
jelenlétére, így együtt viszont sajnos nem
sokan fordultak meg a kölcsönzõtér sarká-
ban, ennek jobb helyszíne lehetett volna a
gyermekkönyvtár. Ezért itt is inkább a köny-
vek között böngészgettek, mint játszottak. 
A kiállítás gazdája Szabóné Szász Anikó és
Frank Anna volt.

Így épült föl a hét folyamán a különleges
könyvajánló, minden nap újabb ajánlóasz-
tallal gyarapodva, a hét végére az egész teret
betöltve. Nem magára hagyva, hanem folya-
matosan gondozva az éppen ott lévõ kollé-
ganõ által, aki segített legyõzni a „pultfóbi-
át”, folyamatosan „rendelkezésre állt”, s
ajánlotta valamennyi témát közvetlenül, 
barátságosan, de nem erõszakosan, nem to-
lakodva. A kiállítást – gazda nélkül – a kö-
vetkezõ két hétben is meghagytuk, ezekben
a napokban is még sok spontán böngészge-
tõ, válogató nézte meg. Tájékoztató-köl-
csönzõ kollégáink mondják, hogy sokan di-
csérték, jelezték, hogy tetszik nekik, örülnek
neki. Köszönet a raktáros kollégáknak, és
Hajasné Rebák Andrea kolléganõnknek,
akik segítettek összegyûjteni a kiállított
könyveket, majd visszasorolni õket raktári
helyükre.

Még egy kiállítást készítettünk a családi
olvasás éve jegyében a karácsony elõtti he-
tekben. Olvasnivalót kínáltunk az ünnepek-
re: adventtel, karácsonnyal kapcsolatos 
antológiákat, kézmûves könyveket, s min-
denféle könnyû és nehezebb olvasnivalót,
szépirodalmat, olyan mûveket, amelyek té-
májukban érintik a karácsonyt vagy csak cí-
mükben utalnak az ünnepre.

Változik a könyvtár, mondják sokan.
Egyre többen jönnek információért és keve-
sebben olvasnivalóért. Ez igaz, de az új igé-
nyek kielégítése mellett a hagyományos
funkciót sem szabad elhanyagolni. Hála az
égnek, sokan szeretnek még olvasni, sokan
jönnek azért a könyvtárba, mint húsz-har-
minc évvel ezelõtt: jó könyvért. Figyelnünk
kell ezekre az olvasókra, meg kell tartanunk
õket, biztosítanunk kell nekik ugyanazt,
mint a régi kis könyvtárakban: bõséges, akár
személyre szóló ajánlatot, odafigyelést, ba-
rátságos kommunikációt, az eszmecsere 
lehetõségét. Az õ megtartásukra, kiszolgálá-
sukra tartom (tartjuk) hagyományos, de na-
gyon jó eszköznek a könyvajánlót és a
könyvkiállítást, amire bármikor bármilyen
témában találhatunk alkalmat az egész év
folyamán. Nincs új a Nap alatt! ■
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Bizonyítványt kaptak 
a pályázatírók

Tizennégyen vették át pályázatírói bizo-
nyítványukat Lengyeltótiban. A Lengyel-
tóti Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
csaknem 30 millió forintot nyert az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Programjában.

A képzést ebbõl finanszírozták, s a for-
rás révén az intézmény akkreditációja is
megvalósulhat.

A bizonyítványosztáson elhangzott: a
400 órás tanfolyam résztvevõi elsajátítot-
ták a pályázatírás alapjait. A vizsgán vala-
mennyien kiválóan teljesítettek.

Peitlerné Takács Éva, az intézmény
igazgatója elmondta: a korábban lezárult
nehézgépkezelõ képzéssel együtt két sike-
res programot valósítottak meg. Ez a kez-
det, ugyanis hamarosan újabb tanfolyamok
indulnak. A pályázati támogatás révén
nemcsak az oktatást, hanem az intézmény
akkreditációját is finanszírozni tudjuk. Ez
pedig új távlatokat nyit a település kulturá-
lis közintézménye számára, amely eztán
képzõközpontként is funkcionálhat.

(Forrás: kapos.hu)




