
Az újfehértói Városi Könyvtár sikeres
TÁMOP-pályázatának (3.2.4-08/1-2009-
0051) révén az Újfehértói Tudástár – a vála-
szok és lehetõségek tárháza elnevezésû pro-
jekt keretében lehetõség nyílt két könyvtári
munkatárs könyvtárszakmai akkreditált to-
vábbképzésére. 2010 decemberében sikere-
sen elsajátítottuk azokat a kompetenciákat,
amelyeket A fejlesztõ biblioterápia alkalma-
zásának lehetõségei a gyerekkönyvtári mun-
kában elnevezésû tanfolyam nyújthatott szá-
munkra.

A képzés egyértelmûvé tette a fejlesztõ
biblioterápiának az olvasásfejlesztésben és a
személyiségfejlesztésben megnyilvánuló le-
hetõségeit. A megszerzett ismeretek birtoká-
ban úgy gondoltuk, hogy változatosabbá,
differenciáltabbá, színvonalasabbá és célirá-
nyosabbá tudjuk tenni munkánkat azáltal, ha
különbözõ célcsoportoknak foglalkozásokat
hirdetünk és szervezünk.

Elképzelésünket tett követte és segítõ
szándék kísérte.

2011 januárjában felkerestük a Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ újfe-
hértói szervezetét, ahol örömmel fogadták
terveinket. Egy felnõtt és egy ifjúsági cso-
portot szerveztek számunkra, melyek tagjai-
val – természetesen külön-külön – heti rend-
szerességgel találkoztunk öt–nyolc héten át.

Foglalkozássorozatunk az emberismere-
ten alapult: azáltal, hogy meghatároztuk az
ember helyét a világban, a szûkebb és a 
tágabb társadalmi közegben, illetve a világ-
mindenségben, egyúttal megmutatni az em-
berhez méltó magatartásformákat, s nem va-
lami külsõ hatalom kényszereként, hanem
természetes belsõ igényként próbáljuk fel-
tüntetni az etikus viselkedésmódot.

Célunk volt, hogy a foglalkozásokon
részt vevõket megfelelõ önismerethez juttas-
suk. A fiatalok körében elsõdlegesen arra
igyekeztünk odafigyelni, hogy ítélõké-
pességük fejlõdjön az egyéni és közösségi
értékekkel, a jogokkal és a kötelességekkel
kapcsolatban. Fejlõdjenek a történések meg-

ítélésében, a jó és a rossz megkülönbözteté-
sében, az igazságos és az igazságtalan elha-
tárolásában. 

Nem utolsó sorban középpontba állítottuk
azon szándékunkat is, hogy színvonalas iro-
dalmi írásokkal és mûvekkel ismerkedjenek
meg. Ezáltal mindkét korosztálynak alakul
az önkifejezõ készsége, egymásra figyelése
és csoporttudata.

A diákoknak tartott foglalkozássoroza-
tunk címének egy ismert film címét válasz-
tottuk: Legyetek jók, ha tudtok.

Az elsõ és második foglalkozást „bemele-
gítésnek” szántuk: különbözõ típusú moz-
gásgyakorlatokból, légzõgyakorlatokból, 
valamint passzív, relaxációs, önmegfigyelé-
si, önismereti játékból álltak. Kedvenc olvas-
mányélmények megbeszélése színesítette a
foglalkozásokat. Az együtt töltött órát leve-
zetõ játékkal fejeztük be. Célunk a feszült-
ségoldás, egymás megismerése, elfogadása
volt.

Az ezeket követõ találkozások alkalmával
már irodalmi mûveket beszéltünk meg. Egy-
egy alkalommal nagyjából hatvan percet töl-
töttünk együtt. A foglalkozás mindig a mû
felolvasásával vette kezdetét, és ezt követte a
megbeszélés, értelmezés.

