben
megpályázta
a
könyvtárigazgatói
állást,
amelyhez szolgálati lakást is kapott.
Életének egy újabb 10 éves ciklusa következett.
Ez idő alatt az intézmény háromszor nyerte el a
Kiváló Könyvtár címet
Tovább folytatta publikációs tevékenységét,
megjelentetett 3 évkönyvet. Bedolgozta magát a
kisgrafika gyűjtők körébe, egyedülálló ex libris
gyűjteményt hozott létre. Felismerte, hogy a
kisgrafikák gyűjtése, a belőlük rendezett
könyvtári kamarakiállítások szoros összefüggésben vannak az olvasási kultúrával.
Jászberényből egyenes út vezetett az OSZK
Könyvtártudományi
és
Módszertani
Központjába. Munkaköréből adódóan még
nagyobb, szélesebb látókört szerezhetett a hazai
könyvtárakról.
A módszertani munkával foglalkozott és
szakfelügyelt. Mindeközben 10 éven át
rendszeresen részt vett a hatvani olvasótáborok
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munkájában,
annak
egyik
meghatározó
személyiségévé vált.
Később a Széchenyi Könyvtárból újra visszatért a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba.
1994-ben
megpályázta
a
Székesfehérvári
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatói
állását.
5 évig - nyugdíjazásáig – volt az intézmény
vezetője. Könyvtárosi mivoltát – mint mindig –
itt is párhuzamba állította az olvasási kultúra
fejlesztését célzó közművelődési tevékenységgel.
Sok pályázatot írt, írtak a város, a megye
kulturális életének fejlesztése érdekében.
-

-

-

-

A hírlappal közösen az egész megyére
kiterjedő irodalmi, műveltségi vetélkedőt
szervezett munkatársaival.
Megszervezte a határon túli magyar írók
évente rendezett találkozóját,
konferenciáját. Az íróvendégeket íróolvasó találkozókra vitte a megye
könyvtáraiba.
10 éven át vezette az Árgus Ex libris
rovatát.
Jelenleg is tagja a Vár című irodalmi és
művészeti folyóirat szerkesztőségének.
A mai napig részt vesz a nagy múltú
Vörösmarty Társaság munkájában.
Manapság Perey Zoltán grafikusművész
életművét feldolgozó, egyben hiánypótló
kiadványt szerkeszt és
folytatni kívánja Supka Magda
művészettörténészről szóló emlékiratait.

Dr. Arató Antal a magyar könyvtárügy ikonikus
alakja. Sokan tisztelik és szeretik szerénységéért,
széleskörű és megalapozott műveltségéért, a
szakmánkkal
szembeni
közismert
ügyszeretetéért, felelősségvállalásáért.
Mindezeket a szakmai publikációinak tömege is
bizonyítja. Megérdemelten számos kitüntetés,
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elismerés tulajdonosa.
Eddig megkapta
-

1978-ban a Szabó Ervin emlékérmet,
1992-ben a Fehér Rózsa díjat,
2002-ben a Supka Géza emlékérmet,
2006-ban a Bibliotéka emlékérmet,
2016-ban a Pro Cultura Alba Regiae
elismerést,
2016-ban
a
Magyar
Arany
Érdemkeresztet.

Hölgyeim és Uraim!
Dr. Arató Antal számos helyen és alkalommal
bebizonyította, hogy kiváló közösségi ember,
aki az utat végigjárta, a harcait megharcolta és
a hitet megtartotta.
A korral együtt járó testi megpróbáltatások,
látásának romlása ellenére Arató Antal – alias
Aratóni
–
barátunk
sokunknak
egy
személyben jelenti a kiváló kollégát, a jó
barátot,
a
jobbítani
akaró
kritikai
szellemiséget,
ami
sokszor
sziporkázó
humorával és lebilincselő mesélő képességével
is társul.
Saját
szakmánk
általunk
történő
megbecsülését is jelenti ennek a jeles
emlékéremnek
a
részére
történő
adományozása, amely egyidejűleg tisztelgés
Füzéki István hősies sorsvállalása és
tiszteletadás dr. Arató Antal életművé
összeállt munkássága előtt.
Kocsis István ny. könyvtárigazgató úrnak
köszönjük a laudáció közlésének lehetőségét.
A köszöntés elhangzott 2017. október 25-i díjátadón,
az OSZK-ban.
http://mke.info.hu/blog/2017/10/a-fuzeki-istvanemlekerem-idei-dijazottja-dr-arato-antal/

(Fotó: Molnár Artúr)

A Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársai és
valamennyi Jász-Nagykun Szolnok megyében
tevékenykedő könyvtáros nevében is őszinte
tisztelettel gratulálunk a kitüntetéshez.
(szerk.)

