
Magyarország bekapcsolódása a
nemzetközi programba

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szer-
vezete (IASL) által az iskolai könyvtári
világhónap kapcsán meghirdetett nem-
zetközi könyvjelzõcsere-programban a
magyar diákok is szép számmal képvisel-
tették magukat. A Könyvtárostanárok
Egyesületén (KTE) keresztül tizenhat is-
kola több mint hétszáz diákja vett részt a
pályázaton. A nemzetközi szervezet se-
gítségével partnerkapcsolatok épülhettek
ki portugál, kanadai, egyesült államokbe-
li, ír, indiai és más országok iskoláival,
iskolai könyvtáraival. ■

Könyvjelzõcsere-program 
a szolnoki Pálfy-Vízügyi 
Tagintézményben

Az IASL idei felhívására – iskolai
könyvtárunk közremûködésével – a 9. a
osztály nevezett be a könyvjelzõcsere-
programba. Izgatottan vártuk, hogy 
melyik országból kapunk majd cserepart-
nereket, hiszen a szervezõk Kínától Skó-
ciáig a világ bármelyik tájáról választhat-
tak hozzánk osztályt. Végül is október vé-
gén megtudtuk, hogy egy portugál iskola
lett a partnerünk, a Lisszabon közelében
található Torres Vedras városából. Az is-
kola neve: Escola Secundaria Henriques. 

Mire az iskola adatai és a könyvjelzõk
megérkeztek, a 9. a osztályos tanulók is
elkészültek a vállalt munkájukkal. Leg-
többen 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 meg-
található volt, remélve, hogy levelezõ
partnerekre is találnak a portugál tanulók
között. 

A cserepartner intézmény könyvtá-
rostanára, Célia Bento, arról tájékoztatott
bennünket, hogy az idõ rövidsége miatt a
könyvjelzõket õ és két kolléganõje készí-
tették el, így e-mail címeket nem tudtak
írni rájuk. Nagyon örültünk az egységes,
de mégis sokszínû, színes rafiákkal díszí-
tett, vidám daraboknak, és reméljük,
hogy levelezõ partnerekre is találnak
majd tanulóink. 

A könyvjelzõcsere kiegészítõ prog-
ramjaként a diákok több közismereti órán 
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