
Tíz éve, 1999. október 4-én, az Összefogás a
könyvtárakért országos programsorozat
egyik kiemelkedõ eseményeként alakult meg
– a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei
Könyvtár égisze alatt – a Szabolcs-Szatmár-
Beregi Gyermekkönyvtáros Mûhely. Termé-
szetesen az ünnepi megemlékezésre, szám-
vetésre is ezen országos akció keretében 
került sor október 8-án, az országos nagyi
könyvtári napokon. 

2000-ben e lap hasábjain ismertettem kez-
deményezésünk elõzményeit, körülményeit,
céljait, terveit. Készülve a tíz év összegzésé-
re elégedettséggel töltött el bennünket, hogy
jobbára az alakulásunkkor kitûzött céljaink
mentén végeztük a munkánkat, de természe-
tesen az idõközben jelentkezõ szakmai kihí-
vásokra is igyekeztünk reagálni.

Az emlékünnepségen jómagam – a teljes-
ség igénye nélkül – összegeztem a tíz év
eredményeit, majd kilenc kolléga emléke-
zett az általa legérdekesebbnek, leghaszno-
sabbnak tartott programokra, s elmondták,
hogy mit jelent számukra a mûhelyhez való
tartozás. 

Az eredményesen dolgozó kollégák, kül-
sõ elõadók, közremûködõk tevékenységét
oklevelekkel, emléklapokkal és ajándékok-
kal ismertem el. Az én munkámat oklevéllel
és jutalommal köszönte meg igazgatónk,
Nagy László.

Ezt követõen Budai Ilona mesemondó
székely népdalokkal és népmesékkel vará-
zsolta el a népes felnõtt-, ill. gyerekközön-
séget. A születésnap méltó zárásaként a
nagy mesemondóval közösen vágtuk fel és

fogyasztottuk el a születésnapi tortát, majd
jó ízû beszélgetés koronázta meg e jeles al-
kalmat.

Visszatekintés az elmúlt tíz évre

A 19 alapító taggal életre keltett mûhely a
megyében élõ gyermekek könyvtári ellátá-
sával foglalkozó szakemberek továbbképzé-
sét, szakmai tapasztalatok és módszerek át-
adását, fejlesztését és cseréjét, új módszerek
kidolgozását, a gyermekkönyvtárakban fo-
lyó klub- és egyéb társas tevékenységek tar-
talmának fejlesztését, valamint a közös
munkaformák koordinálását tûzte ki célul. 
A tagok száma mára 55 fõre bõvült: a külön-
bözõ típusú települési könyvtárak fõfoglal-
kozású gyermekkönyvtárosai, a gyerekek
könyvtári szolgálatát is ellátó fõállású
könyvtárosai, könyvtárostanárai, ill. egy
szülõ alkotja a szakmai közösséget.

A továbbképzéseket éves munkaterv alap-
ján – a tagok által javasolt témákban – ne-
gyedévente vagy szükség szerint tartjuk. Jó
hangulatú találkozásaink helyszínei a me-
gyei könyvtáron kívül – a témától függõen –
Nyíregyháza fiókkönyvtárai, a megye 
települési könyvtárai (pl. Vásárosnamény,
Mátészalka), a Nyíri Arborétum, valamint a
nyírszõlõsi „csûr” voltak.

A mûhelyt részben intézményi költségve-
tésbõl, részben pályázati forrásból, ill. támo-
gatásokból mûködtetjük.

A továbbképzések tematikája

Szakmai napjaink nagy népszerûségnek ör-
vendõ, elmaradhatatlan programjai a bemu-
tató csoportos foglalkozások – kisiskolások,
ill. felsõ tagozatos tanulók részvételével. 
A foglalkozásokat a mûhely vállalkozó ked-
vû tagjai vezetik. A téma kiválasztását jó-
részt az éppen aktuális évfordulóhoz, ese-
ményhez, ünnephez, jeles naphoz, évszak-
hoz kapcsoljuk. (Pl. Jeles napok. A téli ün-
nepkör népszokásai; Dalba zárt költészet – 

Tízévesek lettünk!
✒✒ Bihari Albertné
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versbe zárt zene; Történelmi tájaink – ma-
gyar ecsettel; Rákóczi és Esze Tamás nyo-
mában; Móricz Zsigmond élete és munkás-
sága; Csillagok égen, földön…)

A foglalkozások után minden esetben
megbeszéljük, értékeljük a levezetés mene-
tét, módját és javaslatot teszünk az esetleges
hibák kiküszöbölésére. A tagok igen hasz-
nosnak tartják e formát, mivel az itt szerzett
ötleteket, módszereket remekül fel tudják
használni a saját könyvtárukban tartott ha-
sonló jellegû foglalkozásokon.

