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✒✒ Az Informatikai és Könyvtári Szövet-

ség 2015. december 8-án fél tizenegy-

kor tartotta közgyûlését a Fõvárosi Sza-

bó Ervin Könyvtárban.

Tõzsérné Géczi Andrea levezetõ el-

nök köszöntötte a résztvevõket, majd

megállapította, hogy a jelenlévõk létszá-

ma nyolcvanegy, így a közgyûlés hatá-

rozatképes.

Tõzsérné Géczi Andrea felkérte Sö-

rény Edinát, az Emberi Erõforrások Mi-

nisztériuma vezetõ tanácsosát, tartsa

meg elõadását, amely két témával is

foglalkozott: Könyvtári pályázati lehetõ-

ségek és felhívások 2015–2017, valamint

Új mérföldkövek a könyvtári szolgálta-

tás minõségének biztosításához. 

Sörény Edina elmondta, hogy a 2007

és 2013 közötti ciklus pályázatait 2015.

december 31-ével zárják le. 2015. de-

cemberben viszont elkezdik az új 

pályázati kiírások megjelentetését a kö-

vetkezõ, 2020-ig terjedõ idõszakra.

Ezekbõl a kiírásokból elsõsorban az

EFOP- és a TOP-pályázatok adnak lehe-

tõséget a könyvtári területnek. Az elõzõ

ciklushoz képest kulturális területre jó-

val kevesebb támogatás jut majd. 

A következõ idõszakban lesz lehetõ-

ség például a helyi közösségi progra-

mok fejlesztésére az önkormányza-

tokon és azok támogatásán keresztül. 

A TOP 5.2. keretében meghirdetett szo-

ciális városrehabilitációban forráshoz

juthatnak a települési könyvtárak is. 

A vidékfejlesztési programban is rejle-

nek lehetõségek: épületek felújítása

(energetikai) vagy többfunkciós közös-

ségi terek létrehozása az ezer fõ alatti

települések számára.

A könyvtári szolgáltatások minõségé-

nek biztosításában jelentõs esemény

lesz, hogy a 2016. január 1-jével életbe

lépõ jogszabály kibõvíti a megyei

könyvtárak feladatait, beleértve a minõ-

ségbiztosítást, amely bekerül majd a

nyilvános könyvtárak alapfeladatai kö-

zé is. 

Az elõadás után Tõzsérné Géczi

Andrea ismertette a közgyûlés napiren-
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di pontjait: beszámoló az Országos

Könyvtári Napok 2015. októberi prog-

ramjáról és az IKSZ huszonöt éves jubi-

leumára rendezett konferenciáról, a

2016. évi tagdíjak meghatározása, az

IKSZ tagozati tevékenységének megújí-

tása – a tagozatok jelenlévõ tagjainak

megbeszélése.

A 2015. évi Országos Könyvtári Na-

pok (OKN) eseményeit Ramháb Mária,

az IKSZ elnöke foglalta össze. Elmond-

ta, hogy a program majd kétszáznyolc-

vanezer résztvevõje azt mutatja, hogy a

tíz éve bevezetett új forma és új arculat

igazolta a várakozásokat. A 2015-ös

OKN statisztikai adatai szerint hétezer-

hetvenkilenc programot regisztrált a két-

ezer-kilencvenkilenc részt vevõ intéz-

mény. Összehasonlításul: negyvenhat

százalékkal volt több a felnõtt korosz-

tály részvétele, harminchat százalékkal 

a kölyökkorosztály, négy százalékkal a

babák részvétele az eseményeken a tíz

évvel korábbi adatokhoz képest.

A könyves vasárnapon hétszáztizenhét

könyvtár tartott nyitva és háromszázhar-

minckét programon vehettek részt az ér-

deklõdõk. Tíz év alatt több mint har-

minchatezer programot szerveztek a

könyvtárak, és a látogatók száma több

mint egymillió-hatszázezer volt.

Az idei Országos Könyvtári Napok

fontos eseménye volt, hogy elindult a

KönyvtárMozi, melynek megnyitó ese-

ményét 2015. október 6-án tartották

Dunafalván, a könyvtárban, ahol het-

venöt éve mutatták be a Meseautó címû

filmet az akkor induló moziban. 

Az Országos Könyvtári Napok záró-

konferenciáját 2015. november 3-án tar-

tottuk Kecskeméten, ami egyben az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség

megalakulásának huszonötödik évfor-

dulója alkalmából rendezett emlékülés

is volt. A köszöntõ beszédek mellett az

IKSZ volt elnökei (Zalainé Kovács Éva,

Fodor Péter) és egyik alapítója,

Skaliczki Judit mondták el visszaemlé-

kezõ gondolataikat.