Minőségbiztosítás
A Verseghy Ferenc Könyvtár 2017. december
11-én összmunkatársi értekezletet tartott,
melynek keretében a minőségbiztosítás munkafolyamatának projektnapját is megszervezte a
Kommunikációs munkabizottság.
A MIT munkacsoportok vezetői beszámoltak az
eltelt 11 hónap feladatairól. Ismertették az
elkészült dokumentációkat, kiemelve ezekből a
leglényegesebb információkat.
A munkatársak képet kaptak a következő
időszak céljairól, ütemezett feladatairól.
Minden
munkatárs
megismerhette
az
intézmény felhő adattárolójának a használati
lehetőségeit,
előnyeit.
A
munkatársak
elköteleződése a minőségi munkavégzés mellet
az intézmény látogatóinak elégedettségét
szolgálja.
Illés Julianna
MIT vezető
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Babák a könyvek világában

A Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtárában
a
Tiszakötők
Szolnoki
Babahordozó Klub havonta egy alkalommal
kötetlen beszélgetésre várja a nőket, az anyákat,
a családokat. A szeptemberi találkozó témájául
a 0-6 éves gyermek olvasóvá nevelését
választották.
Felkértek
a
foglalkozás
megtartására, a beszélgetés levezetésére. Nagy
örömmel tettem eleget a kérésnek.
Az olvasás szeretetét már kisgyermekkorban
megalapozhatjuk, melyet a gyermek egész élete
folyamán kamatoztat. De hogyan vezessük be a
kicsiket az olvasás világába? Milyen könyvek
ajánlottak a különböző életkorokban? Milyen a
jó
gyermekkönyv
tartalmi
és
vizuális
szempontból? Ezekről és hasonló kérdésekről
beszélgettünk a résztvevőkkel.
Egy kis pszichológiai áttekintés
Pszichológiai kísérletekkel bizonyították, hogy a
magzat hallja a hangokat (anya, apa beszédét, a
zenét). A kellemes hangok megnyugtatják, a
kellemetlenek nyugtalanná teszik. Az anya
tudatosan
beszél
magzatához,
majd
csecsemőjéhez. Minden tevékenységét (etetést,
fürdetést, öltöztetést, altatást) beszéd kíséri. A
gyermek néhány hetesen felismeri a biztonságot
jelentő hangot, és összekapcsolja a fölé hajló
felnőtt képével. Fokozatosan kialakul az érzelmi
kötődés anya és gyermeke között. Megérti a
hangszín, a hangerő, a ritmus változásait. A
gyermek intelligenciájának 50 %-a 4 éves korára
alakul ki. Ebben az időszakban a legnyitottabb
minden
befogadásra,
ekkor
utánoz
legintenzívebben. Utánozza a hangokat, majd a
beszédet, és a környezetében élők cselekedeteit
is. Ha azt látja, hogy szeretik, becsülik a
könyveket és olvasnak, akkor ő is utánozni
fogja. Először játékelemként: eljátssza, hogy úgy
olvas, mint a felnőtt; majd gyorsan rájön, hogy a
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képeket az olvasással lehet megfejteni, így a
könyvek különlegessé válnak számára, nem
egyszerű játékszerek többé.
A gyermek, akit otthon könyves környezet vesz
körül 6 hónaposan figyel fel a könyvre, de csak 2
éves kora körül kezd könyvként bánni vele, nem
játékszer, amit rakosgat, dobál. A könyv
lapozgatása
közben
ráismer
környezete
tárgyaira, az azonosítás örömét éli át. Később
felfigyel az ismeretlen tárgyakra, állatokra.
Sokszor rákérdez: Mi ez? Rámutat, megnevezteti
velünk, ill. megnevezi újra és újra, így vésődik
be. Ez az „Ezt én is tudom” öröm. 4 éves kora
körül a folyamatos történeteket tartalmazó
könyveket kezdik szeretni. Együtt nézik a
képeket, a szülő pedig felolvassa a szöveget. A
gyermek nagyon gyorsan megjegyzi, melyik
képhez milyen szöveg tartozik. Magának „olvas”
vagy „felolvassa” másnak.
Négyévesként igényelni kezdi a mesélést. A saját
vagy egy hozzá hasonló kisgyermek életéről, a
szülők hétköznapjairól szóló történetek kötik le.
Minél részletesebb az elbeszélés, annál jobban
ráismer a saját életére. Újraéli, visszaemlékezik a
napja történéseire. Élményei megszilárdulnak. 45 éves korára kialakul a sajátos „mesét hallgató”
viselkedésmód, a „mese-beállítódás” (Bühler):
kissé feszült testtartás, tekintete figyelmes, mégis
kissé merengő, a mese fordulataira finom
mozdulatokkal, mimikával reagál. Kialakul az
átélés kettőssége: a szimultán kettős tudat
(valóság – csodás), mellyel a mesét befogadja.
A gyermek könnyen beleéli magát a mesébe, de
nem téveszti össze magát a hőssel. Könnyen
közlekedik a valóság és a csodavilág között. 8-9
éves kortól megváltozik a kettős tudat, a
lehetséges és a valóság kettőssége jelenik meg.
Az igaz történetek kezdik érdekelni. A
mindennapostól eltérő események csoda nélkül.
Beleéli magát a hős szerepébe, így válik a kaland
részesévé.
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A 10-12. év fontos időszak az olvasás
szempontjából. Most dől el, ki az olvasó
gyermek. Vannak kedvelt könyveik, amiket
többször elolvasnak. A hősökben ideált
keresnek. A korszak másik jellemzője az
érzelmesség igénye. Még a fiúk is kívánják,
hogy hassa meg őket a történet. Bár ezt semmi
esetben sem árulnák el.
Tehát azt láttuk, hogy 2-4 éves kor között
érdemes elkezdeni a mesélést, mivel ekkorra
lesz elég fejlett a kicsi beszéde, beszédértése, és
az érdeklődése a mesék felé fordul.
Kádár Annamária szerint a gyermekkornak két
tündérvilága van a cselekvés síkján a játék,
szellemi síkon a mese.
Bajzáth Mária: A kisgyermek élményképekben
gondolkodik, a képzeletét a mese táplálja, és
teszi képessé képességei kibontakoztatására.
Minden, a gyermeket foglalkoztató kérdéshez
kapcsolható egy játék, dal, mondóka, mese, ezek
segítik hozzá őket ahhoz, hogy otthonosan
érezzék magukat a világban. És mert a gyermeki
gondolkodás, képzelet sok azonos vonást mutat
a mesei motívumokkal. Ilyen az átváltozás; az
ellentétek; az ismétlések; a veszélybe kerülés és
megmenekülés; az elégtétel; a vágyteljesítés és a
„mese-beállítódás” (Bühler).
Milyen könyvet adnék a gyermek kezébe?
Igényes a nyelvi megformálása és az
illusztrációja. Gondoljunk az anyanyelvi és az
esztétikai
nevelésre!
Milyen
szavakat,
kifejezéseket, milyen nyelvhelyességet tanul a
gyermek, milyen lesz a szépérzéke? Változatos,
érdekes meseszövés. Cselekménye gyorsan
pergő, érdekfeszítő, fordulatos.
Felkelti érdeklődését, leköti figyelmét, kielégíti