Továbbképzéseink rendszeres, hangula-
tos színfoltjai a bemutató manuális foglal-
kozások. A foglalkozások egy része a gyere-
kek, míg más része a mûhely tagjainak aktív
részvételével zajlik. A foglalkozásvezetõk
jórészt a mûhely tagjai voltak, ám néhány-
szor egy-egy határszakma képviselõit, neve-
zetesen népi iparmûvészt, játékkészítõt is
vendégül láttunk. A megismert kézmûves
technikák palettája igen sokszínû. (Pl. ter-
mészet-akvarellek készítése; ajándékok, bá-
bok, gyermekjátékok készítése a természet
anyagaiból; farsangi maszk- és dekorációké-
szítés papírmasé technikával; tavaszi virá-
gok készítése papírból; húsvéti tojások fes-
tése, nyuszik, üdvözlõ lapok készítése;
krepp-papír babák, anyák napi ajándékok,
karácsonyi és szalmadíszek készítése; man-
dalafestés; batikolás…) 

Hozadéka e kreatív együttléteknek, hogy
egy-egy jól sikerült alkotás megszületése ar-
ra inspirálja a kollégákat, hogy saját könyv-
táraikban is felhasználják az itt szerzett ötle-
teket, módszereket. 

Több alkalommal a gyermekkönyvtári
munkához, ill. a gyermekirodalom elméleté-

hez kapcsolódó elõadás segítette a munkánk
színvonalasabb végzését. (Pl. Az olvasás
változó arca – Pappné Angyal Ágnes; A ma-
gyar gyermeklíra helyzete, különös tekintet-
tel a határon túli magyar gyermekversekre –
Komáromy Sándor; Az internet veszélyei a
6–10 éves korosztályra – Lénárd András;
Hátrányos helyzetû gyerekek a könyvtárban
– Suppné Tarnay Györgyi.)

Lehetõség nyílik a különbözõ gyermek-
klubok bemutatkozására is. Így ismerhettük
meg a tiszavasvári baba-mama klub sokszí-
nû tevékenységét is.

Rendszeresen hírt ad a Nyíregyházi Cim-
borák Klubja tartalmas munkájáról Ignácz
Lászlóné klubvezetõ. Programjaikhoz kap-
csolódunk, együttmûködünk nagyszabású
akcióik (pl. Cimbora Reneszánsz) sikeres
végrehajtásában. A mûhely vendégül látta a
budapesti Cimbora Klub stábját: É. Szabó
Márta fõszerkesztõ-producert és Korhecz
Imola elõadómûvészt, valamint a dunaújvá-
rosi Cimbora Klub vezetõjét, Törökné Antal
Máriát.

A továbbképzések, közös eszmecserék jó
alkalmat teremtenek arra is, hogy megosz-
szuk a tagsággal az országos szakmai konfe-
renciákon, továbbképzéseken hallottakat,
valamint az országos elnökség tagjai tájé-
koztatást adjanak a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) Gyermekkönyvtáros
Szekciójának tevékenységérõl

A közös programok koordinálása

A mûhely koordinálja a megyei olvasás-
népszerûsítõ, irodalmi hagyományápoló
programokat, rendezvényeket. (Pl. a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek-
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könyvhónap, az országos gyermekkönyvhét
megyei rendezvényei, az országos könyvtá-
ri napok megyei programjai, a reneszánsz
év, a Móricz-emlékév, a Benedek Elek
évforduló…) A közösen kialakított progra-
mok helyi (települési) megvalósításához
szellemi és anyagi segítséget is nyújtunk (pá-
lyázatok elkészítése, elõadók felkérése, tisz-
teletdíj fizetése, gépkocsi biztosítása stb.).

Tanfolyamok szervezése

Az eltelt évek alatt két nagyszabású tovább-
képzõ tanfolyamot szerveztünk.

2001-ben, az olvasás évében, Olvasásfej-
lesztés – kritikai gondolkodás címmel a
Debreceni Tanítóképzõ Intézettel közös
szervezésben ismertettük meg a résztvevõ-
ket az RWCT tanítási módszereivel. A 30
órás tanfolyamon 37 fõ vett részt megyénk
több településérõl. Alkalmanként elõadá-
sokra, gyakorlati bemutatókra valamint kon-
zultációs lehetõségekre került sor.