Harmadik napirendi pontként

Ramháb Mária elõterjesztette az elnök-

ség javaslatát, amely szerint a 2016. évi

tagdíjak azonosak maradnak az elõzõ

éviekkel. A közgyûlés egyhangúlag el-

fogadta a 2016. évi tagdíjakat.

A közgyûlés zárásaként Ramháb Má-

ria elmondta, hogy a 2014-tõl 2020-ig

tartó európai uniós pályázati rendszer

nagy változásokon megy át. Kulcsszere-

pük lesz a településeknek, könyvtáraik-

nak és önkormányzataiknak, mert csak

az együttmûködési lehetõségeket felis-

merve és kihasználva tudnak fejlõdni.

Végül felkérte a tagozatok jelen lévõ

tagjait, hogy tartsanak megbeszélést jö-

võbeni mûködésükrõl. ■
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A 2016. évi tagdíjak

Országos hatókörû intézmények – 40 000 Ft

Megyei könyvtárak, területi hatókörû 

intézmények – 28 500 Ft

Települési hatókörû intézmények 

• 10 000 lakos fölötti városok – 17 000 Ft

• 5000 és 10 000 lakos közötti városok – 

13 000 Ft

• 5000 lakos alatti települések – 3000 Ft

• Egyéb (TEMI, alapítványi stb.) – 5000 Ft
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KKiissss  IIllddiikkóó  ––  
KKoocczziisszzkkyy  FFaannnnyy  ––

MMeeccsseekkii  ÉÉvvaa

„„ÉÉLLTT  EEGGYY  MMAACCSSKKAA,,  CCÉÉRRNNAALLÁÁBBÚÚ……””



✒✒    „Az elsõ nap a könyvtárban címû

mese fõszereplõi Kornél, a cica és szü-

lei. A történet úgy kezdõdik, hogy Kor-

nél szülei megbeszélik csemetéjükkel,

hogy látogassanak el a könyvtárba és

iratkozzanak be, hisz ott sokat tanulhat

és jól érezheti magát egy cicagyerek. 

Amikor megérkeznek a gyerek-

könyvtárba, a könyvtárosok mosolyog-

va üdvözlik õket és röviden ismertetik a

beiratkozás menetét, továbbá azt is,

hogy mi minden mással is találkozhat-

nak még a gyerekek: akvárium, kék ló,

Kisvakond. Mesélnek arról is, hogy mi-

lyen színes programok várják a látoga-

tókat.

A beiratkozás után Kornél kíváncsi

cica módjára felfedezi a könyvek színes

világát: találkozik dinókkal, markolók-

kal, csillagokkal…

Miután tudásszomját csillapította, sor

kerülhet a kölcsönzésre. Alig bírja cipel-

ni a nagy kupacot, ezért szülei átveszik

tõle a könyveket, majd integetve bú-

csúznak a könyvtárosoktól és hazamen-

nek.

Alig érnek haza, Kornél rögtön ki-

kapja szülei kezébõl a könyveket, rá-

huppan az ágyára és beleveti magát a

mesék világába.”

A békéscsabai Békés Megyei Könyv-

tár munkatársai 2015 szeptembere óta
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egy különleges mesével bõvítették szol-

gáltatásukat az óvodás korú gyermekek

számára.

A történet kitalálója és illusztrátora,

Kocziszky Fanny írta a fenti sorokat,

akinek igazi macskája szintén a Kornél

nevet viseli. Fanny álmodta meg ezt a

mesét és festette le lépésrõl lépésre a

beiratkozás menetét, a könyvtári „sza-

bályokat”, és mindazt, ami a gyerekek-

kel történhet, ha a könyvtárba belép-

nek. A tizenöt vidám és nagyon színes

jelenethez hamarosan verses mese is

született, melyet a gyermekkönyv-

tárosok alkottak meg.

Fanny az akvarell festményeket a pa-

pírszínházunk lapjaihoz méretezte, és

így kiválóan alkalmazhatjuk Mesejárat

elnevezésû programunkon. Az óvodák

nagycsoportjait látogatjuk meg, és tar-

tunk számukra játékos, interaktív foglal-

kozást a könyvtárról, és természetesen

sok-sok szép könyvet is viszünk ízelí-

tõül. 

A gyerekek számára azzal fokozható

még az élmény, hogy textilbõl el is ké-

szültek a meseszereplõk, kézbe vehetik

õket az óvodában és találkozhatnak ve-

lük, amikor ellátogatnak a könyvtárba.

