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renciáját, ugyancsak a József Attila Megyei
Könyvtárban, amelyre szintén meghívtuk a szlo-
vák kollégákat, hiszen a konferencia egyik elõ-
adásának témája a nemzetközi könyvtárközi
együttmûködés lehetõsége volt.

 Október 4-én Komárom-Esztergom megyei
könyvtárosok látogattak Nyitra megye regioná-
lis könyvtáraiba, Révkomáromba, Érsekújvárra
és Lévára. A könyvtáros delegáció tagjai a szlo-
vák nemzetiségi ellátást végzõ községi könyvtá-
rak és a megyei könyvtár munkatársai voltak,
összesen tizenhatan. Révkomáromban Zsok Gi-
zella, a Duna Menti Könyvtár igazgatója kalau-
zolt bennünket, bemutatta könyvtárukat és szol-
gáltatásaikat. Tolmácsolta a könyvtárosoknak a
Vcielka címû gyermeklap fõszerkesztõjének a
kérését, aki szívesen fogadná és közölné magyar-
országi gyermekek rajzait. A következõ állomá-
sunk Érsekújváron az Anton Bernolák Könyvtár
volt. A könyvtár igazgatója, Szilágyi Márta és
kollégái nagyon sok szeretettel üdvözöltek ben-
nünket, majd a könyvtár bemutatatását követõen
a helyi galéria állandó kiállítását tekintettük meg.
A kora délutáni órákban indultunk Lévára, ahol
Jana Holubcova igazgatónõ és kollégái fogad-
tak bennünket. A szívélyes üdvözlést követõen
az igazgató ismertette a könyvtár rövid történe-
tét és szolgáltatásait. Megtudtuk, hogy a könyv-
tár szolgáltatásai nagyon kedveltek, évente kö-
zel ötszáz rendezvényt tartanak. Megtekintettük
a gyermekkönyvtárat, amelynek kialakítását és
berendezését úgy tervezték, hogy fogyatékos gyer-
mekek is használhatják, majd a szlovák kollégák
büszkeségét, a rámpával ellátott, mozgáskorláto-
zottak számára is használhatóvá alakított fiókkönyv-
tárat. Érdekes és tanulságos volt, amit a szlovák
kollégáknál tapasztaltunk. A könyvtáros delegációt
elkísérte dr. Bárdos István, a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat közgyûjteményi és közmû-
velõdési referense, akinek ezúton köszönjük, hogy
mindent megtett azért, hogy anyagilag is lehetõvé
váljon a könyvtárak és könyvtárosok közötti szo-
rosabb együttmûködés.

Október végén került sor a két megye
könyvtáros-bibliográfusainak találkozójára.
Ennek helyszíne a révkomáromi Duna Menti
Könyvtár volt. A tanácskozáson megállapodás
született egymás kiadványainak cseréjérõl,
közös kiadványok elkészítésérõl, illetve egy
közös évkönyv kiadásáról.

Buzer Károlyné

„Parádézó”
gyermekfoglalkozás

Halason
„A könyvtárba mentem,

gyere utánam!”

A fenti figyelemfelkeltõ üzenetet választotta
Bács-Kiskun megyében a kecskeméti Katona
József Könyvtár a bibliotékák népszerûsítésére.

A könyvtár a gyakorlatban is követi a vállalt
szlogent, kollégáink nemcsak az olvasókat buz-
dítják, hanem jó példával elöl járva maguk is ezt
teszik. Az „utazó könyvtárosok” csapata járja a
megye könyvtárait, és a helyi könyvtárakkal
karöltve, közös szervezésben, érdekes elõadások-
ra, játékra hívják az iskoláskorú gyermekeket.

A könyvtári „road show” október 19-én dél-
után a Kiskunhalasi Városi Könyvtárba is elláto-
gatott, ahol EUROPARÁDÉ címmel rendeztek
meg – helyi gyermekkönyvtárosok bevonásával
– egy az Európai Unióval kapcsolatos ismerete-
ket felelevenítõ, játékos hangulatú gyermekfog-
lalkozást.
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A foglalkozás levezetésében a megyei könyv-
tár részérõl Szûcs Margit, Hajdú Ágnes és kollé-
gáik tevékenykedtek.

A játékban a kiskunhalasi Felsõvárosi Általá-
nos Iskola 4–5. osztályos tanulói vettek részt
vegyes korcsoportban, 25 fõs létszámmal.

A választás azért esett az imént említett isko-
lára, mert év közben a könyvtárhasználati órákat
és a könyvtári rendezvényeket szívesen látogat-
ják, aktívan közremûködnek. Örömmel vették a
meghívást a játékra, nagy kedvvel jöttek el hoz-
zánk, és ez a lelkesedés szemmel láthatóan mind-
végig megmaradt a játék folyamán.

Az EUROPARÁDÉ nagyszabású játéksoro-
zat, amelynek feladatai jól ötvözték az uniós és
a könyvtárhasználati ismetereket. Könyvtárunk-
ban öt helyszínen, ötfõs csapatok kialakításával
folyt a játék, amely a megszokott értelemben vett
felkészülést nem igényelt, csupán a résztvevõk
korának megfelelõ általános mûveltséget, tájé-
kozottságot.

Szerepet játszhatott ebben a téma aktualitása
is, hiszen az ország uniós csatlakozása, a külön-
féle nemzetek megismerése, valamint az idegen
nyelvek sokfélesége élénken foglalkoztatja a
gyerekeket.

A legfontosabb alapelv az volt, hogy minden
csapat mind az öt helyszínen próbára tegye tu-
dását, és eközben egymástól jól elkülönített hely-
színeken, egymást nem befolyásolva, önfeledten
játszhassanak.

Állomásonként nagyon változatos, ötletes, a
gyermeki fantáziát megmozgató feladatok vár-
ták a csapatokat. A játékok témái között az iro-
dalom, a mûvészetek, a gasztronómia területei
egyaránt szerepeltek.

A „parádé” végén a szervezõk, megköszönve
a részvételt, jutalomként és emlékként kistáská-
ba rejtett ajándékokkal kedveskedtek a gyere-
keknek. A szellemi táplálék kiegészítéseként
meglepetés csemege várta a résztvevõket a gyer-
mekrészlegen.

Mindenki számára tartalmasan, jó hangulat-
ban telt a délután. Reméljük, a jövõben is ha-
sonlóan sikeres rendezvényeket tarthatunk Kis-
kunhalason, a városi könyvtárban, mindannyi-
unk örömére.

Tóthné Felföldi Zsuzsanna
Kiskunhalasi Városi Könyvtár,

Gyermekrészleg


