
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. április • 25

szûnnek a jelenlegi meglehetõsen áldatlan kö-
rülmények. Az alapkövet az Országgyûlés és
a megyei önkormányzat elnöke mellett a me-
gyei könyvtár igazgatója, Eszenyiné Borbély
Mária és címzetes igazgatója, Gellér Ferencné
helyezte el.

K. I.

Új könyvtárépület
Nagykátán

Ez év márciusában elkezdõdött a nagykátai Rad-
nóti Miklós Városi Könyvtár új épületegyütte-
sének kialakítása a kisváros fõutcáján. Elsõ lé-
pésként ünnepélyes keretek között, sok-sok érdek-
lõdõ jelenlétében helyezett el emléklapot Bozóki
András kulturális miniszter, Gulyás József, Pest
Megye Közgyûlésének alelnöke, Bodrogi
Györgyné, Nagykáta polgármestere és Király
István Józsefné Somogyi Katalin könyvtárigazgató
az új könyvtárépületben 2006. március 20-án.

A beruházás címzett támogatásból valósul meg
343 091 000 forint értékben, a város 55 785 000
forinttal járul hozzá. A volt Tömegszervezeti
Székház és a volt Munkásõrség épületében 1683
négyzetméteren alakítanak ki egy korszerû, le-
hetõség szerint minden igényt kielégítõ kulturá-
lis komplexumot: könyvtár, információs központ,
kiállítóterem és rendezvényterem nyílik meg
hamarosan a kisvárosban.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésé-
vel a könyvtártervezésben jártas tervezõ-építészt,
Dankó Zoltánt és cégét, az ARCHITEX KFT.-t
bízták meg. A kivitelezési munkálatokat a köz-
beszerzési pályázatot elnyert budaörsi székhelyû
Royal Bau Rt. végzi.

Régen volt ilyen nagy összegû kulturális be-
ruházás Nagykátán. A támogatás segítségével
sikerül elérni, hogy a jelenleg mostoha körülmé-
nyek között mûködõ városi könyvtár nemcsak
Nagykáta lakosságát szolgálja ki, hanem a kis-
térség lakóit is.

A hagyományos könyvtári funkciók biztosí-
tása mellett lehetõség nyílik plusz szolgáltatások
nyújtására is, mint például az internet-kávézó és
az elsõsorban helyi alkotók mûveinek helyt adó
kiállítótér. A földszinten kap helyet egy nyolc-
van–száz fõt befogadó rendezvény-, illetve kon-
ferenciaterem. Nagy elõrelépés lesz, hogy a kö-
zépiskolások, fõiskolások és egyetemisták már
helyben is tudnak majd tanulni a tágas, világos

olvasóteremben. A gyerekkönyvtári részleg is
olyan jól felszerelt lesz, hogy sikeres és élveze-
tes rendhagyó iskolai órákat lehet majd tartani
benne. A négyszeres alapterület-növekedés lehe-
tõvé teszi például helytörténészek számára kuta-
tóhelyek és régi kívánság szerint a fonotéka ki-
alakítását is.

Az összesen 75 ezer darabos dokumentumál-
lomány egy része modern raktárba kerül. A két
épületet lépcsõházzal kötik össze, melyben fel-
vonó is létesül a mozgáskorlátozott látogatók
akadálymentes közlekedése érdekében, az épü-
letbe való bejutásukat pedig lejtõs rámpák teszik
lehetõvé.

A régen várt új épületet novemberig elkészí-
tik, ígérik a kivitelezõk.