kíváncsiságát, serkenti képzeletét. De csak
akkor, ha gyermekünk életkorának és egyéni
igényeinek is megfelelő!
A
szereplők
jelleme,
magatartásformája
követendők: eleinte a szereplőkben magára
ismer, majd beleéli magát a hős szerepébe,
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végül ideálokat keres.
Nem nélkülözi a humort: a gyermek nagyon
szeret nevetni, főleg a szülővel együtt.
Irodalmi élmény – olvasóvá nevelés 0-6 éves
korig
Az
irodalmi
élmény
megalapozását
a
bölcsődalokkal
kezdjük.
A
ringatás
összekapcsolódik az énekkel. Az altatók
átmenetet teremtenek az éberlétből az álomba.
Majd
folytassuk
az
ölbeli
(bizalmi,
kapcsolatteremtő)
játékokkal!
Az
anyák
ösztönösen
mondogatják
a
mondókákat
öltöztetéskor, fürdetéskor, séta közben…. A
hangsúly a mozgás, a dallam és a ritmus
egységén, valamint a testi közelségen van.
Érzelmileg hatnak a gyermekre, erősítve a szülőgyermek kapcsolatát. Fejlesztjük a szókincsét, a
beszédértését és –észlelését, kifejezőkészségét,
bővítjük
az
ismereteit,
serkentjük
a
mozgásfejlődését. Kezdetben a felnőtt aktívabb,
de mikor a gyermek megismeri a mondókát, a
helyzet megfordul. Amikor a tárgyakért nyúl,
adjunk a kezébe könyvet, folyóiratot (ami nem
baj,
ha
elszakad,
összegyűrődik).
A
tárgyképeskönyvek a gyermeket körülvevő
tárgyakról egyszerű vonalakkal megrajzolt színes
képeket tartalmaz. A képeskönyvekben a kép és
1-2 soros szöveg az együtt olvasás örömét nyújtja
a gyermeknek és a szülőnek egyaránt. Majd a
mesekönyvek következnek. A legkisebbek
mesekönyvei inkább még képeskönyvekre
hasonlítanak, sok kép, kevés szöveg, de a lapok
már vékonyak, mint a nagyoké. Másfél éves
gyermeknek lefekvés előtt elmesélhetjük röviden
a napját. Később ugyanazt a mesét mesélhetjük
neki állatszereplőkkel, mivel jobban szereti úgy
követni az eseményeket, hogy így ismerjen
önmagára, mintha róla mesélnének.
2-3 éves korban gyermek- és kisállat-történeteket
mesélhetünk. Nem a tartalom, inkább a mese
hangzása, és a felnőttel való kapcsolat
fenntartása köti le.
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Fontos, hogy meséiben ne legyen gonosz
szereplő. Legyenek számára ismerős elemek,
mivel ekkor még az ismerős dolgokat várja.
Az óvodáskor meséi
„Az érdektelenség nem a mese és nem a gyerek
hibája…” (Bajzáth Mária)
Kádár Annamária arra figyelmeztet, hogy
gyermekeinknek ne olvassuk kilúgozott,
leegyszerűsített, rövidített meséket! A mese csak
akkor éri el jótékony hatását, ha a gyermekhez
csonkítatlan változatban jut el. Minden
elemének fontos szerepe van, és a rövidítéssel
épp a lényegi mondanivaló sikkad el. Ha az
életkorának megfelelőt választunk, akkor végig
hallgatja, nem marad el a pozitív végkifejlet,
feloldódhatnak a szorongásai, megszűnhetnek a
félelmei.
A 3 éves élvezettel hallgatja a láncmeséket,
rövid állatmeséket. A mese legyen: rövid,
egyszerű cselekményű, ismétlődő részeket és
kevés konfliktust tartalmazó hétköznapi
történet.
A 4 éveseknek olvashatunk lánc-, egyszerű állatés novellameséket. A mesék egyszerű
cselekményűek, a bennük szereplő állatok
tulajdonságai és viselkedése emberi.
A 4-5 éves kor mérföldkő: elkezdődik a nagy
mesekorszak, kialakul a mesetudat. Képes
beleélni magát a mesei helyzetekbe, azonosul a
mesehőssel, az általuk közvetített igazságban
hisz. Mégsem téveszti össze magát vele, vagy a
mese eseményeit a valósággal. A mesék
összetettebbek, de elég áttekinthetők ahhoz,
hogy megértse őket. Szeretik a hosszabb állat-,
novellameséket, és vonzódnak az egyszerűbb
tündérmesékhez.
5-7 évesen következhetnek a terjedelmesebb
tündérmesék, cselekménydúsabb novellamesék.
Mivel bővebb már a szókincse, ismeretanyaga,
ami lehetővé teszi az összetettebb cselekménysor megértését, és a hősök élményeinek átélését.
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Jó tanácsok az olvasóvá neveléshez
Kezdjük minél hamarabb! DE JEGYEZZÜK
MEG! Soha sincs késő, csak nehezebb, és másfajta
módszerek szükségesek hozzá!
Beszélgetés és együtt tevékenykedés a
gyermekkel: Születésétől fogva beszélgetünk
gyermekünkkel. Minden cselekedetünket beszéd
kíséri (gondozás, firkálás, gyurmázás, játék,
könyvnézegetés, munka közben). De ne feledjük,
hogy a beszélgetés kétirányú folyamat: kérdés és
válasz. A 2-3 éves eláraszt bennünket
kérdéseivel,
ami
tudásvágyából
fakad.
Válaszoljunk minden kérdésére, mert akinek
nem válaszolnak, az leszokik a kérdezésről.
Akivel nem beszélnek, az nem tanul meg
tökéletesen beszélni, szegényes lesz a szókincse.
A mesélés után is beszélgetnünk kell a
gyermekkel, hadd mondja el véleményét,
élményeit. Vedd ölbe és meséltesd!
Szülői példamutatás: A gyermek utánzással
tanul. Ha látja szüleit, nagyszüleit, nagyobb
testvérét/testvéreit olvasni, akkor nagyobb
eséllyel lesz a gyermek is olvasó. Általában az
anya olvas esti mesét, de nagyon fontos az apai
példa is (főleg fiúknál). Legyen a gyermeknek
saját könyvei, (amit használhat is), saját polca.
Figyeljünk arra, hogy a könyv ne a játékok között
kapjon helyet. A külön polccal érzékeltessük a
könyv különleges értékét.
Mindig az életkori sajátosságainak és egyéni
igényeinek megfelelő könyvet adjunk a gyermek
kezébe! Mivel a szülők ismerik a legjobban a
gyermeküket, tudják, mi érdekli őt, milyen
problémákkal küzd, mely kérdések foglalkoztatják leginkább. Kísérletezzünk! Azt, hogy
milyen mese való neki, abból látjuk, hogy
melyiket szereti a legjobban, melyiket kéri vissza
újra és újra.
Könyvtárlátogatás: A szülőkkel átélt fiatalkori,
pozitív élmények hatására nagyobb eséllyel
marad olvasó a gyermek.
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A
legtöbb
könyvtárban
már
vannak
babafoglalkozások, ahol új mondókákat,
verseket, dalokat tanulhatnak az anyukák és a
gyerekek.
A
foglalkozás
után
pedig
ismerkedhetnek a könyvekkel, a könyvtárral.
Könyvtárunk kéthavonta ad elő bábelőadásokat,
ezzel is az olvasóvá nevelést szeretnénk
erősíteni.
Egy
másfajta
élmény,
ami
remélhetőleg az olvasás megszeretéséhez vezet.

