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"KIS-KÖNYVTÁROS SZAKKÖR"
a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban
a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0166 pályázat keretében
A könyvtárhasználati foglalkozások során az általános iskolás tanulók megismerkedtek a könyvtári szolgáltatások teljes körével (könyvkölcsönzés, helyben használat,
irodalomkutatás), a szabadpolcos könyvtári állomány elhelyezési rendjével (könyvtári
ábécé sajátosságai, betűrendbe sorolás szabályai, a szépirodalom és az ismeretközlő
irodalom raktári jelzete), a különböző dokumentumtípusok jellemzőivel.
A szakkör végén a gyerekek már biztonsággal tájékozódtak az állományon belül
kialakított könyvcsoportok között, ismerve azok rendszerét. A különböző kézikönyvtípusok közül a kérdéseikhez megfelelőt ki tudták választani, hiszen megismerték azok
jellegzetességeit (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, kronológiák…). Könnyen tájékozódtak a könyvekben a keresést segítő mutatók, tartalomjegyzékek, utalások, élőfej stb.
segítségével.
A sokféle kérdéstípusra választ adó különböző katalógusok (szerzői betűrendes,
címszó-, kereszt-, számítógépes) használata az információs rendszer részeként segítette
a keresést a könyvtár állományában.
Az elsajátított ismeretek birtokában egy-egy könyvtári látogatás már igazi sikerélménnyé válik a gyermekek számára, ez pedig - reméljük - biztosítékává a további
könyvtárhasználatnak.
Mikó Lajosné
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LETENYE A XX. SZÁZADBAN
A letenyei Polgármesteri Hivatal Dísztermében került sor január végén Tóth
Oszkár: „Letenye a XX. században” című könyvének ünnepélyes bemutatójára.
A - 20 éve - 1993-ban napvilágot látott „Letenye története” című kiadványt a helyi művelődési ház nyugalmazott igazgatója még a néhai nagykanizsai dr. Kerecsényi
Edittel írta, a most megjelent kötet Tóth Oszkár önálló munkája.
A tényszerű és tárgyszerű monográfia a XX. század történéseit tekinti át közel
500 oldalon.
A hiánypótló kötet hitelességét eredeti dokumentumok és beszámolók biztosítják. A szerző közel 60 embert kérdezett meg, 800 jegyzetet és 79 mellékletet készített,
valamint 160 fényképpel színesítette könyvét, melyek nagy része saját fotó. A három
évig tartó kutatómunka színteréül az irattárak, könyvtárak szolgáltak.
A kötet már 2009-ben elkészült, azonban anyagi gondok miatt eddig nem jelenhetett meg.
A kiadást a Letenyéért Közéleti Egyesület (LKE) koordinálásával létrejött Darányi Ignác Terv nyertes pályázata és a letenyei önkormányzat támogatása tette lehetővé.
A Városháza dísztermében tartott ünnepélyes könyvbemutatón Halmi Béla polgármester, Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, valamint
Mikóné Farkas Ildikó, a Letenyéért Közéleti Egyesület tagja ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe a tényszerű és tárgyszerű várostörténeti kiadványt.
A könyvet Tantalics Béla, helytörténész (Lenti) lektorálta, a műsoros estet fellépésével színesítette a Mákvirág Citerazenekar, a műből részleteket olvastak fel a Letenyei Versmondó Kör tagjai.
Az 500 példányban megjelent, közel 400 oldalas Letenye a XX. században című
könyvet minden jelenlévő ingyen kapta kézhez, melyet a szerző örömmel dedikált a
helyszínen.
Molnárné Pfeiffer Edit
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