 Király István Józsefné
könyvtárigazgató

A zenei ismeretterjesztés
tapasztalatai

az érdi városi könyvtárban
„A zene mindenkié” – mondta Kodály Zoltán.
Valóban!? Hetedik éve vagyok zenei könyvtáros
a fent említett könyvtárban, s munkámból faka-
dóan gyakran találkozom ének-zenét tanító pe-
dagógusokkal. Mindnyájan panaszkodnak, hogy
az egyre csökkenõ óraszámmal a korábbinál is
nehezebben kelthetõ fel a gyerekek érdeklõdése
a zene (esetünkben értsd: komolyzene, népzene)
iránt. De az érdektelenségrõl és tájékozatlanság-
ról naponta ijesztõ képet kaphat bárki a médiá-
ban zajló különbözõ vetélkedõk figyelemmel
kísérése során is. Úgy gondolom, mint a közmû-
velõdésügy bármelyik helyszínén, a könyvtárban
nekünk is vannak tennivalóink ezen a téren.

Írásomban megkísérlem összefoglalni, mivel
próbálkoztam én, kollégáimmal karöltve, a ze-
nei ismeretterjesztés terén az utóbbi években.
Teszem ezt azzal a reménnyel, hátha a kedves
olvasó, akinek vannak hasonló ambíciói, kap
néhány hasznosítható ötletet, esetleg a követke-
zõ számokban õ küldi be saját tapasztalatait,
bevált vagy éppen kudarcra ítélt kezdeményezé-
seit, s így segíthetjük, színesíthetjük egymás
munkáját.

Saját tevékenységünket különbözõ részekre
osztottam. Az elsõ csoportba tartoznak a kifeje-
zetten iskolásoknak szervezett programok. Ezen
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belül a legelsõ mûfaj az alsó tagozatosoknak tartott
rendhagyó könyvtári óra. Tulajdonképpen mind-
egy, hogy valamilyen ünnephez, ünnepkörhöz (pl.
Karácsonyi készülõdés, Tavaszi ünnepeink), idõ-
szakhoz (pl. Virághozó Tavasztündér, Hóváró-tél-
váró), konkrét vagy tágabb témához (pl. Állatok a
zenében, Hangszerek, Prokofjev: Péter és a farkas)
kötjük a foglalkozást, úgy tapasztaltam, az akkor
sikeres, ha mindenképpen van benne valamilyen,
az adott lehetõségekhez alkalmazkodó mozgás (pl.
Grieg 1. Peer Gynt szvitje Morning címû részének
hallgatása közben guggolásból indulva, állva nyúj-
tózkodásba érkezve mutattuk meg egymásnak,
hogyan képzeljük el egy magocskából kiindulva a
virág kinyílását). A legsikeresebb foglalkozásaink
tartalmaznak sok-sok játékot és valami egyszerû
kézmûves tevékenységet, aminek a kézzelfogható
eredményét a gyerekek magukkal vihetik (pl. a fe-
hér kartonból kivágott, nagyjából nyolcvan centi-
méter magas Tavasztündér alakját díszítik az álta-
luk kivágott színes virágokkal). Úgy tapasztaltam,
hogy jó, ha a célzottan bemutatott, hallgatott és
énekelt zenei részletek, dalok nem „nyomják agyon”
a gyerekeket, értem ez alatt a kevesebb sokszor
több elvét.

Iskolásoknak szervezett programjaink má-
sik nagy csoportja a felsõsöknek szánt vetél-
kedõk és pályázatok. Mi évi rendszerességgel
tartunk ilyeneket városunk és a környék tanu-
lóinak. Meglátásom szerint lényeges ezeknél a
vetélkedõknél, hogy egészen pontosan behatá-
roljuk és minél kisebb mennyiségûre csökkent-
sük a felkészüléshez megadott irodalmat és ze-
nei anyagot. Igyekszem magát a vetélkedõt úgy
összeállítani, hogy ne a szokásos tanórai szá-

monkérés legyen belõle, hanem jót
játsszanak és jól szórakozzanak a
résztvevõk. S bár igaz, hogy álta-
lában válogatott gyerekekbõl áll-
nak a versengõ csapatok, mégis
minden alkalommal meglepõdöm,
hogy ha kellõképpen motiváltak és
konkrét céljuk van, akkor milyen
nagyszerûen felkészülnek, s milyen
pompásan tudják alkalmazni a
megismert anyagot.