Meséljünk minden nap!: Bármikor mesélhetünk,
ha alkalom adódik rá. De elalvás előtt
mindenképp! Mert minden mesélés lehetőség a
játékra és a varázslatra. Ne fosszuk meg
magunkat ettől az életre szóló élménytől!
Hogyan meséljünk?
Éljük át az együttlét örömét mesélés közben!
Élvezzük a meseidőt, ne letudandó feladat
legyen, azt a gyermek megérzi.
Fordítsunk elég minőségi időt a mesélésre! Ha
mesélünk, csak a gyermekre figyeljünk! Legyen
idő mesélni, beszélgetni, meghallgatni a
gyermeket, és válaszolni a kérdéseire.
Teremtsünk
állandó
helyet
a
mesés
összebújáshoz! Ez lehet egy sarok, fotel,
meseszőnyeg, ágy…
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Biztosítsunk meghitt légkört, testi kapcsolatot!:
Vedd ölbe, öleld át, ülj mellé! A gyermek ellazul,
megnyugszik,
átadhatja
magát
a
mese
élményének. Alakítsunk ki ismétlődő szokásokat!
Gyújthatunk
mesegyertyát,
jelezhetjük
a
meseidőt csengettyűvel, lehet mesepárnája,
válassza
ki
a
számára
legmegfelelőbb
testhelyzetet.
Váljunk mesemondóvá! Éljük bele a szerepünkbe
magunkat, hadd érezze a gyermek, hogy mesét
hallgat! Ha a szülő megváltoztatja a hangját a
karaktereknél, akkor érzi a gyermek, hogy kilép a
valóságból, és egy másik világba kerül. De nem
kell színészi teljesítményre gondolni! Érthetően,
a beszédtempónknál lassabban meséljünk. Ha
dallamosabban, ritmusosabban adjuk elő a
történetet, a gyermeket segítjük a belső
képalkotásban. Mesélj fejből! A népmese az
élőbeszéd művészete. A mese csak leírva,
kinyomtatva betűsor, a valóságban képek
láncolata. Ez a képsorozat él a mesemondóban.
Szavai arra valók, hogy a hallgatóval is láttassák
e képeket, átélessék a kalandokat.
Az előadás megtartása nagyon jó lehetőséget
adott
számomra
a
gyermeklélektani,
olvasáspszichológiai, gyermekkönyvtári ismeretek felfrissítésére, újragondolására, sőt új
ismeretek szerzésére is. Remélem írásommal
felidézhettem
régi
ismereteket,
és
új
gondolatokat ébreszthettem.
Felhasznált irodalom:
Bajzáth Mária szerkesztette meseantológiák: Itt
vagyok, ragyogok!, Járom az új váramat
Mérei Ferenc - Binet Ágnes: Gyermeklélektan
Bocsák Veronika, Benkő Zsuzsanna, Hölgyesi
Györgyi: Olvass nekem!
Kádár Annamária: Mesepszichológia I, II.
Szabadi Ilona: Az irkafirkától a meséig
Munkácsiné Szabó Katalin
VFK, Gyermekolvasó-szolgálat
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Rövid OKN értékelő

