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3. Üzleti információ projekt

Természetesen továbbra is mûködik a tanszéki
Üzleti információ projekt (http://harleqin.elte.hu/
businessinfo). Jelentõs elõrelépés, hogy 2005 elsõ
felében – a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)
támogatásával, dr. Rózsa Györgynek, a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) Könyvtára nyugal-
mazott fõigazgatójának elõszavával, valamint dr.

Pálvölgyi Mihály fõiskolai tanár (Berzsenyi Dániel
Fõiskola, Szombathely) lektorálásában – megjele-
nik dr. Kiszl Péter Üzleti információ, céginformáció

és a könyvtárak címû kötete.
dr. Kiszl Péter

ELTE BTK könyvtártudományi tanszék

Jeles napok a halasi
könyvtárban

Hagyományos ünnepeink naptári rendjét sokan
jól ismerjük, a nagyobb események életünkre is
befolyással vannak. Az ezekhez fûzõdõ népszo-
kások, hiedelmek számos eleme a mai generáció
számára már nem kötõdik olyan szervesen a min-
dennapok életritmusához, de a velük való talál-
kozás, a közös játék, zenehallgatás – kiegészülve
énekkel, táncos koreográfiákkal – rengeteg új
élménnyel gazdagít.

A Kiskunhalasi Városi Könyvtár sikeresen
szerepelt a Nemzeti Kulturális Alapprogram
könyvtári szakmai kollégiuma által kiírt pályáza-
ton, ezért lehetõségünk nyílt arra, hogy egy isko-
lai tanév ideje alatt a naptári ünnepekhez kapcso-

lódóan több alkalommal olyan
foglalkozásokat tarthassunk –
általános iskolában tanuló har-
madik osztályos gyerekeknek
–, amelyek a drámapedagógia
és vele párhuzamosan a
könyvtárhasználat segítségével
közelebbrõl megismertetik a
résztvevõkkel az ünnepi nép-
szokásokat, hagyományokat.
Reményeink szerint a könyvtári
környezet inspirálóan hat a
résztvevõkre. A célok között
szerepel a hagyományõrzésen
túl a könyvtár használatának
gyakoroltatása. A különféle
témák feldolgozásakor a
könyvtárhasználat szerves ré-

sze az adott foglalkozásnak.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne csupán

kész információkat kapjanak, hanem a délután
aktív részeseiként, csoportokban, élve a könyvtár
nyújtotta lehetõségekkel, maguk is „felfedezõút-
ra” indulhassanak. Az információk rengetegében
történõ eligazodásukat különféle keresési techni-
kák megismertetésével tudjuk segíteni. Ha ezt
sikerül elsajátítaniuk, akkor az elsõ önálló könyv-
tári keresést és kutatómunkát kísérõ siker élmé-
nye remélhetõleg a késõbbiekben is arra ösztönzi
majd õket, hogy a könyvtárba jöjjenek, mert itt
választ kapnak a kérdéseikre.

A gyermekkönyvtári csoportos foglalkozások
így mindenképpen nagyban hozzájárulhatnak az
iskolai tananyag szélesebb körû, gyakorlatiasabb
elsajátításához. Az együtt eltöltött kellemes dél-
után segíti az ünnepekre történõ ráhangolódást is.

A néphagyományok hiteles szóvivõje és kivá-
ló ismerõje, Bakó Katalin, a népmûvészet ifjú
mestere volt segítségünkre a foglalkozások kidol-
gozásában és megvalósításában.

Idõpontként minden foglalkozás esetében a
szombat délutánt jelöltük meg, így a részvételt
illetõen nem kellett alkalmazkodnunk az iskolai
csengetési rendhez, és nyugodtan be tudtuk fe-
jezni az elkezdett közös tevékenységet.

A kísérleti jelleggel megvalósult foglalkozás-
sorozat elsõ jelentõs állomása a 2004 decemberé-
ben, advent harmadik hetében megtartott rendez-
vényünk volt, amely az egyik legnagyobb családi
ünnepünkre, a karácsonyra történõ felkészülés
jegyében telt.
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A gyerekektõl semmilyen elõzetes tájékozó-
dást nem kértünk, mert a foglalkozás úgy sokat
veszített volna természetességébõl, hiszen célja-
ink között a „szórakozva tanulás” is fontos szem-
pontként szerepelt. A beszélgetések alkalmával
azonban mégis a gyerekek leptek meg bennünket
azzal, hogy könnyedén válaszoltak a feltett kér-
désekre. Nagy érdeklõdéssel hallgatták a Luca-
naphoz fûzõdõ hiedelmeket. Közös éneklés és egy
mindenki számára új és ismeretlen dal megtanu-
lása is színesítette a délutánt. A szinte már csalá-
dias légkörû foglalkozáson a gyerekek nemcsak
hallhattak a karácsony jelképeirõl, hanem kézzel
foghatóan is megismerkedhettek velük.

A találkozó végén stílusosan, almával, pogá-
csával és szaloncukorral teli fonott kosárkákból
fogyaszthattak a gyerekek.

A szeretet ünnepére készülve, meglepetésként
a következõ õsi ír áldást adtuk a gyerekeknek
útravalóul, hogy melegséggel a szívükben emlé-
kezzenek vissza erre a jó hangulatban eltöltött
decemberi napra:

„Legyen mindig a lábad elõtt út,
Arcodat melegen süsse a nap,
A hátad mögül fújjon a szél,
S amíg újra találkozunk,
Hordozzon tenyerén az Isten!”

A foglalkozássorozat 2005-ben is folytatódik.
Januárban a farsanggal, februárban a nagyböjttel
és a kiszehajtással, márciusban a húsvéttal, má-
jusban a lakodalmakkal, júniusban pedig a Szent
Iván napjával kapcsolatos hagyományokat, szo-
kásokat elevenítünk fel.

Reménykedünk a további sikeres folytatásban
és abban, hogy az elkövetkezendõ foglalkozások
mindegyike sokunk megelégedésére és épülésére
szolgál majd.

Tóthné Felföldi Zsuzsanna

Kiskunhalasi Városi Könyvtár

Mesemondó gyermekek
találkozója Halason

A Kiskunhalasi Városi Könyvtár az elmúlt év
december 13-án ismét megrendezte a már hagyo-
mánnyá vált mesemondó versenyt.

 A mesemondó gyermekek találkozójának
városi döntõjén Kiskunhalas és kistérsége diákjai
két korosztályban, hattól tíz és tíztõl tizennégy
évesig vettek részt.

 A városunkból hat általános iskola és két
gimnázium, a kistérségbõl pedig hat településrõl
összesen kilenc tanuló képviseltette magát, isko-


