
Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikes
Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa,
egyben nagy biciklista is. Elhatározta,
hogy elkerekezik a Fekete-tengertõl az
Északi-tengerig, Konstanzától Hágáig, 
az IASL (Iskolai Könyvtárak Nemzetkö-
zi Egyesülete) Maastrichtban rendezendõ
éves konferenciájára. 

A kemény sportteljesítményt kampá-
nya1 céljainak rendelte alá:

• fel akarja hívni a figyelmet az iskolai
könyvtárak és az olvasás fontosságára a
fiatalok nevelésében,
• szeretné megerõsíteni a könyvtárak és 
a könyvtárosok közötti kapcsolatokat,
• az emberek rokonszenvét felkelteni az
iskolai könyvtárak ügye iránt,
• be szeretné bizonyítani, hogy az olvasás
nem csak elvarázsol, de segíti céljaink
megvalósítását.

A Könyvtárostanárok Egyesülete
(KTE) szervezéssel és fogadással nyúj-
tott segítséget Lacinak magyarországi út-
ja megvalósításában. 2015. június 16-án
késõ délután Budapesten, az M0-ás híd
budai hídfõjétõl közösen tekertünk be a
budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium-
ba, ahol a kollégák már várták a csapatot. 
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I s k o l a i  k ö n y v t á r a k
Háromezer kilométer az iskolai könyvtárak és az olvasás ügyének 
szolgálatában

✒✒    Magdics Erika–Szakmári Klára

1 A kampány blogja:

http://olvassunkeuropaban.blogspot.ro/

Facebook-oldala:

https://www.facebook.com/laszlo.kiss.790256?

fref=ts



A baráti beszélgetésen az eddig meg-
tett útról hallhattunk ízes beszámolót,
megható fogadásokról, örömökrõl, gon-
dokról, szakmai elkötelezettségrõl. Laci 
ismertette célkitûzéseit, átadta a jelenlé-
võknek a kampány logójának matricáját.
Ezután került sor a könyvtáros útlevélbe
való beírásra, bepecsételésre, majd a
KTE ajándékának, üzenetének átadására,
amelyet Laci visz el az IASL vezetõségé-
nek. Megkaptuk a Temesvári Könyvtár
könyvajándékát, és a Budai Nagy Antal
Gimnázium könyvtára is küldött könyvet
Gyõrbe, a könyvstaféta keretében. Buda-
fokon csakis természetesen Törley pezs-
gõvel koccinthattunk és ihattunk áldo-
mást az út sikerére!

A gyõri fogadásra is nagy lelkesedés-
sel készültek diákok, tanárok, közéleti
emberek egyaránt. A Gyõri Krúdy Gyula
Középiskola 9. osztályos tanulói már két
nappal a fogadás elõtt – idegenforgalmi
gyakorlatuk részeként – feladatokat kap-
tak, amelyeket négy háromfõs csapatban
oldottak meg.

A feladatok:
• ismerkedés a programmal – szóbeli tá-
jékoztatás és a honlap útján,2

• ötletbörze: hogyan lehetne a gyõri ke-
rékpáros programot megvalósítani,
• kerékpáros útvonal tervezése,

• programajánló, nevezetességek bemuta-
tása,
• szállás és ellátás megoldása,
• támogatók keresése,
• sajtó és reklám, szórólapozás,
• a Krúdy Könyvtár facebookos oldalára
információk, hírek elhelyezése,
• verskeresés, idézetek keresése,
• szerepjáték, játékok, mozgásos tevé-
kenységek,
• vendégfogadás megszervezése, terem-
berendezés, plakáttervezés,
• fényképezés megszervezése,
• az ünnepélyes fogadás forgatóköny-
vének elkészítése – kit hívnának meg.

Az elõkészítõ munka jó példa arra,
milyen pedagógiai lépések vezethetnek a
sikeres programhoz, hogyan vonhatjuk
be a diákokat a megvalósításba, hogyan
válhatnak aktív alakítójává és résztvevõi-
vé egy programnak. 

2015. június 17-én a város határától
közösen kerékpároztak be az iskolába
Kiss Lászlóval. A megérkezés után Laci
bemutatkozott, megható élménybeszá-
molót tartott eddigi útjáról, céljairól, éle-
térõl. Ezt követõen ünnepélyes keretek
között fogadta a bicajos vándort az isko-
la igazgatója, az önkormányzat és a me-
gyei könyvtár képviselõje, valamint a lel-
kes megjelentek. Az eseményen részt
vettek a sajtó képviselõi, tudósítás jelent
meg a helyi lapban és riportot készített a
gyõri tévé.3
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2 http://olvassunkeuropaban.blogspot.ro/
3 A gyõri tévé riportja:

http://tv.gyorplusz.hu/cikk/olvassunk-egyutt.html



Az ünnepélyes fogadáson Nagy Attila
intézményvezetõ bepecsételt a „könyvtá-
ros útlevélbe”, könyvstaféta keretében
Rózsavölgyi László önkormányzati kép-
viselõ átadta Gyõr ajándékát a következõ
város, Pozsony számára. A közös prog-
ram része volt egy vers közös felolvasá-
sa, ezután lufikat eresztettek szélnek a
résztvevõk, amelyekhez a kampány cél-
jait és az olvasással kapcsolatos idézete-
ket kötöztek a diákok. A programhoz
szponzorként sikerült megnyernünk a

Party Guru nevû céget, amely felajánlot-
ta a héliumos lufikat. A sportosan induló
program sportosan is ért véget: a gyõri
belvárosba kerekezett a csapat, majd a
városháza tornyát látogatták meg.

Kiss László másnap Pozsony felé vet-
te az irányt, elhagyta Magyarországot, de
az útját lehet követni naponta.

Hajrá Kiss Laci, hajrá iskolai könyvtá-
rak és az olvasás ügye!

Reméljük, sikeresen célba érsz, és
kampányod is eléri céljait! ■
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Megújúló formában, 

megújúló tartalommal!

H a m a r o s a n !