A sikeres NKA pályázat eredményeként a
vidéki települések közül 38-nak tudott a
Verseghy
Ferenc
Könyvtár
a
programszervezésben támogatást nyújtani,
összességében egymillió forintot. A megye
minden települése regisztrált programot az
OKN idejére. A 78 település 100 intézménye
összesen 624 rendezvényt regisztrált és
valósított meg. A látogatók száma 23 042 fő
volt. Minden településnek elkészítettük a
promóciós csomagját. A szeptember 25-i
szakmai konferencián már ezeket átvehették a
kollégák.
A Könyvforrás megyei kezdeményezéshez 34
település csatlakozott.
A Koccintsunk vízzel! központi felhívásra
országosan 61 település regisztrált, ebből 22
település a megyénkből. Országosan így 32%-ot
a megye települései „Koccintottak”.
Ezekre az eredményekre méltán vagyunk
büszkék. Nagyon sok szervező munkát, több
tucat e-mailt, kérdőíveket, magas munkaóra
számot fektettünk be a sikeres megvalósításért
és ez országosan magas eredményt hozott.
Bízom
benne,
kiemelkedően
intenzív,
innovatív és proaktív tevékenységünk a
Verseghy
Ferenc
Könyvtár
országos
elismertségét is támogatta. A könyvtáros
szakma
éves
programszervezésébe
bekapcsolódva a sikereink a társadalmi
pozitív megítélést is erősíti.
Szolnok városában is színes programokkal
vártuk a látogatókat.
Illés Julianna
VFK, programkoordinátor

