Iskolai könyvtárak
Az iskolai könyvtári világhónap eseményei 2013-ban
Magyarország bekapcsolódása a
nemzetközi programba
✒ Kámán Veronika

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) által az iskolai könyvtári
világhónap kapcsán meghirdetett nemzetközi könyvjelzõcsere-programban a
magyar diákok is szép számmal képviseltették magukat. A Könyvtárostanárok
Egyesületén (KTE) keresztül tizenhat iskola több mint hétszáz diákja vett részt a
pályázaton. A nemzetközi szervezet segítségével partnerkapcsolatok épülhettek
ki portugál, kanadai, egyesült államokbeli, ír, indiai és más országok iskoláival,
iskolai könyvtáraival. ■

Könyvjelzõcsere-program
a szolnoki Pálfy-Vízügyi
Tagintézményben
✒ Erdõsné Márta Mária

Az IASL idei felhívására – iskolai
könyvtárunk közremûködésével – a 9. a
osztály nevezett be a könyvjelzõcsereprogramba. Izgatottan vártuk, hogy
melyik országból kapunk majd cserepartnereket, hiszen a szervezõk Kínától Skóciáig a világ bármelyik tájáról választhattak hozzánk osztályt. Végül is október végén megtudtuk, hogy egy portugál iskola
lett a partnerünk, a Lisszabon közelében
található Torres Vedras városából. Az iskola neve: Escola Secundaria Henriques.
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Mire az iskola adatai és a könyvjelzõk
megérkeztek, a 9. a osztályos tanulók is
elkészültek a vállalt munkájukkal. Legtöbben az iskolai könyvtárat népszerûsítõ
feliratokkal, képekkel dekorálták a
könyvjelzõjüket, de volt, aki kedvenc
könyvét, együttesét jelenítette meg.
A tanulók munkáit úgy küldtük el,
hogy azon a készítõ e-mail címe is megtalálható volt, remélve, hogy levelezõ
partnerekre is találnak a portugál tanulók
között.
A cserepartner intézmény könyvtárostanára, Célia Bento, arról tájékoztatott
bennünket, hogy az idõ rövidsége miatt a
könyvjelzõket õ és két kolléganõje készítették el, így e-mail címeket nem tudtak
írni rájuk. Nagyon örültünk az egységes,
de mégis sokszínû, színes rafiákkal díszített, vidám daraboknak, és reméljük,
hogy levelezõ partnerekre is találnak
majd tanulóink.
A könyvjelzõcsere kiegészítõ programjaként a diákok több közismereti órán
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Beszámoló az elsõ országos iskolai
könyvtári éjszakákról
✒ Andó Anita

hallgattak, illetve tartottak kiselõadásokat Portugáliáról: fizikaórán a neves portugál tengerészrõl, Magellánról földrajzórán az ország természeti kincseirõl,
földrajzáról, iparáról esett szó. A kiselõadásokat ebben a témában is három önként vállalkozó tanuló tartotta. Irodalomórán a legnagyobb portugál írókról,
költõkrõl beszélgettek, köztük az irodalmi Nobel-díjas José Saramagóról. Osztályfõnöki órán pedig diaképes úti élménybeszámolót néztek meg, többek
között Porto, Coimbra és Lisszabon nevezetességeit.
Mindannyian, a programban közremûködõ tanárok és diákok, örültünk a lehetõségnek, hogy a könyvjelzõcsere kapcsán módunk volt egy történelmi hagyományokban és tárgyi emlékekben gazdag, természeti adottságait tekintve is
gyönyörû országgal megismerkedni.
Köszönjük a Könytárostanárok Egyesületének a szervezésben nyújtott segítségét! ■
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„Elirigyelték a múzeumok sikerét” – volt
olvasható a Népszabadság 2013. augusztus 22-én megjelent számában az Iskolai
könyvtárak éjszakája rendezvény ötlete
kapcsán.
Úgy hiszem, hogy nem irigyeltük el
mi, könyvtárostanárok, sem a múzeumok, sem más éjszakázni kívánó közösség sikereit.
Az elsõ Iskolai könyvtárak éjszakája
rendezvény célja a siker megízlelésénél
tovább mutat.
Nem új keletû ötlet, miszerint töltsünk egy éjszakát az iskolai könyvtárban.
Ez akkor fogalmazódott meg bennem ismét, amikor az egyik közösségi fórumon
szóba került, hogy miért nincs a könyvtárosoknak saját éjszakájuk. Hamarjában
megszületett egy bejegyzésem ezzel a témával kapcsolatban, majd megkerestem
a Könyvtárostanárok Egyesületét a felvetett országos program gondolatával.
A felvetés meghallgatásra talált, így
megkezdõdött az éjszaka országos szervezése.
Az elsõ lépés az volt, hogy a könyvtárostanár kollégákat megszólítsuk és
kérjük õket, csatlakozzanak a közösségi
oldalon létrehozott csoporthoz.
A következõ lépés az igények felmérése volt. Érdeklõdtem a kollégáknál,
hogy mit szólnának egy országos rendezvényhez, ami ráadásul éjszakázást is jelentene, színes programokkal. Nem volt
elég programokat tervezni, azokat szükséges volt le is bonyolítani. A kollégák
szívesen vállalták a részvételt a kezdeméKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. december