Elárulhatjuk, hogy a könyvtári mese

hamarosan folytatódik egy újabb törté-

nettel. Artúr nyuszi és barátai éjszakai

kalandokra indulnak, és azt fogják el-

mesélni, mi történik velük, amikor este

a könyvtár ajtaja bezárul. ■
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Goldschmidt Éva – 
Makuvek Nóra

TATAI TÖREDÉKEK
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Egy beérett életmû gyöngyszemei

✒✒  2016. január 20-án a Tatán élõ és al-

kotó Kerti Károly György irodalmi mun-

kásságába nyerhettek betekintést az 

érdeklõdõk a tatai Móricz Zsigmond Vá-

rosi Könyvtár és a Nyugdíjas Pedagógus

Klub által szervezett irodalmi délutá-

non. A novellák és versek elõadásában

Lehotzky Csabáné és Petrozsényi Eszter

mûködött közre, a mûvész termékeny

alkotói életérõl és mûveirõl munkatársa,

Kövesdi Mónika mûvészettörténész me-

sélt.

Kerti Károly György sokoldalú em-

ber – restaurál, zenél, fordít, fest, ír.

Költeményeinek egyedülálló csoportját

alkotják a haikuk, ezek a japán kultúrá-

ból átvett, háromsoros, puritán versek.

A környezetére érzékeny mûvész né-

hány szóval is olyan pillanatképeket ra-

gad meg, amelyek azonnal visszhangot

keltenek az olvasóban, hallgatóban. 

A mûfajra jellemzõ a természeti képek

használata és a tárgyiasság, valamint az

erõs zeneiség. Olykor maga az írás ih-

let: „feloldja a tust/ecsetért nyúl, kezé-

ben/az egész világ”, néha egy emlék

hangulata: „friss széna bódít/lent har-

sogva fut az Olt/fa-tövén borvíz”, és

sokszor a humor: „gyorsan a gép-

hez/amíg el nem felejtem/ezt a haikut”.

A haiku jellemzõje, hogy költõ és ol-

vasó egy ponton, a vers után maradt

csöndben találkozik. Ilyen különleges

találkozás történt meg Kerti Károly

György író-olvasó délutánján is, a Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtárban.

Állati farsang

✒✒  A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

gyermekrészlege idén is farsangi szí-

nekbe öltözött, és megrendezte az ál-

latok farsangját. A Kõkúti Általános 

Iskola második osztályos tanulói öko-

tagozatosok, tehát nem áll tõlük távol a

természet, az állatok szeretete.

Könyvtárunk 2016. február 2-án ál-

arckészítésre hívta a diákokat. Ki-ki

nyulas, kutyás, lovas, koalás vagy ép-

pen pillangós álarcot színezett, díszített
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kedve szerint, majd a könyvtárosok se-

gítségével gyorsan a gyermekek fejére

kerültek a maszkok. A kislányok és a

kisfiúk boldogságot sugárzó szemmel

forogtak társaik elõtt, és kérdezgették

egymástól: Milyen? Hogy áll? Ugye jó

lett?

A kézmûvességet követõen a felnõt-

tek részlegébe masíroztunk át, ahol mu-

zsikaszóra rögtönzött felvonulást tartot-

tunk. Az olvasóknak integettünk, õk

pedig harsány tapssal fejezték ki tetszé-

süket. A gyermekek a foglalkozás vé-

gén jóízûen fogyasztottak a farsangi

fánkból és süteménybõl. A gyermek-

könyvtári böngészde sem maradt el, az

általános könyvtárismertetõ után a diá-

kok olvasgattak, de olyan is akadt, aki

már könyvtártag volt, és kölcsönzött.

A készített maszkokat a gyermekek

hazavihették, így otthon is szívesen em-

lékezhetnek erre az együtt töltött, vi-

dám délutánra. Mi, könyvtárosok pedig

abban bízunk, hogy akik elõször jártak

nálunk, azok is kedvet kaptak a könyv-

tárlátogatáshoz, és (ugyanilyen) öröm-

mel térnek vissza hozzánk.

Öltözz pirosba

✒✒  Harmadik alkalommal szervezett Öl-

tözz pirosba napot a tatai a Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár, bekapcsolódva

az országos kampányba. 

A február 19-én összegyûlt adományt

a Szemem Fénye Alapítványon keresz-

tül a pécsi Dóri Ház kapja meg. A gyer-

mekhospice intézmény a daganatos és

egyéb életet veszélyeztetõ vagy megrö-

vidítõ betegségben szenvedõ gyerme-

keket és hozzátartozóikat segíti. Az idei

évben már nem csak a Dóri Ház mûkö-

désére, hanem egy új intézmény, a

romonyai Pillangó Ház felépülésére is

gyûjtenek adományt. 

A könyvtár reméli, hogy a kampány-

nyal sokak figyelmét felhívta a gyer-

mekhospice ügyére. ■
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KITÜNTETÉSEK
a magyar kultúra napján

A magyar kultúra napján Könyvtári

Minõségi Díjban részesült 

• az egri Bródy Sándor Megyei és

Városi Könyvtár.