A résztvevõk – gyermekkönyvtárosok,
könyvtárostanárok, tanárok, tanítók – visz-
szajelzései megerõsítettek bennünket abban,
hogy mindennapi munkájukban nagy segít-
séget jelent, hogy megismerkedhettek az ér-
tõ olvasás technikájával, a különbözõ tanítá-
si módszerekkel, a biblioterápia gyakorlati
hasznosításával, a tantárgyközi könyvtár-
használattal, valamint az olvasóvá nevelés
hagyományos és új módszereivel.

Örömünkre szolgált, hogy az olvasás évé-
ben egy olyan hiánypótló olvasáspedagógiai
továbbképzést sikerült megszerveznünk,
melyhez hasonlóra még nem volt példa.

2002-ben Információs és kommunikáci-
ós technológiák a gyermekkönyvtári mun-
kában témában szerveztünk 30 órás to-
vábbképzést. A 45 résztvevõ hasznosnak
tartotta, hogy megismerkedhetett az új in-
formációhordozók és informatikai eszkö-
zök helyes használatával, az elektronikus
információk alkalmazási lehetõségeivel, a
multimédia használatára tanítás módsze-
reivel.

Együttmûködés a határon túli magyar
gyermek- és iskolai könyvtárosokkal

Fontos feladatunknak tartjuk a határon túli
magyar kollégákkal való szakmai együttmû-
ködést és tapasztalatcserét, ill. nemzetközi
gyermek-olvasótábor szervezését. 

2001-ben Nyíregyházán a kárpátaljai, a
szlovákiai és szatmárnémeti gyermek-
könyvtárosokkal közös szakmai nap kereté-
ben cseréltük ki tapasztalatainkat. Elõadás
hangzott el a gyermekkönyvtári foglalkozá-
sok elvi-módszertani kérdéseirõl, a magyar
és a határon túli magyar gyermeklíráról, va-
lamint csoportos bemutató foglalkozás kap-
csán cseréltünk ötleteket, módszereket.

2003-ban P. Punykó Mária, a Beregszá-
szon megjelenõ Irka c. gyermekfolyóirat fõ-
szerkesztõje volt a vendégünk. Ismertette a
lap létrejöttének körülményeit, a lap szerke-
zetét, tartalmát, rovatait. A program jó han-
gulatú, kötetlen szakmai beszélgetéssel zá-
rult.

Ugyanebben az évben nemzetközi gyer-
mekkönyvtáros konferenciára kaptunk meg-
hívást a szlovákiai Eperjesre, ahol négy 
mûhelytag képviselte hazánkat. Jómagam
elõadást tartottam Olvasóvá nevelés a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Gyermekrészlegében címmel.
Ezen elõadás keretében beszámoltam a mû-
hely addig végzett tevékenységérõl is.

2005-ben a szlovákiai Szepsiben az
Együtt Európában c. nemzetközi konferen-
cián vettünk részt jónéhányan a mûhely tag-
jai közül. Itt Együtt könnyebb, eredménye-
sebb címmel a mûhelyünk munkájáról 
tartottam beszámolót, melyet élénk eszme-
csere követett.
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2007-ben Kassán, a Nefelejcs nemzetközi
konferencián vettünk részt, ahol Ignácz
Lászlóné gyermekkönyvtár-vezetõ, mûhely-
tag tartott elõadást a hátrányos helyzetû gye-
rekekkel való foglalkozás nyíregyházi ta-
pasztalatairól. E tanácskozásról is hasznos
tapasztalatokkal felvértezve, ötletgazdagon
tértünk haza. 

Több évtizedes hagyomány, hogy évente
Szomszédoló címmel nemzetközi olvasótá-
bort szervezünk kárpátaljai és erdélyi gyere-
kek részvételével, a mûhely tagjainak aktív
közremûködésével. 

S ahogy a mûhelytagok emlékeztek… 

Nagyon gyorsan eltelt ez a tíz év! Szinte
napra pontosan ünnepelünk. 

Visszatekintve az eltelt évekre, azt mond-
hatom, hogy nagyszerû, élvezetes órákat
tölthettünk együtt. Mi az, ami leginkább tet-
szett nekem? Az, hogy sokszínû, változatos,
gyermekközpontú rendezvényeken vehet-
tünk részt. Pl. Panni a gólyáról, Katika a
csillagokról, Mónika a téli ünnepkörhöz
kapcsolódóan tartott remek bemutató foglal-
kozást. 

