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Könyvbemutató
a nyíregyházi Kölcsey

Ferenc Gimnáziumban
A Kölcsey Ferenc Gimnázium nevét már megis-
merhették a Könyvtári Levelezõ/lap olvasói az
általuk szervezett nemzetközi könyvtárhasznála-
ti versenyekrõl szóló tudósításokból. (A 2007/
2008. tanévi versenyfelhívás a 10. számban je-
lent meg.) A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban
könyvkiadói tevékenység is folyik. 2000 óta je-
lennek meg A Kölcsey Ferenc Gimnázium füze-

tei címû kiadványsorozat kötetei. Ezek a vilá-
gossárga borítójú, könyvtár-pedagógiai témájú
füzetek szakmai körökben ismertek és népszerû-
ek. Nemrégiben jött ki a nyomdából a sorozat
legújabb, dupla száma. A sorozat gondozója,
Zsoldos Jánosné (aki egyben a kötetek többsé-
gének szerzõje is) érdekes formai megoldással,
szakmai kifejezéssel élve kötészeti kolligátum-
mal lepte meg az olvasókat.

A nyolcadik szám a holokauszt és a környe-
zetvédelem témájához kapcsolódó könyvtárhasz-
nálati óraterveket tartalmazza száz oldal terjede-
lemben. Ezek a megye könyvtárostanárai által

létrehozott „Scola Téka” Iskolai
Könyvtárosokért Alapítvány 2005. évi
óraterv-készítõi pályázatának díjazott
dolgozatai. A szerzõk: Vadnay Kata-
lin, Vark Mariann, Kádárné Pivarnyik
Ilona, Sipos Mária, Hegedûs Péterné
és Csutkai Tamásné könyvtáros-
tanárok, valamint Kocsiné Gregus
Mária biológia-kémia szakos tanár. Ha
megfordítjuk a kiadványt, a kilence-
dik számba, Zsoldos Jánosné: Egy élet-
pálya tárgyi emlékei címû írásába la-
pozhatunk bele. A szerzõ ötven olda-
lon idézi fel a Kölcsey Ferenc Gimná-
ziumban nyelvtanárként, majd iskolai
könyvtárosként megélt négy évtized
történetét. A gazdagon illusztrált „szi-
ámi iker” kötet bemutatására a Köl-
csey Ferenc Gimnázium könyvtárában
került sor, a szerzõk jelenlétében.

Mivel a kiadvány a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány támogatásával jelent
meg, az érdeklõdõk térítésmentesen
juthatnak hozzá, de az iskola a posta-
költséget nem tudja vállalni.

A megrendelések elküldhetõk az is-
kola címére (Kölcsey Ferenc Gimnázi-
um, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.)
vagy e-mailben (zsoldosne_gy@free
mail.hu) vagy telefonon (06-42/500-059).

Szemle
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A magyarság története – egy kiváló színvonalú könyv
a gyerekkönyvpiacon

Magyar Hírlap
2008. január 17.

Bera Károly-kiállítás
az OSZK-ban

Az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében
került sor 2008. január 8-án a A magyarság tör-
ténete címû könyv bemutatójára.

A nemzeti könyvtár VI. emeletén (2008. ja-
nuár 31-éig látható) kiállítás nyílt Bera Károly
festményeibõl, amelyek a könyv illusztrációs
anyagának gerincét adják.
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