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Az életnek
olvasunk

Egy továbbképzés
rövid története,

idézetekkel

A kaposvári Megyei és Városi
Könyvtár és az MKE Somogy
Megyei Szervezete Az életnek
olvasunk címmel drámapedagó-
giai tréninget szervezett az értõ
olvasásért határon túli magyar
könyvtárosoknak, valamint Ba-
ranya, Somogy, Tolna és Zala
megye könyvtárosainak 2001.
október 15-étõl 17-éig Za-
márdiban.

A rendezvény a 2000 no-
vemberében szervezett, A gye-
rek olvas címû továbbképzés
folytatása. Ennek sikere után a
kollégák számítottak arra, hogy
nem hagyjuk abba a megkez-
dett munkát.

A meghívásra szép számmal
jelentkeztek a könyvtárosok,
több mint hetvenen. A határon
túlról tizenhárman érkeztek, el-
sõsorban azokból a könyvtárak-
ból, ahonnan már a tavalyi to-
vábbképzésünkön is vett részt
munkatárs. Szomorú tény, hogy
Kárpátaljáról senki sem jelent-
kezett, többszöri megkeresé-
sünkre sem válaszoltak.

A távolabbról indulók közül
tizenheten már vasárnap velünk
voltak, kellemes beszélgetéssel,
emlékezéssel, sétával telt a dél-
után.

Hétfõn tíz órakor kezdõdött
a program. Ennek összeállítá-

sánál a tréning került az elsõ
napra, hogy a felmerülõ kérdé-
sek ne maradjanak megválaszo-
latlanul.

Rövid köszöntés után három
csoportba rendezõdtek a részt-
vevõk. A foglalkozásokat fel-
készült drámatanárok vezették:
Pauska Mária, Takács Zoltánné
Mária, Tolnai Mária. Mindhár-
man gyakorló pedagógusok, s
nagy kedvvel vállalkoztak a tré-
ning megtartására. A csoportok
különbözõ irodalmi mûveket
dolgoztak fel, Pilinszkytõl a
karibi népmesén át a saját tör-
ténet megalkotásáig.

A drámapedagógia célkitûzé-
seit Tolnai Mária így határozta
meg: �Szerephelyzetek sokféle-
ségével olyan tanulási környe-
zetet teremt, amelyben termé-
szetessé válik egymás kölcsö-
nös elfogadása. A drámapeda-
gógia aktív, cselekvõ tevékeny-
ség, amelyben az improvizáció
az élet sûrített, jelen idejû át-
élését adja.�

�Az egész napos tréning fõ
célkitûzése az volt, hogy él-
ményszerû foglalkozásokon ke-
resztül olyan alapvetõ gyakor-
lati ismeretekhez, tapasztalatok-
hoz juttassa a résztvevõket,
amelyek lehetõvé teszik a drá-
mapedagógia beépítését min-
dennapi munkájukba� � vallja
Takács Zoltánné.

Pauska Mária így értékelte a
napot: �A csoport tagjai � fel-
vidéki, délvidéki, erdélyi és
honi könyvtárostanárok, gyer-
mekkönyvtárosok � nyitottan,
kooperatívan, teljes személyisé-

gük mozgósításával vettek részt
a saját élményû munkában.
Kérdéseik, rácsodálkozásaik,
életkortól független spontanei-
tásuk és kreativitásuk azzal a
reménnyel éltetnek, hogy való-
di mûélménnyel és módszerbe-
li tapasztalással gazdagodtak.�

A keddi nap az elõadóké
volt. Elsõként Gabnai Katalin
beszélt a drámajátékok alkalma-
zási lehetõségeirõl, s fergeteges
elõadásával elbûvölte hallgató-
ságát. Rigó Béla a tõle már
megszokott, kellemes, oldott és
élményszerû, tartalmas elõadá-
sában, ugyancsak megszokott
módon, meglepetést is nyújtott:
öröm volt látni a versíró könyv-
tárosokat. Oláh Rozália, a za-
laegerszegi könyvtár gyermek-
könyvtárának vezetõje a könyv-
tárukban folyó sokrétû, érdekes
munkát és a Zalai Gyermek-
könyvtáros Mûhelyt mutatta be.
Bíró Mária drámapedagógus a
folyóiratok drámaórán való fel-
használásáról beszélt. Gombos
Péter, a Kaposvári Egyetem
oktatója a kortárs gyerekiroda-
lom kapcsán örvendeztette meg
a könyvtárosokat új kötelezõ
irodalom ajánlásával.