Minden manuális foglalkozás elbûvölt, és
örömmel töltött el, hogy együtt készíthet-
tünk a Csirip-tanyás kolléganõkkel sok ötle-
tes ajándékot, a népmûvészet mestereivel
csuhé- és szalmabábukat, a mûhelytagok se-
gítségével karácsonyi díszeket, mandalákat. 

Emlékezetes volt a Palicz Zoltánné szal-
mafonó népi iparmûvész nyírszõlõsi „csûr-
jében” tartott összejövetelünk. Megismer-

kedhettünk az aratáshoz kapcsolódó népi
hagyományokkal, a szalmafonás mestersé-
gével, végül közös búzaszív-készítéssel zár-
tuk a szép napot.

Rendkívül sikeresen tartom azt a prog-
ramsorozatot, amellyel a mûhely a nagy
könyv rendezvényeihez, a reneszánsz év
programjaihoz kapcsolódott.

Kedves színfoltjai voltak a mûhelytalál-
kozóinknak a Nyíri Arborétumban, Molnár
Ibolyánál tett látogatásaink, ahol a növény-
ismereti séták kapcsán csodálkozhattunk rá
a sok-sok gyógynövényre, s ötleteket kap-
hattunk, hogy miként lehet beépíteni a ter-
mészet- és környezetvédelmi ismereteket a
csoportos foglalkozásokba.

Néhány foglalkozással én is bekapcsolód-
tam a mûhely munkájába. Többek között
2002 tavaszán Ezer év a mûvészetekben té-
mával, majd õsszel az ezeréves történel-
münkrõl emlékeztünk meg felsõ tagozatos
gyerekek részvételével, bemutató foglalko-
zás keretében.

A következõ évben a Rákóczi szabadság-
harc 300 éves évfordulójához kapcsolódva
az Újrakezdés nagyszerû reménye címmel
tartottam bemutató foglalkozást. 

(Soltész Mihályné)
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Számomra ez a visszaemlékezés nagyon ér-
dekes volt. Elõször is rádöbbentem, hogy tíz
év elmúlt. De nemcsak elmúlt, hanem men-
nyi minden történt ez idõ alatt!

Miért is jó, hogy létrejött ez a mûhely?
Válaszom: mert gondolkodtat, és keretet ad
a munkánknak. Ötleteket, hogy hogyan le-
het másként, esetleg jobban csinálni. Meg-
erõsít, hogy jó úton járunk. Inspirál, kihívást
ad a mindennapi munkánkon túl. (Néha jól
jön egy kis erõpróba, még ha „nyûg” is,  mi-
vel magunknak bizonyítjuk, hogy meg tud-
juk csinálni!)

Hálás vagyok minden kollégámnak – aki-
vel az évek során szerencsém volt együtt
dolgozni – a jó hangulatért és a sok taná-
csért. Köszönöm a nagy elõdöknek, Joliká-
nak és Mónikának, hogy támogattak, és
megmutatták a gyermekkönyvtárosi munka
szépségét!

Remélem, még sok tíz éven keresztül
együtt dolgozhatunk a mûhely tagjaival! 

(Tóthné Szomolya Ágnes)

Tíz évvel ezelõtt az akkor megalakuló mûhely-
hez mint tiszteletbeli gyermekkönyv-táros – de
akkor elsõsorban mint szülõ – csatlakoztam. Ek-
kor ment elsõ osztályba a lányom. 

Az elmúlt idõszakban a számtalan szak-
mai elõadáson, ismeretszerzésen túl, szülõ-
ként a különbözõ kreatív, kézmûves foglal-
kozások voltak azok, melyek leginkább 
emlékezetesek maradtak számomra – akár
gyermekcsoport részvételével tartott bemu-
tatóról, akár nekünk, könyvtárosoknak tar-
tott manuális foglalkozásról volt szó. A leg-
ügyesebbnek az üvegfestésben bizonyultam,
erre számtalan mandala szolgál bizonyíté-
kul, köztük az egyik számomra kedves „mû”
a gyermekkönyvtárban található.

A közös játékokon, meséléseken túl olyan
élményekkel gazdagodtam, gazdagítottam a
szülõ-gyermek kapcsolatunkat, melyek fe-
ledhetetlenek mindkettõnk számára. Az
együtt alkotás élményével lettünk gazdagab-
bak. Munkánk gyümölcse lakásunk vala-
mennyi pontján látható, emlékeztetve az
együtt töltött órákra, s számtalan saját készí-
tésû ajándékot õriznek a nagyszülõk, roko-
nok, barátok is, melyekbe készítésük során
beleszõttük a szívünket is. 

