
il: , nak. Lelkes tevékenységüknek a szépen felújí- Ezek a laikusoknak szóló, közérthetõ elõadá-
I : tott Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár adott ott- sok egy ilyen látogatott helyen, mint a Fõvárosi
: i hont. Az elmúlt fél évben foglalkoztunk az egész- Szabó Ervin Könyvtár, egy lépést jelenthetnek a

i séges életmóddal, a szûrõvizsgálatok fontossá- fenti célok megvalósítása felé.
J i gával. Minden hónap harmadik szombatján, délelõtt
i : Szeptemberben a szájápolás legfontosabb te- tizenegy órakor kezdõdik a "családi szombat",
:' endõivel ismerkedtünk meg, októberben testi- ahol az aktív korosztály, a nagymamák, nagypa-

lelki problémák összefüggéseirõl beszélt egy pák, idõsek és fiatalok mellett az apró gyerme-
pszichoterapeuta. Novemberben az érbetegségek- kek szórakoztatására is gondoltak. Amíg a ki-
rõl volt szó. "A népesség egészséges állapotá- csik a gyermekkönyvtárban játszanak, alkotnak,

i nak javítása nagymértékben rugg a megelõzéstõl, felügyelet mellett szórakoznak vagy fejlesztik
~'; !. valamint a betegségek mielõbbi felismerésétõl. Ez képességeiket, addig a felnõttek számára tartott
'i azért fontos, hogy idõben megfelelõ ellátást lehes- egészségmegõrzõ programok segítséget próbál-
; \ sen nyújtani" -mondta egyebek közt dr. Sándor nak nyújtani az ezredforduló stresszeI teli élet-

:.ij .István. formájánaktúléléséhez.'1 ' Dec~~b~~ 21-én a té~a a ma~as .vérnyomás .Olyan,korban élünk, amikor.a fes~~,tség, t~!-

j volt, eloadoja dr. Hankoczy Judú foorvos. Dr. hajszoltsag mellett gyakran nInCS ldonk sajat
Lõrinczi Sándor érsebész megjegyezte: "A hét- problémáink észlelésére, sokszor nem tulajdoní-
köznapi munka során nagyon elszomorító, de tunk jelentõséget -tudatlanságból, vagy egysze- .

I gyakorta tapasztalom, hogy váratlan, veszélyez- rûen idõ hiányában -olyan dolgoknak, amelyek-

tetõ kórképek hátterében kezeletlen vagy elégte- kel a jövõnk, egészségi állapotunk, vagy egy-
lenül kezelt magas vérnyomás áll". szerûen jó közérzetünk zálogát biztosíthatnánk.

A következõ kérdésekrõl beszélgettünk: Mi- Az egészségmegõrzõ program keretében le-
kor magas a vérnyomás? Kell-e kezelni a magas hetõség nyílik személyes beszélgetésekre az or-
vérnyomást? Miért hívjuk néma gyilkosnak? Mi vos-elõadókkal az egészséges életmódról, azok-
az összeruggés az életmód és a magas vérnyo- ról a figyelmeztetõ tünetekrõl, amelyek észlelé-
más között? sel(or orvoshoz kell fordulnunk, mielõtt még ko-

Januári téma: a. májbetegségek. "Örömmel molyabb baj következhetne be.
látom, hogy a média az utóbbi idõben egyre több A tudás hatalom, tudásunkat fordítsuk saját
figyelmet szentel az egészség megõrzésének, magunk és k;örnyezetünk jobbá tételére, ezzel
mégis azt gondolom, az emberek többsége még nemcsak pénzt, d~ életminõséget is nyerhetünk.
mindig keveset tud a betegségek megelõzésének (K. K.)lehetõségeirõl. Mint a Szent László Kórház .

hepatológiai osztályán dolgozó belgyógyász, nap Könyvtárosasszisztens-
mint nap találkozom olyan betegekkel, akik ar- ké pzésról számolnak be, hogy nem ha'llottak még a .,

vírusos hepatitisek veszélyeirõl, a lehetséges a BME OMIKK-banvédõoltásokról. Nemcsak a vírusok, de az alko- .

hol és a drogfogyasztás veszélyeire, májkárosító Mindössze fél év kihagyás sal folytatódott 2002-
hatására is fel kell hívni a figyelmet. Tapaszta- ben a könyvtárosasszisztens-képzés a Budapesti
latunk szerint nem lehet eleget beszélni ezekrõl. Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Orszá-
Természetesen az egészség megõrzésének egyéb gos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár-
Iehetõségei, a helyes táplálkozás, a sport, a szû- ban. Mivel az OMIKK-ban 1956 óta folyamatos
rõprogramokon való részvétel fontosságát is tu- volt az aktuális rendeletek által elõírt szinten a
datosítanunk kell az emberekben" -mondta el középfokú szakemberképzés, ez a tevékenység
vendégünk. országos szakkönyvtári feladatként az integráci-

Február 15-ei programunk témája a diéta volt: ót követõen is alapfeladataink között maradt.
a cukorbetegség és a diéta; magas koleszterin, a Az átszervezések és a költözések miatt 2001
magas zsíranyagcsere-értékek esetén alkalmazott õszén még nem tudtuk a képzést megindítani,
diéta; a daganatos betegségek és a diéta; egyéb erre leghamarabb 2002 februárjában kerülhetett
diétás tanácsok. sor. A tanfolyamot a szakma "nagy öregje",
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I
latát, hatékonyságát és eredményességét viszony-
lag tárgyilagosan ítélhessem meg.