A nap összegzését Nagy At-
tila olvasásszociológus adta.
Elõadásának címe Mérsékelt
bizakodással volt, de egyénisé-
gétõl idegen a pesszimizmus. A
szomorú statisztika ellenére is
megmaradt építõ, biztató opti-
mizmusa, amelyet mindig szí-
vesen ad át a könyvtárosoknak.

A szerdai programokon el-
sõsorban határon túli kollégá-
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ink és a szomszéd megyébõl
érkezettek vettek részt.

Kaposváron a megújult és
kibõvült megyei könyvtárral
Czinkné Bükkösdi Valéria, az
olvasószolgálat vezetõje ismer-
tette meg a vendégeket, külön
kiemelve a gyerekkönyvtárban
folyó tevékenységet. Bepillan-
tást nyerhettek a kollégák a
British Council munkájába is,
amely ekkor tartotta nyílt nap-
ját könyvtárunkban.

Ebéd után szakképzett ide-
genvezetõ mutatta be Kaposvár
nevezetességeit, megszépült
belvárosát.

A továbbképzés szervezése-
kor célkitûzésünk az értõ olva-
sás elsajátításának segítése volt.
Visszatekintve s a visszajelzé-
seket látva, hallgatva úgy érez-
zük, hogy ez a három nap nem-
csak kellemes, de hasznos is
volt. Új gondolatokkal, tapasz-
talatokkal gazdagodva térhettek
haza a könyvtárosok, s ami nem
mellékes, új barátságok köttettek.

A három nap különbözõ él-
ményekkel szolgált, de mind-
egyiknek megvolt a maga ho-
zadéka, amit remélhetõen hasz-
nosítani tudnak mindennapi
munkájukban kol-
légáink.

Zárszóként áll-
jon itt néhány idé-
zet a résztvevõk-
tõl:

�Széles mo-
sollyal az arcomon
járok-kelek�� �
Fülöp Éva könyv-
táros, Kassa

�Szükség van
ránk! Akkor is,
amikor ez már bi-
zonyos magassá-
gokból nem lát-
szik tisztán, de a
földközelbõl, a há-

lás mosolyokból, a kézfogások-
ból naponta érzékeljük.� � dr.
Nagy Attila, olvasásszociológus

�A zamárdi együttlét minden
perce ott van emlékeimben. Jó
volna hasonlót szervezni itthon
is!� � Bákai Magdolna könyv-
táros, Gyergyószentmiklós

 �Köszönet a szervezõknek,
akik odaadó szolgálattal ünne-
pet teremtettek a hétköznapok
sodrában.� � Pauska Mária, drá-
mapedagógus

Hivatalné Lantos Zsófia

Mesemondó
gyermekek
találkozója

Halason

A Kiskunhalasi Városi Könyv-
tár � hagyományaihoz híven �
a gyermekkönyvhéten rendezi
meg a mesemondó gyermekek
találkozóját. Az elmúlt évben
erre december 14-én került sor
két korosztály, a 6�10 és a 10�
14 évesek számára.

A város öt általános iskolá-
ját, két gimnáziumát, valamint
a városkörnyék kilenc települé-

sét tizennégy-tizennégy résztve-
võ képviselte. A mesemondók,
a felkészítõ tanárok, a könyv-
tárosok és a szülõk zsúfolásig
megtöltötték a könyvtár nagy
olvasótermét.

A két zsûri csak hosszas ta-
nácskozás után tudott dönteni,
ami mutatja a nagyszerû szín-
vonalat. Végül az alábbi ered-
mény született:

6�10 évesek: 1. Gyuris Atti-
la 4. o. (felsõvárosi általános
iskola)

2. Ternyák Alexa 2. o. (Fa-
zekas G. utcai általános iskola)

3. Benke Tímea 4. o. (kert-
városi általános iskola)

10�14 évesek: 1. Granyák
Irén 7. o. (felsõvárosi általános
iskola)

2. Kiss Réka 8. o. (Sallai Ist-
ván Általános Iskola, Kisszállás)

3. Dudás Dorottya 8. o.
(Szûts J. Általános Iskola, Kis-
kunhalas)

A mesemondó gyermekek
megyei találkozóján a két elsõ
helyezett vehet részt.

Varga-Sabján Gyula
igazgató,

Kiskunhalasi Városi
Könyvtár