A mûhelyben szerzett szakmai ismeretei-
met a megye települési könyvtáraiban dol-
gozó könyvtárosokkal való kapcsolattartás
során tudtam hasznosítani, a felmerült kér-
désekhez segítséget nyújtani.

A fentiek mellet a mûhelyben tanultak se-
gítettek az iskolában, a szülõi munkaközös-
ségben, a télapó és farsangi bulik, vetélke-
dõk szervezésében.

Köszönettel tartozom a tíz év alatt kapott
élményekért, s kívánok a Gyermekkönyv-
táros Mûhelynek az elkövetkezendõ évekre
is hasonló tartalmas programokat, tovább-
képzéseket, jó munkát! 

(Gosztonyi Enikõ)

Tíz éves lett a mûhely… én pedig nyugdíjas.
Ez a tény kis szomorúsággal tölt el, mivel a
tanári pályafutásom és ebbõl húszegyné-
hány év iskolai könyvtárosként töltött idõ
alatt sok szép emlékem kötõdik a Móricz
Zsigmond Könyvtárhoz, ezen belül a
Gyermekkönyvtáros Mûhelyhez. 

Miért voltak fontosak számomra ezek az
együttlétek? 

Úgy éreztem, hogy iskolai könyvtáros-
ként a szakmai problémáim megoldásában
eléggé magamra maradtam, s ennek pótlásá-
ra a mûhelyben találtam partnerre, segítõ
kezekre. Sok megyebeli kedves kollégát is-
merhettem meg, akikkel kicserélhettük ta-
pasztalatainkat, s nem utolsó szempont,
hogy barátságok, emberi kapcsolatok is szö-
võdtek. 

Mi, gyermekkönyvtárosok, iskolai könyv-
tárosok azon munkálkodunk, hogy a gyer-
mekekhez minél hamarabb jusson el az írott,
a lapozható könyv. Erre láttunk nagyon szép
példát a Kertvárosi Általános Iskolában,
ahol Abonyiné Antal Anna kolléganõnk mu-
tatta be, hogy õ hogyan vezeti be a kicsiket
a könyvek csodálatos világába, milyen mód-
szerekkel neveli õket olvasóvá. 

Ezen kívül még három bemutató foglal-
kozás jelentett maradandó élményt számom-
ra.  Vonáné Pannika a gólyákról tartott
nagyszerû foglalkozást, Szomolya Ági a ve-
lünk élõ állatok világát, Ignáczné Mónika a
téli ünnepkört mutatta be a kicsiknek. Ezt 
a három bemutatót azért tartottam érdekes-
nek és fontosnak, mert egyértelmûen mutat-
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ják a könyvtár interdiszciplináris, több tudo-
mányágat, tantárgyat, mûveltségi területet
átfogó szerepét. A foglalkozások interaktí-
vak voltak, a gyerekek is „ügyködhettek” –
sziluetteket, figurákat készíthettek, játékos,
rejtvényes feladatokat oldhattak meg. 

Emlékezetes volt számomra Helmeczy
Lászlóné Manyika mûhelytag kötetbemuta-
tója. Õ saját könyvét mutatta be nekünk
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj címmel. Hét
magyar népmesét írt át verses formára, elõ-
ször a kislánya szórakoztatására, majd kiad-
ta könyv formában is mindnyájunk örömére.
Miért említettem ezt a könyvbemutatót?
Mert kiderül, mennyi tehetség, mennyi rej-
tett tartalék van a könyvtárosokban!

Élmény volt számomra a „magyar Harry
Potterként” ismert Gergõ-könyveket író Bö-
szörményi Gyulával való találkozás. 

Örömömre szolgált, hogy én is aktívan
részt vehettem a mûhely munkájában. Be-
mutató foglalkozásom címe volt: Csillagok
égen földön… Csillagok a népdalokban,
mondókákban, hiedelmekben, mûvészetek-
ben, kézmunkában, s hogyan jut el a népdal-
ok égre bámuló vándorlegénye valóban a
csillagokig.

Kézmûves foglalkozáson karácsonyi ap-
róságok, ajándékok készítését mutattam be.

Köszönöm, hogy veletek lehettem, köszö-
nöm, hogy veletek lehetek! 