Témájukat tekintve vetélkedõ-
ink egy része általános jellegû (A
magyar zene évszázadai, Magyar
népi hangszerek vagy Hangszerek),
másik része viszont konkrét évfor-

dulókhoz kötött (A zene mindenkié, 120 éve
született Kodály Zoltán, Erkel és a magyar
opera története: 110 éve halt meg Erkel Fe-
renc, Balassi Bálint élete és kora: Irodalmi és
zenei vetélkedõ a költõ születésének 450. év-
fordulójára, Mozart élete és munkássága). Min-
den esetben alkalmazkodunk az adott korosz-
tály tananyagához, az ettõl független témákkal
kapcsolatban ugyanis minimális az érdeklõdés.

Ez év elején egy számunkra eddig új formá-
val próbálkoztunk: rajzpályázatot hirdettünk
Bartók Béla születésének 125. évfordulója tisz-
teletére. A kezdeményezés sikerességét jelzi,
hogy öt iskolából összesen 84 pályamû érkezett,
s bizony komoly munkát jelentett a zsûrinek
(melynek munkájában rajz és ének szakos kollé-
ga egyaránt részt vett) a legjobbak kiválasztása.
A díjazott munkákat minden érdeklõdõ megte-
kintheti a www.csukalib.hu honlapunkon.

Az iskolák keretein túllépve próbálkozunk a
szélesebb rétegek bevonásával is a zenei játé-
kokba. Tavaszonként háromfordulós pályázato-
kat szervezünk a helyi lappal karöltve zenei és
filmes témákban. Hol a komolyzene, hol a
könnyebb mûfajok, hol a filmzenék, hol a fil-
mek és azok alkotói, szereplõi kerülnek elõtér-
be. Általában totó formájában állítjuk össze a
kérdéseket. Ezeknek a vetélkedõknek a lebonyo-
lításánál már küzdenünk kell az érdektelenség-
gel, hiszen az iskolásokat leszámítva általában
kicsi az érdeklõdés.

Hónapokon keresztül szerveztünk kulturális
kérdezz-feleleket a helyi rádióban: mi adtuk a kér-
déseket és a hanganyagot, õk pedig lebonyolították
a játékot. Természetesen itt a díjazáshoz szükség
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volt szponzorra is, ez a probléma – mint gondo-
lom, máshol is – megérne egy külön cikket.

Egészen más típusú zenei ismeretterjesztést je-
lent két, egymást követõ programegyüttesünk. In-
dítottunk néhány éve egy sorozatot, Bemutatjuk Érd
ének-zene tanárait címmel. Célunk az volt, hogy
ezt a háttérbe szorult tantárgyat, illetve annak kép-
viselõit kicsit reflektorfénybe állítsuk. Minden vál-
lalkozó pedagógus azt az oldalát mutathatta be
ezeken az esteken, amelyiket a leginkább érdekes-
nek tartotta. Volt, aki mûvészi ambícióit állította a
középpontba, és énekelt nekünk. Volt, aki speciális
pedagógiai módszerét mutatta be – elméletben és
gyakorlatban – a meghívott gyerekeken és a kö-
zönségen. Volt, aki a mindennapokban gyakran (pl.
a reklámokban) felcsendülõ dallamok eredetijét
fejtette meg számunkra és így tovább. Igen színes-
re sikerült a paletta, és bátran állíthatom, nagyon
színvonalas bemutatkozások alakultak ki. Ennek
ellenére sajnos érdektelenségbe fulladt a kezdemé-
nyezés. Máig sem értem, miért nem érdekli a kol-
légákat, a szülõket, a tanítványokat, egyáltalán a
kultúrát kedvelõ közönséget egy-egy pedagógus
produkciója, miért nem kíváncsiak az élményeire,
gondolataira.

