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ink és a szomszéd megyébõl
érkezettek vettek részt.

Kaposváron a megújult és
kibõvült megyei könyvtárral
Czinkné Bükkösdi Valéria, az
olvasószolgálat vezetõje ismer-
tette meg a vendégeket, külön
kiemelve a gyerekkönyvtárban
folyó tevékenységet. Bepillan-
tást nyerhettek a kollégák a
British Council munkájába is,
amely ekkor tartotta nyílt nap-
ját könyvtárunkban.

Ebéd után szakképzett ide-
genvezetõ mutatta be Kaposvár
nevezetességeit, megszépült
belvárosát.

A továbbképzés szervezése-
kor célkitûzésünk az értõ olva-
sás elsajátításának segítése volt.
Visszatekintve s a visszajelzé-
seket látva, hallgatva úgy érez-
zük, hogy ez a három nap nem-
csak kellemes, de hasznos is
volt. Új gondolatokkal, tapasz-
talatokkal gazdagodva térhettek
haza a könyvtárosok, s ami nem
mellékes, új barátságok köttettek.

A három nap különbözõ él-
ményekkel szolgált, de mind-
egyiknek megvolt a maga ho-
zadéka, amit remélhetõen hasz-
nosítani tudnak mindennapi
munkájukban kol-
légáink.

Zárszóként áll-
jon itt néhány idé-
zet a résztvevõk-
tõl:

�Széles mo-
sollyal az arcomon
járok-kelek�� �
Fülöp Éva könyv-
táros, Kassa

�Szükség van
ránk! Akkor is,
amikor ez már bi-
zonyos magassá-
gokból nem lát-
szik tisztán, de a
földközelbõl, a há-

lás mosolyokból, a kézfogások-
ból naponta érzékeljük.� � dr.
Nagy Attila, olvasásszociológus

�A zamárdi együttlét minden
perce ott van emlékeimben. Jó
volna hasonlót szervezni itthon
is!� � Bákai Magdolna könyv-
táros, Gyergyószentmiklós

 �Köszönet a szervezõknek,
akik odaadó szolgálattal ünne-
pet teremtettek a hétköznapok
sodrában.� � Pauska Mária, drá-
mapedagógus

Hivatalné Lantos Zsófia

Mesemondó
gyermekek
találkozója

Halason

A Kiskunhalasi Városi Könyv-
tár � hagyományaihoz híven �
a gyermekkönyvhéten rendezi
meg a mesemondó gyermekek
találkozóját. Az elmúlt évben
erre december 14-én került sor
két korosztály, a 6�10 és a 10�
14 évesek számára.

A város öt általános iskolá-
ját, két gimnáziumát, valamint
a városkörnyék kilenc települé-

sét tizennégy-tizennégy résztve-
võ képviselte. A mesemondók,
a felkészítõ tanárok, a könyv-
tárosok és a szülõk zsúfolásig
megtöltötték a könyvtár nagy
olvasótermét.

A két zsûri csak hosszas ta-
nácskozás után tudott dönteni,
ami mutatja a nagyszerû szín-
vonalat. Végül az alábbi ered-
mény született:

6�10 évesek: 1. Gyuris Atti-
la 4. o. (felsõvárosi általános
iskola)

2. Ternyák Alexa 2. o. (Fa-
zekas G. utcai általános iskola)

3. Benke Tímea 4. o. (kert-
városi általános iskola)

10�14 évesek: 1. Granyák
Irén 7. o. (felsõvárosi általános
iskola)

2. Kiss Réka 8. o. (Sallai Ist-
ván Általános Iskola, Kisszállás)

3. Dudás Dorottya 8. o.
(Szûts J. Általános Iskola, Kis-
kunhalas)

A mesemondó gyermekek
megyei találkozóján a két elsõ
helyezett vehet részt.

Varga-Sabján Gyula
igazgató,

Kiskunhalasi Városi
Könyvtár