(Bárkányi Ferencné)

Vásárosnaményból a 84 éves költõ, Füle La-
jos üdvözletét hozom a tízéves mûhelynek.
Lajos bácsi poétikus préselt virágképei,
Pappné Angyal Ágnes kitûnõ elõadása az ol-
vasásról és Fejes Gáborné, Erzsike odaadó
gondoskodása, hogy mindenki otthon érezze
magát; ezek azok a szép emlékek, amelyek
eszembe jutnak a naményi találkozásunkról.
Engem is hatékonyabb munkára inspirált a
felkérés, hogy vizsgáljam meg a hozzánk já-
ró kis olvasók könyvtárlátogatási és olvasá-
si szokásait. 

Természetesen minél kisebb egy könyv-
tár, annál inkább szüksége van a segítségre.
Tudunk-e a változásokra reagálni, képesek
vagyunk-e az igényeknek megfelelõen szer-
vezni a gyermekkönyvtári szolgáltatásokat,
vonzóvá tudjuk-e tenni a gyermekkönyvtár

belsõ tereit, biztosítjuk-e a sokféle szolgál-
tatás megfelelõ helyigényét, ellátjuk-e a
szociális funkciókat? 

A gondjainkat eddig is, ezután is csak
együttmûködve tudjuk megoldani, hiszen a
gyermekkönyvtárosnak nem csak a gyerme-
kek világával kell tisztában lennie. 

A mûhely nekem sok-sok ösztönzõ kap-
csolatot jelent, új módszerek elsajátítását,
segítõ munkatársakat.  

Tudjuk tehát, hogy kell egy ilyen közös-
ség, de hogy miért szeretek köztetek lenni
azt Paolo Coelho szavaival tudnám legin-
kább kifejezni: „Létezik a világon egy min-
denki számára érthetõ nyelv. A lelkesedés
nyelve ez, a szeretettel és kedvvel végzett
olyan munkáé, amelynek célja valami, ami-
re vágyunk, vagy amiben hiszünk.” 

(Konczné Csizmadia Borbála)

Én fejlesztõ pedagógusként dolgozom a Já-
téktárban, éppen ezért nekem talán még töb-
bet adott a Gyermekkönyvtáros Mûhely,
mint nektek, könyvtáros kollégáknak. Meg-
ismerkedhettem a gyermekkönyvtárosok
munkájával, amirõl addig nem voltak isme-
reteim. Nagyon örülök, hogy tájékoztatást
kapok az új kezdeményezésekrõl és esemé-
nyekrõl, illetve olyan elõadásokon, konfe-
renciákon elhangzott ismeretekrõl, amelye-
ken egy-egy kolléga részt vehetett, és ezeket
az élményeket, tapasztalatokat megosztja
velünk a továbbképzések alkalmával – ezzel
mindannyiunk szakmai továbbfejlõdését
elõsegítve.

Rendkívül jó kezdeményezés, hogy a mû-
hely nemcsak az elméleti továbbképzésre
helyez hangsúlyt, hanem éppoly fontosnak
tartja a gyakorlati munkánkban való elõre-
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haladást. Megismerkedhetünk olyan techni-
kákkal és tevékenységekkel, amelyeket jól
fel tudunk használni csoportos foglalkozá-
sok tartásánál. Találkozásaink alkalmával
megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat,
ötleteinket, ezzel is segítve egymás munká-
ját.

Nagy örömmel és meghatottsággal hallot-
tam több kollégától, hogy hasznosnak talál-
játok a Csiriptanyán tartott továbbképzése-
ket, az ott hallott és megtapasztalt gyakorla-
ti ötleteket. Remélem, a jövõben is tudunk
majd újat nyújtani nektek.

Végezetül szeretném megköszönni a mû-
helytársaknak mindazt, amit tõletek tanul-
hattam, Jolikának pedig az áldozatos mun-
kát, amellyel szervezi a Gyermekkönytáros
Mûhely életét. 

(Vareha Beáta) 

Örülök, hogy a Mûhely egyik alapító tagja-
ként tevékeny részese, formálója lehettem
az itt folyó sokszinû munkának. Egyik leg-
emlékezetesebb élményem a boldvai
Herczeg Máriával való találkozásom volt.
Még a mûhely „õskorában” fogadtuk a régi
gyermekkönyvtárban – emlékezetem szerint
– elsõ vendégként a népi játékok készítõjé-
nek nagy mesterét. Rácsodálkoztunk, ahogy
a vonatról két nagy, teletömött bõrönddel le-
szállt, majd a könyvtárban kiderült, hogy
milyen kincsek rejtõztek bennük. 