A KönyvtárMozi sikere a KSZR
könyvtárakban
Idézet az NKA pályázat szakmai indoklásából:
„A KönyvtárMozi programban való részvételre
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a pályázat
benyújtásának napjáig kilenc szolgáltató hely
regisztrált.
Az ezeken a helyeken eddig megtartott
vetítéseken mindössze 158 fő vett részt, a
regisztrált helyek egy részén pedig eddig nem
valósult meg vetítés.”
A
pályázat
zárásán
az
eredmények
összegzésekor mindenki számára nyilvánvalóan
kiderült, hogy a KönyvtárMozi teret kért a
KSZR könyvtáraiba, beépült a szolgáltatások
sorába. Ebben az évben három alkalommal
törekedtünk a szolgáltatás lehetőségének
módszertani
bemutatására.
A
lehetőség
szétsugárzását
nagyban
segítette,
hogy
egyszerűsödött a filmválasztás, a felkészülés a
filmből a könyvtáros számára, a vetítés
technológiája. A KSZR-ben együttműködő
könyvtáraink a megyében magas százalékban
ellátottá
váltak
a
szükséges
technikai
eszközökkel, projektor, vetítővászon, javult az
internet sebessége is több településen.
Mindezeket figyelembe véve és a kollégák
érdeklődését
kihelyezett
módszertani
tanácsadásokkal
is
erősítve,
támogatva
elmondhatjuk, hogy már 3449-en voltak
megyénkben KönyvtárMozi program látogatók,
ez
négyszerese
a
pályázatban
vállalt
látogatószámnak.
Folytatjuk!
Illés Julianna
megyei koordinátor
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