Témáink az alábbiak voltak:
Vámos Miklós: Kisfiúk és nagyfiúk (A po-

fon) – középpontban az egyén és a közösség,
a beilleszkedés, a csoportnorma;

Kosztolányi Dezsõ: Április elseje – kö-
zéppontban az etikus magatartás elsajátítása;

Szécsi Magda: A pettyetlen Katica – kö-
zéppontban a másság elfogadása, az erkölcsi
nevelés, a toleranciakészség fejlesztése;

Örkény István: Meddig él egy fa? – kö-
zéppontban a magány;

Sánta Ferenc: Nácik – középpontban az
engedelmesség, a tekintély, az alkalmazko-
dás, a gyávaság;

Karinthy Frigyes: Skarlát – középpont-
ban a mintakövetés és a lázadás, a végleges
érzelmek.
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✒✒    Gál Ferencné–Balogh-Bolega Mária

Nem csak kenyérrel él az ember…
Olvasmányélmények feldolgozása csoportfoglalkozások keretében



A felnõtteknek szóló rendezvénysoroza-
tunk a Lélekmelengetõ címet kapta, azért is,
mert a fent leírt célokon túl olyan olvas-
mányélmények feldolgozására vállalkoz-
tunk, melyek segítségével lelkünket is
melengetve barangolhattunk az irodalom-
ban.

A témafeldolgozás menete ugyanolyan
volt, mint a diákcsoport esetében. 

Feldolgozott irodalmunk:
Örkény István: Meddig él egy fa? –

középpontban a magány;
Kosztolányi Dezsõ: Pletyka – középpont-

ban az önfeláldozás, a nõ-férfi kapcsolat, a
szeretet;

Sánta Ferenc: Nácik – középpontban az
engedelmesség, a tekintély, az alkal-
mazkodás, a gyávaság;

Bródy Sándor: Két feleség (regényrészlet)
– középpontban a szerelem, az önfeláldozás,
a nõ-férfi kapcsolat;

Maupassant: A kishordó – középpontban
a szenvedélybetegség, a kapzsiság, a hiszé-
kenység.

Ez a két csoportfoglalkozás lezárult. A visz-
szajelzések alapján úgy ítéljük meg, hogy si-
keres volt fáradozásunk. Elképzelhetõnek
tartjuk, hogy késõbb újra felvesszük a kap-
csolatot ezzel a szervezettel.

Viszont a mi olvasmányélményt feldolgo-
zó munkánk ezzel még nem ért véget. Két
újfehértói civil szervezetnek is felajánlottuk
ezt a lehetõséget, amelyek szintén nyitottak
voltak. 

A Körkép Kulturális Egyesület saját prog-
ramjába illesztette elsõ találkozásunkat. 
A Kávéházi Esték rendezvénysorozatuk
soron következõ eseménye a Pilvax Kávé-
ház volt, aminek keretében irodalmi társal-
gót szerveztek 1848-ról. Jól illeszkedett ide
az egyesület vezetõjével közösen választott
irodalmi mûvünk, Jókai Mór A kõszívû
ember fiai címû regényének közismerten
népszerû része, a Nyergelj, fordulj!
Középponti téma a hazaszeretet, az anyaság
és a szerelem érzése.

Az elkövetkezendõkben havi rendsze-
rességgel találkozunk újra az Olvasó-Társ
foglalkozásainkon.

Az Irodalmi barangoló címet kapta az
Újfehértói Nyugdíjasok Egyesületének
szervezett foglalkozássorozatunk. Elsõ alka-
lommal Kosztolányi Dezsõ Pletyka címû
novelláját beszéltük meg.

A foglalkozások alkalmával szerzett
tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy
biblioterápiára igény van a könyvtárakban.
Nyilvánvalóan megfelelõ tájékoztatásra és
népszerûsítésre van szükség, hiszen 

Magyarországon ez még nem megszokott
szolgáltatás. A kezdeti feszültség, mellyel az
elsõ foglalkozáson az emberek részt
vesznek, legyõzhetõ néhány perc alatt, ezt
követõen pedig tartalmas, õszinte beszél-
getés során olyan problémáikat, élményeiket
is megosztják egymással, melyeket mélyen
magukban hordoztak eddig. A résztvevõk
megértik azt, hogy problémáikkal nincsenek
egyedül, más is megküzdött már hason-
lókkal, társaiktól pedig megoldási javasla-
tokat hallhatnak. ■
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