Pillanatok alatt teli lett az asztal csuhéból
fonott babákkal, állatokkal, makkal, dióval,
mogyoróval, egzotikus termésekkel. Marika
boldogan kiáltott fel: „Látjátok, nálunk a
padláson nem halnak éhen az egerek!” Ami-
kor hozzáláttunk a munkához, csak dicsért
és sokat segített. Elõször pólyásbabát készí-
tettünk, melyet kis alakítással angyalkává –
karácsonyfadísszé is át lehetett varázsolni.
Itt határoztam el, hogy foglalkozásaimon ezt
a tudást továbbadom a gyerekeknek. Pár hét
múlva boldogan ringatták álomba saját ké-
szítésû pólyásaikat a foglalkozásokon részt
vevõ gyerekek. Mûvészi alkotásai – a török
basa, a szerelmespár, a kiscsikó, a kalapos
virágáruslány – gyermekkönyvtárunk ma is
féltve õrzött kincsei. 

Szakmai munkám színvonalasabb végzé-
sét jelentõsen segítette a mûhely által szer-

vezett két tanfolyam, ahol a gyermekkönyv-
tárakat is érintõ új kihívásokra kaphattam
választ – a téma legnevesebb szakértõitõl. 

Örömmel tölt el, hogy három és fél évvel
ezelõtt egy egész napos mûhely továbbkép-
zés keretében É. Szabó Márta bábáskodásá-
val nálunk alakult meg az országban harma-
dikként a cimborák klubja. Azóta is tart az a
gyümölcsözõ együttmûködés a mûhely tag-
jaival, mely nagyszabású programsoroza-
tokban öltött testet (pl. reneszánsz cimbora
év, Cimbora meselabirintus, Benedek Elek
rajzpályázat hirdetése és kiállítás rendezé-
se).

Életre szóló élményt jelentett a Levente
Péterrel való találkozás, aki rendhagyó játé-
kos illemtani foglalkozásaival, eredeti és
egyéni ötleteivel, humorával bûvölte el nem
csak a mûhely tagjait, hanem az érdeklõdõ
óvónõket, pedagógusokat is. 

(Ignácz Lászlóné)

Fiókkönyvtári osztályvezetõként az egyik
alapító tagja vagyok a magunk között csak
GYM-nek nevezett szakmai mûhelynek,
melynek munkájában minden fiókkönyv-
táros aktív szerepet vállal. Ilyen szempont-
ból könnyû helyzetben voltam, hiszen nem
kellett az ott szerzett tudást közvetítenem a
kollégáimnak, mert õk elsõ kézbõl részesei
voltak a történéseknek.
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Természetesen azok a szakmai progra-
mok állnak legközelebb a szívemhez, 
melyeknek a helyszínei a fiókkönyvtárak,
közremûködõi pedig a fiókkönyvtáros kollé-
ganõk voltak.

Különleges élmény volt számomra a szal-
mafonás technikájának elsajátítása Nyírszõ-
lõsön, a központi gyermekkönyvtárban tar-
tott adventi elõkészületek, húsvéti népszo-
kások, farsangolás, a játéktárban zajlott 
kézmûves foglalkozások és még hosszasan
sorolhatnám.

A tanult kézmûves technikákat és mintá-
kat a lányomnak adtam át, aki pedagógus-
ként, édesanyaként is jól hasznosítja és még
tovább tökéletesíti, fejleszti õket a gyakor-
latban.

Az elmúlt tíz évrõl sok kedves tárgyi em-
léket is õrzök, pl. festett kavicsot és üveget,
batikolt terítõt, csuhébabát, karácsonyi aján-
dékokat, képeslapokat, origamit.

Szívesen emlékszem vissza a PISA fel-
mérés eredményérõl készült beszámolómra
és az önismereti foglalkozásomra.

Örvendetes, hogy ezeken az alkalmakon a
vidéki könyvtáros kolléganõkkel közelebb
kerültünk egymáshoz. Jó volt látni szakfel-
ügyeletem alkalmával a nagykállói gyer-
mekkönyvtárban a GYM-ben készített de-
korációkat.

Nagyon örülök, hogy részese lehettem az
elmúlt tíz év eseményeinek. Remélem,
hogy a GYM még sokáig él, és a követke-
zõ öt évben aktív, majd nyugdíjas éveimben
inaktív, de sok idõvel és ötlettel bíró tagja
lehetek.

Köszönet a vezetésnek, hogy lehetõvé tet-
te mûködésünket, köszönet a tagtársaknak a
termékeny együttlétekért. Jó veletek dol-
gozni! 

(Mátyás Lászlóné)

Megtisztelõ számomra, hogy én vagyok az
emlékezõk között a legfiatalabb.

