
•A S Z A K M A Ü N N E P E 

A Könyvtár egyéni tanulást segítő szolgáltatásainak bemu
tatására a helyi programsorozatban több alkalommal is sor ke
rült. Az egyéni és csoportos érdeklődőket a hagyományos és 
elektronikus lehetőségek széles tárházával ismertették meg a 
könyvtárosok. 

Az Idcísek akadémiája „tanévnyitó" foglalkozását október 2-
án a könyvtárban rendeztük meg a Kecskeméti Szociális Szol
gáltató Központ Idősgondozó szolgáltatásával közösen. A kö
rülbelül százhúsz fős, fiatalos érdeklődést mutató hallgatóságot 
a Hírős Város Nyugdíjasklub citerazenekara köszöntötte. 

A vegyes tematikájú szabadegyetemi előadássorozat foglal
kozásaira havi egy alkalommal októbertől májusig várjuk az 
időseket. Az élethelyzetükhöz kapcsolódó jogi, történeti, pszi
chológiai, művelődéstörténeti és egészségügyi témájú előadáso
kon 100-120 idős ember vesz részt. Az akadémiai kurzus végén 
a résztvevők oklevelet kapnak a szabadegyetem „elvégzéséről". 
A könyvtár egy-egy előadáshoz kapcsolódóan szolgáltatásaival 
segíti a témakörökben elmélyedni vágyókat a további ismeret
szerzésben. 

Az idei programok megvalósítása során nagy hangsúlyt fek

tettünk arra, hogy a helyi média támogatását megnyerjük ren
dezvényeink irányt. Kecskemét valamennyi sajtóorgánumában 
megjelentettük „A művelődés hete - a tanulás ünnepe" esemé
nyeit. A megyei napilap, a Petőfi Népe, a Kecskeméti Televízió 
és a térségi Gong Rádió folyamatosan ajánlotta az egyes ren
dezvényeket. 

A helyi programokat összefoglalóan tartalmazó szórólapot 
készítettünk kétezer példányban. Az egyes rendezvényeknek is 
készítettünk szórólapokat, amelyeken az általunk az országos 
rendezvénysorozat emblémája alapján készített helyi logó utalt 
a szeptemberi és októberi programsorozatra. 

A Művelődési Központ havi műsorajánló plakátján is pro
pagáltuk a program eseményeit. 

A 400-400 db plakáttal a város hirdetőtábláin, iskoláiban, 
közintézményeiben, munkahelyein találkozhattak az érdeklődők. 

A havonta négyezer példányban megjelentetett Kecskeméti 
Kínáló című ingyenesen terjesztett kiadványban is közzétettük 
az eseményeket. 

A Katona József Megyei Könyvtárral a tervezéstől a megvaló
sításig szoros, termékeny és korrekt volt a szakmai kapcsolatunk. 

B R U Z L A I C Z I F R A E R I K A 

BAJAI RENDEZVÉNYEK 

A József Attila Művelődési Központ és Ifjúsági Ház vállalta 
fel „ A Művelődés hete - a tanulás ünnepe" bajai programjai
nak szervezését. Most, amikor az összegzésre került sor, tűnt fel 
igazán, hogy milyen végletek között mozgott ez a programsoro
zat. 

Egyik oldalon: szaknmi gyakorlati foglalkozás hagyományos 
kézműves technikákkal, a másik oldalon mozgókép kultúra és 
médiaismereti szakmai nap. Ég és föld. Vagy mégsem? Ami a 
két egymástól látszólag teljesen különböző foglalkozást illetve 
szakmai napot összeköti, az a kreativitás, az értékmegőrzés és az 
érték fejlesztés. A pedagógusok azon képessége (mert hogy ne
kik szólt a program), hogy akár hagyományos kézműves tech
nikákkal, akár a média eszközeivel merjenek újítani, tanítási 
technikákat váltani, kreatívan gondolkodni. Ezzel a két prog
rammal sikerült megszólítanunk az óvónőket, az általános- és 
középiskolai tanárokat Felső-Bácska több körzetéből. (A körze
tet Baja - Jánoshalma - Bácsalmás határolja.) 

A TIT Bácskai Egyesülete is kapcsolódott a programsoro
zathoz és szervezésükben az Eötvös József Főiskolán több elő
adás hangzott el a következő témákban : 

Publicisztika, közélet, stílus - Kanizsai Mária főiskolai ad
junktus előadásában 

Tanulás-tanítás korosztályi sajátosságai, korrekciós lehetőségek 
- Dr. Sztanáné Dr. Babits Edit tanszékvezető főiskolai docens 
előadásában 

A pedagógiai szaknxai szolgáltatások kistérségi modellje - előadó 
Nemes Gábor az Újvárosi Általános Művelődési Központ igaz
gatója 

A munkaerő piaci képzések Baján és környékén. Ennek elő
adója Szenoradszki Endre a BKM-i Munkaügyi Központ Bajai 
Kirendeltségének vezetője volt. 

Természetesen nemcsak felnőtteket szólítottunk meg .A 
Felső-Bácskai körzetben több Alapfokú Művészeti Iskola mű

ködik. Baján nagy hagyománya van a képzőművészetnek, ebből 
kifolyólag ennek oktatására is nagy hangsúlyt fektetnek. Nem 
véletlen tehát, hogy a tömegkultúra igénytelenségével szemben 
felsorakoztattuk a környezetünkben fellelhető értékeket. 

A következő iskolák mutatkoztak be: 
A Jelky András Szakképzőiskola Művészeti, tagozatának kerá

mia csoportja és művésztanára, 
a Danubia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény színjátszó és 

tánc csoportja, 
a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei. 

„A művelődés hete - a tanulás ünnepe" záró programja Ba
ján az Állatok Napjának a megünneplése volt. Erre családok 
járnak már évek óta. Hozzák a cicákat (hiszen cica szépségver
senyt hirdetünk minden évben), közösen építik a madáretető
ket, készítik papírból, gyurmából a különböző állatfigurákat. 
Elmaradhatatlan része a programnak a zenés gyermekműsor és a 
fotókiállítás. Az idei címe: Fiatal állatorvosok szibétiai kutatóútja. 

A tanulás ünnepéhez kapcsolódva rövid videofilmeket vetí
tettünk a védett fajokról, az állatok gondozásáról, a velük való 
törődésről. Pedagógusok játszottak a gyerekekkel, majd dráma
óra keretében dolgozták fel az állatokkal kapcsolatos témákat. 

Harmadik éve veszünk részt a programban. Jó, hogy évente 
egyszer tartozunk egy országos közösséghez. Köszönjük a támogi-
tásta Népfőiskolai Társaságnak', 
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