
✒✒  Idén elsõ alkalommal, április 15-én

rendezték meg a Szakmák Éjszakája cí-

mû rendezvénysorozatot országos szin-

ten. A Nemzetgazdasági Minisztérium

(NGM) munkaerõpiacért és képzésért

felelõs államtitkára, Cseresnyés Péter ki-

emelte, hogy a kezdeményezés azért

jött létre, hogy minél több fiatalt tudja-

nak bevonni a szakképzésbe.

A rendezvénysorozat Szegedrõl in-

dult, napjainkban pedig már országos

méretûvé vált. Ezt a fajta képzési formát

a kamarákkal, cégekkel, vállalatokkal

együttmûködve alakították ki, hiszen a

cégek érdekeltek abban, hogy részt ve-

gyenek és segítsék a szakképzést. Azok

a szakmák, amelyeket napjainkban tud-

nak elsajátítani a fiatalok, már kevesebb

manuális tevékenységet, inkább több

szellemi tudást igényelnek.

Miben különbözik a Szakmák Éjsza-

kája a múzeumok, kutatók éjszakájától?

Sokban: mert nem csak színes és szóra-

koztató programokat, hanem ennél sok-

kal többet, jövõt és lehetséges életuta-

kat kínál.  

Egy éjszaka alatt végig lehetett járni a

szakképzõiskolákat, a velük együttmû-

ködõ sikercégek máskor rejtett világát,

bepillantást lehetett nyerni a menõ
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szakemberek titkaiba, megismerhették,

melyik foglalkozás mit takar. Megnéz-

hették azt a kevésbé látható világot,

amely mellett a legtöbbször elmegyünk,

azoknak az embereknek a munkáját,

akik nélkül nem lenne teljes és mûkö-

dõképes világunk. 

A Kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Vá-

rosi Könyvtár is képviseltette magát a

Kiskunhalasi Szakképzési Centrumhoz

tartozó Közgazdasági Szakközépiskolá-

ban ezen az éjszakán. Szerettük volna

mi is megmutatni, milyen lehetõségeket

is tudunk felmutatni azon fiatalok szá-

mára, akik a késõbbiekben ezt az isko-

lát választják. Milyen szolgáltatásokat és

információhordózókat tudunk kínálni a

továbbtanuláshoz, a vizsgákhoz és per-

sze a mindennapi élethez.

Éltünk a kitelepülés lehetõségével.

Próbáltunk különbözõ témákat össze-

gyûjtve könyvcsomagokat összeállítani,

az iskola profiljához igazodva. Ilyen té-

ma volt a közgazdaságtan, a logisztika

és a szállítmányozás, a pénzügy és a

számvitel, a vállalkozás és a bérügyinté-

zés, a gazdasági informatika. Ezen felül

nemcsak szakmai könyvekkel és szak-

mai folyóiratokkal, hanem a mai fiata-

lok ízlésének megfelelõ szépirodalmi

alkotásokkal is készültünk.

A standunknál elidõzõ fiatalok felvi-

lágosítást kaptak a könyvtár alapvetõ és

számukra is fontos szolgáltatásairól,

mint a beiratkozás, a kölcsönzési rend,

a könyvtárközi kölcsönzés, a fénymáso-

lás és a szkennelés, a számítógép és a

médiatár használata.
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Nemcsak a tanulásról és a pályavá-

lasztásról szólt ez az éjszaka. A fiata-

lok minden egyes szakmát játékosabb

formában is megismerhettek, és ki is

próbálhattak. Különbözõ alternatív

programokon is részt vehettek. Megte-

kinthették az iskola történetét egy kiál-

lítás keretén belül, kötetlenül beszélget-

hettek tanárokkal, s feltehettek olyan

kérdéseket is, amikre még nem kaptak

választ. Részt vehettek logikai játékok-

ban, megtudhatták mennyire környe-

zettudatosak, az Öko-lábnyom játék 

kipróbálásával. Divatbemutatón kaphat-

tak ízelítõt a cégek munkaruházati kíná-

latából. De a mi standunkon is megta-

lálták a kikapcsolódás lehetõségét!

Könyvtári totóval készültünk, aminek

segítségével játékosan ismerhették meg

intézményünket. Közben bepillantást

nyertek honlapunkra és Facebook-

oldalunkra. A totó kérdéseit ezen olda-

lak igénybevételével oldhatták meg. 

Jutalmazni se voltunk restek, saját ké-

szítésû süteménnyel és könyvjelzõvel

kedveskedtünk minden kitöltött totóért.

Szórólapon keresztül pedig megtudhat-

ták milyen is az a könyvtáros humor.

Az este tapasztalatai nagyon pozití-

vak voltak, sok-sok fiatalt tudtunk kö-

tetlenebb formában megszólítani s ez-

zel be is csábítani intézményünkbe.

Többfajta lehetõséget kínál egy ilyen

rendezvényen való részvétel, hiszen a

mai fiatalok azok, akikre intézményünk

jövõjét felépíthetjük, s jó arra gondolni,

hogy mi is hozzá tudtunk járulni sikeres

jövõjük megvalósításához. ■
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