Már akkor megtisztelve éreztem magam,
amikor elõször vettem részt a mûhely to-
vábbképzésén, hiszen olyan kollégák társa-
ságát élvezhettem, akik már számos dolgot
„letettek az asztalra”. Voltak olyanok is,
mint én, akik még csak próbálgatták szár-
nyaikat – és õszintén megmondva, jó volt
látni, hogy más is tanul ezekbõl az összejö-
vetelekbõl. 

Ezeken a rendezvényeken, továbbképzé-
seken, számos olyan területtel ismerkedünk
meg, melyeket addig nem ismertünk, vi-
szont munkánk során használni tudjuk. 
A mandala-, csuhébaba-, karácsonyi aján-
dék-készítés mind-mind olyan új ismeretet
adott, amelyet alkalmazni tudtam, ill. tudom
a foglalkozásaim során. 

Hogy mit kaptam ezektõl a közös együtt-
létektõl? Önbizalmat, hogy bátran kiálljak
az emberek, a gyerekek elé. Segítséget:
szakmait és emberit egyaránt. Hitet, hogy
igenis van létjogosultsága ennek a munká-
nak. Kötelességtudatot, hogy igen, fel kell
vállalni ezeket az eseményeket, elõnyükkel
és a velük járó „befektetéssel” együtt.
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Téved az, aki azt hiszi, hogy a mûhely
tagjai csak ezeken az alkalmakon segítik
egymást: ha bárkit bármikor megállítok, se-
gít, s ha engem kérdeznek, én is segítek tu-
dásomnak megfelelõen. Ez az önzetlenség
az, amit szeretnék én is továbbadni a mun-
kám során. 

Köszönet illeti azokat a bátor embereket,
akik tíz évvel ezelõtt megfogalmazták és fel
merték vállalni, hogy elindítanak egy ilyen
kezdeményezést. S lám, az idõ õket igazol-
ta. Köszönöm, hogy a kollégák segítenek
nap mint nap felnõni a feladatokhoz, ame-
lyeket az élet „gördít” elém, elénk.

(Szalanicsné Tanyik Mariann) 

A tíz év eredményei, a kollégák visszajel-
zései, a visszaemlékezésen elhangzottak
megerõsítettek abban a hitemben, hogy az
Együtt könnyebb, eredményesebb szlogen
szellemében jó úton járunk, hogy megérte
létrehozni a mûhelyt, és megéri a jövõben is
dolgozni érte!

Kívánok mindnyájunknak a következõ
évtizedekhez eredményes, sikerekben gaz-
dag munkát és sok-sok vidám, jókedvû
gyermekolvasót! ■
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Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Verseny

2009/2010-es tanév

Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet – Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
(OFI-OPKM) a tehetséggondozás, a tanulók
információs mûveltségének és azon belül is
a könyvtárhasználati eszköztudásuknak,
szövegértésüknek, logikus gondolkodásuk-
nak és kreativitásuknak a fejlesztése céljá-
ból, a 2009/2010-es tanévben is meghirdeti a
Bod Péter országos könyvtárhasználati ver-
senyt.

Tehetséggondozó tanulmányi versenyünk
magyar nyelvû egyéni verseny, bármely ma-
gyarországi iskola 5–10. évfolyamos tanterv
szerint tanuló diákja nevezhet az évfolyam-
ok szerint meghatározott három kategóriá-
ban.

A verseny témája ebben a tanévben: A tö-
megközlekedés. A tanulók a verseny három
fordulójában ezen a témán keresztül mutat-
hatják meg tudásukat, tehetségüket az infor-
mációk és a könyvtárak használatában.

A versenyre a hagyományoknak megfele-
lõen a megyei versenyszervezõkön keresztül
lehet nevezni. A megyei fordulóra való neve-
zés határideje: 2009. december 12.

A verseny döntõjére 2010. április 26–27-
én kerül sor. A helyszínét a versenybizottság
egy pályázat keretében választja ki, melyre
várjuk az iskolai könyvtárak jelentkezését
2009. november 20-áig.

A www.opkm.hu honlapról többek között
elérhetõ a részletes versenykiírás és a me-
gyei szervezõk adatai is. A felkészítõ mun-
kát segítendõ módszertani ötletek mellett
honlapunkon közzétettük a korábbi évek fel-
adatlapjait megoldókulcsokkal együtt.

Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakre-
ferens, országos versenyszervezõ
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (1) 323-5555
E-mail: domsody.andrea@opkm.hu
www.opkm.hu


