
2009 õszén, egy hosszan tartó együttgondol-
kodás és sok közös tevékenység után, a
Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pálya-
választási Intézet és a Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. együttmûködési megállapo-
dást írt alá. Mindkét fél célul tûzte ki a pe-
dagógusok, szülõk és diákok jobb informá-
lását a könyvek és egyéb ismerethordozók
friss hazai kínálatáról. E mellett kiemelt je-
lentõséget kapnak az iskolai könyvtárak,
amelyeknek gyarapítására az utóbbi évek-
ben egyre kisebb források állnak az intéz-
mények rendelkezésére. 

A MFPI Pedagógiai Szakkönyvtára,
amely egyben tankönyvbemutató hely is,
szívesen adott helyet annak a válogatásnak,
amelyet a fenti célok alapján állítottak ösz-
sze. A hangulatos teret a Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. munkatársai rendezték be. 

A kiállított könyvek lefedik a Nemzeti
Alaptanterv valamennyi mûveltségterületét,
valamint a pedagógia, a neveléstudomány
szakirodalmát. A falakon elhelyezett folyó-
irattartókban a Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. által forgalmazott, oktatásban jól hasz-
nosítható folyóiratok egy-egy példánya lát-
ható. A számítógép az elektronikus informá-
lódást segíti a KELLÓ nemrégiben megújult
honlapjain, ennek használatához a pedagó-
giai könyvtár dolgozói szívesen nyújtanak
segítséget. 

Megtalálhatók ugyanakkor azok a speci-
ális könyvtári munkát segítõ dokumentu-
mok is, amelyek még sok helyen használa-
tosak.

A kuckóban lehetõség van tehát a komp-
lex tájékozódásra, s arra is mód van, hogy az
érdeklõdõk a helyszínen megrendeljék a do-
kumentumokat, amelyek aztán kedvezmé-
nyes áron, három napon belül az intéz-
ményekbe kerülhetnek.

A KELLÓ Kuckó megnyitóján Kormos
Sándor ügyvezetõ igazgató elmondta, hogy
a vállalkozás újszerû, országosan egyedül-
álló, de talán nem kell sok idõnek eltelnie 
ahhoz, hogy több régióban is hasonló lehe-
tõséget kínáljanak az érdeklõdõknek. 

A KELLÓ Kuckót birtokba vették a fõvá-
rosi könyvtárostanárok, pedagógusok, sõt
már érdeklõdõ szülõ is járt a pedagógiai szak-
könyvtár galériáján, ahol kéthetente frissül a
kínálat. A KELLÓ Kuckó a Mérei Ferenc Pe-
dagógiai és Pályaválasztási Intézet Pedagó-
giai Szakkönyvtárában a nyitvatartási idõben
látogatható (1088 Budapest, Vas u. 8–10.).
Mivel a könyvtár egész nyáron, változatlan
nyitva tartással várja olvasóit, a kuckó is hí-
vogatja a betérõt. ■
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Kuckó, új könyvekkel…

✒✒    Hock Zsuzsanna