Ezt a sorozatunkat alakítottuk át a késõbbiek
során, s folytattuk Mûvészbejáró címmel. Itt már a
város és környéke zenei élettel kapcsolatos nagy-
ságait hívjuk meg könyvtárunkba egy-egy zenés
beszélgetésre. Az ismert nevekkel (Madarász Ka-
talin népdalénekes, Szentpéteri Csilla zongoramû-
vész) valóban könnyebb becsábítani a közönséget,
és így sikeres a kezdeményezés.

Tapasztalataimat összefoglalva azt állapítottam
meg, hogy bár a pedagógusok lehetõségei a témá-
ban behatároltak, mégis az iskolás korosztályt csak
az õ közremûködésükkel tudjuk megmozgatni, és
mi, könyvtárosok csak felerõsíthetjük, támogathat-
juk munkájukat. Számtalan példa van rá minden-
napjainkban, hogy hiába keressük meg különbözõ
kulturális ajánlatainkkal az iskolákat, ha azok nem
jutnak el a célszemélyekhez, a gyerekekhez. Ám
még az optimális esetben sem gondolhatjuk azt,
hogy egy-két nagyszerû megmozdulással jelentõ-
sen csökkenthetjük a hiányosságokat. Sok-sok ér-
dekes program kell, és nagyon csekély a siker. De
ha akár csak néhány gyerek is emlékszik majd arra,
hogy a Zenei Könyvtárban jót játszottunk a hang-
szerekkel és közben valami Prokofjev nevû urat és
Pétert, a kismadarat meg a farkast emlegettük, vagy
valaki meghallgat egy-egy zenemûvet, mert

Szentpéteri Csilla olyan lelkesen mesélt róla, ak-
kor úgy gondolom, már megérte a befektetett
munka. S akkor már valóban elmondhatjuk, „a zene
mindenkié”!

Sikeres zenei ismeretterjesztést és sok-sok
pozitív élményt kívánok minden kollégának!

  Nida Judit

Középiskolások nemzetközi
könyvtárhasználati

versenye
A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány támogatásával már második alka-
lommal szervezett könyvtárhasználati versenyt a
határainkon túli magyar tannyelvû középiskolák
tanulói számára. Most is részvételi lehetõséget
kaptak a Bod Péter Könyvtárhasználati Verse-
nyen korábban eredményesen szereplõ hazai
középiskolások.

A verseny – az elõzõ évihez hasonlóan – A
magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében
téma köré szervezõdött, de az idén a mûvészete-
ken belül kiemelten foglalkoztunk Bartók Béla
és Kodály Zoltán szellemi örökségével.

Az iskolai könyvtárosok levelezõlistáján, majd
az Oktatási Közlönyben is közzétett versenyfel-
hívás kedvezõ fogadtatásra talált a környezõ
országok iskolai könyvtárosai körében, de köz-
mûvelõdési könyvtárak munkatársai is vállalták
a hozzájuk gyakran látogató középiskolások ver-
senyre való felkészítését. Bár a felkészülés utol-
só szakaszában néhányan visszalépésre kénysze-
rültek, így is a határon túlról érkezõk voltak
többségben. A 2006. március 25-ei megmérette-
tésen az alábbi középiskolák tanulói vettek részt:

Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, Bereg-
szász (felkészítõjük: Lacz Csillla)

Eminescu Gimnázium, Nagyvárad (felkészí-
tõjük: Tavaszi Hajnal, a Bihar Megyei Sincai
Könyvtár munkatársa)

Magyar Tannyelvû Középfokú Ipariskola és
Kereskedelmi Akadémia, Kassa (felkészítõjük:
Fülöp Éva)

A hazai középiskolákat mindössze három in-
tézmény egy-egy diákja képviselte:

Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközép-
iskola, Debrecen (felkészítõ tanár: Porczióné
Stébel Ildikó)