A 2002 novemberének végén OKJ-vizsgával
befejezõdött tanfolyam az általam megtapasztalt.
azon képzések sorába t~rtozik, an'Telyek sok te-
kintetben számomra a legemlékezetesebbek.

Az intézet körülményeihez képest igen ala-
pos, átgondolt, odaadó és nem utolsósorban ru-
galmas szervezõi háttérmunka biztosította a tan-
folyam munkájának zökkenõmentességét és ha-
tékonyságát. A tanfolyam vezetõjére nem kevés
feladat hárult. A képzés színhelyéül szolgáló

.Gyorskocsi utcai épület egyik IV. emeleti helyi-
sége -bár otthonos miliõt teremtett a hallgatók
és az elõadók számára -több szempontból ki-
csinek bizonyult. Ez elsõsorban a számítógép-
park méretében és a helyhiányban mutatkozott
meg: nem lehetett annyi számítógépet telepíteni,
mint amennyi a csoport létszáma volt (azaz két
hallgatóra jutott egy számítógép). A tananyag
elsajátításához szükséges dokumentumokat rend-

szeresen és idejében megkaptuk.
Nem volt egyszerû feladat az elõadók mun-

kájának összehangolása sem, hiszen az oktatók
különbözõ intézményekbõl (többek között az
Országos Széchényi Könyvtárból, a Fõvárosi

Mártyán Gyula szervezte meg és indította el. Szabó Ervin Könyvtárból) kerültek ki, és idejü-
Tele volt tervekkel, amikor február végén kap- ket gyakran befolyásolta váratlan, egyéb irányú
tunk egy telefont a családjától, hogy nem tanít munkahelyi elfoglaltságuk is. Ezekre a problé-
többé. mákra mindig sikerült áthidaló megoldást találni

Több mint negyven év alatt könyvtárosok anélkül, hogy órákat kellett volna elhagyni.
százai kez.dték az ismerkedést a szakmával az Ennek köszönhetõen a.tanfolyamot a tematiká-
általa vezetett tanfolyamokon. Ilyen körülmények ban meghatározott idõpontban be tudtuk fejezni.
között kellett "beugranom" a tanfolyamszervezõ Az elõadások és a foglalkozások nagyon jó,
munkakörébe. mondhatni »kollegiális« hangulatban zajlottak.

A továbbiakban az egyik hallgatót idézem, Külön említést érdemel az elõadók többségének
aki március végén csatlakozott a csoporthoz. közvetlensége, segítõkészsége, a könyvtárügy

"Bodnár László magyar-orosz. szakos (és iránti határtalan lelkesedése és odaadása, amit
immár két éve oktatási informatikus végzettség- igyekeztek a hallgatókba is beplántálni. Külön
gel is rendelkezõ) tanár vagyok a kazincbarcikai köszönetet érdemelnek azok az elõadók, akik
Ságvári Endre Gimnáziumban. Abban a szeren- önzetlen módon, szabadidejüket is feláldozva
csés helyzetben volt részem, hogy a BME vállalták, hogy kiegészítõ foglalkozásokkal se-
OMIKK által2002-ben indított keresztféléves gítsenek a szakma minél magasabb szintû elsa-

könyvtárosasszisztens-képzõ tanfolyam hallgatója játításában.
lehettem. Nem véletlenül illettem ezt a lehetõsé- Végezetül néhány szót a tananyag megválasz-
get a »szerencsés helyzet« kifejezéssel. Mint gya- tásáról. A könyvtári területen még kevés idõt
korló tanárnak, a hosszú évek során már jó tucat töltve, úgy érzem, hogyatananyagnak mind az

képzésben, továbbképzésben volt módom részt elméleti, mind a gyakorlati részét sikerült úgy
venni hallgatóként és tanárként is. Így van bõ- megválogatni, hogy abban szinte semmi olyan
ven rálátásom, összehasonlítási alapom ahhoz, »felesleges« nem volt, amire a mindennapi
hogy egy képzés szervezettségi szintjét, hangu- könyvtári munkában ne lenne szükség.,

; -
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11\11, .,..- Néhány gondolat erejéig mindenképpen ki kell. A "Macskavágta" játszóházba minden korosz-

