
ÜNNEPELŐ 

A CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁR 

 
A Csácsbozsoki Fiókkönyvtárban élénk közösségi és kulturális élet zajlik. Programjainkon 
azonban nem csak az iskola diákjait, hanem a településrész lakóit, közösségeit a városból 
illetve a környék településeiről idelátogató vendégeket is szívesen látjuk. Rendezvényeinken 
minden korosztály számára lehetőséget kínálunk a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésére, 
a közösségi életre, a tanulásra, a kreativitás fejlesztésére, a magyar és a helyi kultúra 
értékeinek megismerésére, a hagyományok ápolására és megőrzésére.  

A könyvtáros - jelen esetben jómagam - munkája végett az iskolában működő könyvtárához 
van kötve. Akkor találkozik az iskola vezetőségével, tanáraival, alkalmazottaival, diákjaival, 
amikor valamilyen kéréssel vagy problémával meglátogatják. A diákok szünetben jönnek, 
ilyenkor sok esetben kígyózó sor alakul ki. A szünet rövid, a tanárok látogatása is erre a kis 
időre korlátozódik. Őket is ki kell szolgálni. Kész harc folyik, hogy kinek sürgősebb a kért 
dokumentum. Szünet után legtöbb esetben kis csend honol a könyvtárban. 

Mint a fentiekből kiderült a könyvtáros élettere nem mutat messzire a könyvtárától, ami 
bizonyos szempontból jó is. Kapcsolatfelvétele a diákokkal és pedagógusokkal eléggé 
nehézkes, mert legtöbb esetben ők akkor szabadok, amikor a könyvtáros dolgozik. A 
könyvtáros feladata megtalálni azokat az időszakokat, amikor meg tudja valósítani, össze 
tudja hangolni tanár kollégáival és könyvtárlátogató diákjaival munkáját és a kötetlen 
beszélgetéseket a jobb megismerés érdekében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola diákjai mindennapos látogatók a könyvtárban, ők olvasnak legtöbbet. A 
kamaszok olvasási kedve is megnőtt; az utóbbi időszakban lehetőség volt őket érdeklő új 
könyvek beszerzésére. Ezt alátámasztják a kölcsönzési statisztikai adatok is. Házi feladataik 
elkészítéséhez gyakran kérnek segítséget (főleg a tanulószobások), tanulási célra is gyakran 
veszik igénybe a könyvtár olvasótermét, s használják a kézikönyvtári állományt, valamint a 
számítógép és internet adta lehetőségeket. 

Hagyománnyá vált, hogy évről évre megrendezésre kerül a Magyar Népmese Napja 
alkalmából szervezett mesevetélkedő, valamint az általános műveltségi vetélkedő a Magyar 
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Kultúra napján. Szintén a könyvtár ad helyet az iskolai mesemondó versenynek, melyről a 
legjobbak a városi versenyre jutnak tovább. 

Több nagysikerű író-olvasó találkozóra is sor került az évek során. Vendégünk volt Főző 
Laura írónő, Adamik Zsolt, valamint Varró Dániel. Az alsós gyermekek rendszeresen 
könyvtárhasználati órákon vesznek részt, ahol megismerkedhetnek a könyvtár használatával, a 
mesék és az olvasás világával. 

Könyvtárunk a tanévek során bekapcsolódott az iskola és a településrész számára szervezett 
kézműves foglalkozásokba, családi délutánokba is. Farsangi, húsvétváró, adventi és 
karácsonyváró játszóházakkal várjuk az érdeklődőket. 

A 2016-ban megalakult "LÁJK" Olvasói Klubunk nagyon sikeres, havi 1 alkalommal 
találkozhatnak a klubtagok egymással. 2017. februárjától „Kreatív” klubunk is elindult, ahol 
kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az iskola diákjai.  

Számítástechnikai tanfolyam is indult a könyvtárban kezdők (felnőttek) számára a digitális 
szakadék csökkentése céljából. Az egy hónapos tanfolyam alatt "tanulóink" elsajátíthatták a 
szövegszerkesztés és internet-használat alapjait. 

 

A könyvtár partnerkapcsolatai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hívunk és várunk mindenkit, aki tanulni, művelődni kíván, művészeti és közösségi 
élményekkel szeretne gazdagodni és fel akarja fedezni a könyvek varázslatos világát.                

 

Csaplár – Nagy Franciska 
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