:\ i! térnem a csoport hallgatóira is, hisz az oktatás is tályt vártunk szüleikkel, nagyszüleikkel együtt.
'~ 1 -a neveléshez hasonlóan -bipoláris tevékeny- .A fotókiállításra felnõtt és gyerek is behoz-

~ : ség, azaz, ahogy mondani szokták: mindig ket- hatta macskás képeslapjait, a gazdik pedig ked-
~

1 : i tõn áll a vásár. Kijelenthetem, hogy rendkívül jó venceikrõl készült fotóikat.
,; : volt a csoport szelleme mind az elõadókkal való A rövid, kéthetes elõkészület után mi,
, 1

:1 : együttmûködésben, mind pedig egymás kölcsö- gyerekkönyvtárosok is nagy izgalommal vártuk \
:i ! nös segítésében. a macskák napját január 18-án, szombaton. A .,

i ;1.1; A fentiekre alapozva úgy vélem: a BME bejelentkezett 99 versmondóból 85-en meg is
\~'j: -"'! OMIKK könyvtárosasszisztens-képzõ tanfolya- érkeztek, s két csoportban (1-2., illetve 3-4. i

mán végzett hallgatók olyan mennyiségû és osztályosok) el is mondták verseiket. Az elbírá- :
mélységû szakmai ismeretet sajátíthattak el a lásban a város más gyerekkönyvtáraiban dolgo- I

képzés ideje alatt, hogy a szakmában kivétel zó koIlégák, valamint a foglalkozásainkra gye-
nélkül mindannyian jól meg fogják áIlni a he- rekeket kísérõ óvónõk segítettek.
lyüket." Mindén versmondó gyereket díjaztunk, ezért

:;! i Szeretnénk a munkát hasonló légkörben, a a gyerekek szüleitõl és a pedagógusoktól nagy
j : tananyag lehetõség szerinti korszerûsítéséveI elismerést kaptunk. Az egeret elkapó macskatt ' ~olyta:ni. Várjuk a tanulni vágyókat a 2003 õszén rajz~ az elsõ ?elyezettek",oklevelét" díszítette, s

I ! Indulo tanfolyamunkon! a szovegben IS olvashattak: "Legszebben mond-
:: ' Bodnár László -Viszocsekné Péteri Éva tad versedet, érte jár e köszönet." A második

\ ; helyezettek oklevelén egy vidám cica is társult
Macskák napja az egeres meIlé,a szöveg pedig jelezte "Elmond-I a zalae gersze gi József tad ~zépen versedet, érte jár e ,~öszön~t": A h~r-

madlk helyezettek oklevele ujabb vldam cIca
Attila Városi Könyvtárban képével bõvült, szövege pedig a következõ volt:

, "Kedvesen mondtad versedet, érte jár e köszö-

Könyvtárunk, a gyerekek kérésére -a tavalyi nrt". Az elsõ és a második helyezettek könyvet,
Mackónap sikerén felbuzdulva -macskanapot a harmadik helyezettek könyvtárunk képével
hirdetett. Így aztán 2003 januárjában a macskák eIlátott noteszt kaptak ajándékba.
tartották izgalomban Zalaegerszeg macskás és Azért is írtunk a jutalmazás e formájáról rész-
nem macskás gyerekeit, valamint a gyermek- letesen, mert versenyeinken állandó gond -fó-
könyvtárosokat. leg az elsõ osztályosoknál, de a többi alsó tago-

.Az alsó tagozatos korosztályt a "Dorom- zatosnál is -a díj nélkül maradók elkeseredése.
boI ó" versmondó versenyre vártuk. Minden je- Most minden versmondónk elégedetten távozott.
lentkezõ gyereket fogadtunk, -egyetlen kikötés- A macskaszépségversenyre érkezõcicák gaz-
seI: az általunk ajánlott húsz tételes listáról vá- dáit dr. Götli István állatorvos várta, aki a macs-
lasszanak verseket. A lista célja az volt, hogya katartásról beszélt a gyerekeknek, majd kérdése-
gyerekek jöjjenek be a könyvtárba, vegyék ke- ikre is válaszolt. A közönség már itt elkezdte a
zükbe a könyveket, olvassanak, válogassanak.
Amelyik vers aztán megtetszik nekik, azt el is
mondhatják. Természetesen szerettük volna el-
kerülni azt is, hogy az iskolában megismert ver-
sekkel versenyezzenek.

.A macskaszépségversenyre bármely korosz-
tály nevezhetett tarka, szürke, cirmos, kicsi, nagy
-de mindenképpen számára kedves cicájával. A
jelentkezõknek a veszettség eIleni védõoltásról
szóló igazolást is meIlékelniük keIlett. (ÁNTSZ
elõírás). Ez sajnos behatároIta a jelentkezõk szá-

Imát, viszont az egészségügyi elõírásokat be kel-
lett tartanunk.
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