Minõsített Könyvtár címmel 

tüntették ki 

• a debreceni Méliusz Juhász Pé-

ter Könyvtárat, 

• a Budapesti Mûszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem Országos

Mûszaki Információs Központ és

Könyvtárat, 

• a Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Könyvtár és Tudásköz-

pontot, valamint

• a Mezõkovácsházi Városi

Könyvtárat.

Minõsített Közmûvelõdési Intézmény

címben részesült

• a vasvári Nagy Gáspár Kulturá-

lis Központ, 

• a hajdúszoboszlói Kovács Máté

Városi Mûvelõdési Központ és

Könyvtár,

• a szekszárdi Babits Mihály Kul-

turális Központ, 

• a Körmendi Kulturális Központ,

Múzeum, Könyvtár, 

• a csömöri Petõfi Sándor Mûve-

lõdési Ház, 

• a pécsi Apáczai Óvoda és ÁMK

Mûvelõdési Ház, 

• a fertõszentmiklósi Ifjúsági és

Szabadidõ Központ, 

• a szegedi Szent-Györgyi Albert

Agóra, 

• a mezõberényi Orlai Petrics So-

ma Kulturális Központ, 

• a Bicskei Egységes Mûvelõdési

Központ és Könyvtár – Petõfi Mû-

velõdési Központ és

• a debreceni VOKE Egyetértés

Mûvelõdési Központja.

A könyvtárostanárok, iskolai könyv-

tárak nemzetközi szervezetének

(IASL) a közelmúltban könyvtárosta-

nár-egyéniségek elismerésére alapí-

tott címét a Könyvtárostanárok

Egyesületének elnöke, Szakmári

Klára nyerte el 2015 decemberében. 

Minden kitüntetettnek gratulálunk 

az elért eredményekhez és további

sikereket kívánunk! ■
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Nász János – 
Nagy Ádám

AZ ÖKOLÓGIAI 
GONDOLKODÁS ERÕSÍTÉSE
TATABÁNYA VÁROS
LAKÓKÖZÖSSÉGÉBEN 
KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖKKEL



✒✒  „A József Attila Megyei és Városi

Könyvtár egy olyan nemzeti identitású

kulturális közintézmény, amely a társa-

dalmi problémák iránti érzékenységet a

mûködésében tudatosan és következe-

tesen megjeleníti. A társadalmi felelõs-

ségvállalás e kulturális színtéren a nem-

zeti értékek megõrzését és szétsugárzá-

sát jelenti, elsõsorban a magyar nyelv, a

magyar irodalom és a magyar természe-

ti környezet vonatkozásában. Ezek 

a prioritások jelentõsen befolyásolják a

nemzet fennmaradását, fenntartható fej-

lõdését, amelyhez sajátos eszközeinkkel

kívánunk hozzájárulni.”

Könyvtárunk alapvetõ céljai közé tar-

tozik „az ökológiai gondolkodás, a kör-

nyezettudatosság terjesztése, erre való

szemléletformáló nevelés, programok

szervezése, a környezeti információk

kiemelt gyûjtése és ezekbõl való szol-

gáltatás.”1

Az ökológiáról általában és megyei

könyvtárunk ökorészlegérõl

Az ökológia fiatal tudományág. Pár száz

éve került elõtérbe az ipar, a gazdaság,

a technológia és életvitelünk fejlõdésé-

nek köszönhetõen. Az „öko” elõtag je-

lentését hajlamosak vagyunk leszûkíte-

ni a környezetvédelemre, de a fogalom

ennél sokkal tágabb: arra utal, hogy

bolygónk minden életformája kölcsö-

nös függésben van egymástól.

Mára törékennyé lett ez az egyen-

súly. Elõtérbe kerültek a jövõnkért, a

fenntarthatóságért aggódó gondolko-

dók, akik egyre nyomatékosabban ad-

nak hangot az egyensúly felborulásától

való félelmüknek, hiszen az emberi ci-

vilizáció fennmaradásának központi

kérdése, hogy meddig terhelhetõ a

Föld. Már nem csak a napi fogyasztá-

sunkhoz veszünk el „belõle”, hanem

ésszerûtlen túltermelés és felhalmozás

történik. 2014-ben például augusztus

végére elhasználtuk az egész évre ren-

delkezésre álló „planetáris életenergia

tüzelõt”. Vagyis, amit ezen túl haszná-

ltunk, azt a jövõ rovására tettük. 

Földünk – és persze ezzel együtt jó-

magunk – észszerûtlen kizsákmányolá-

sának viszont következményei vannak.

A környezeti egyensúly megbomlása

visszahat az élõvilágra, hat az emberi-

ség jólétére, ennek hatására az élet min-

den területén egyenlõtlenségek, „egész-

ségtelenségek”, konfliktusok jöhetnek

létre.

A tudomány, a gondolkodó és érzõ

ember most megszólal. Egyre több

könyv, tanulmány, folyóirat, kritika,

film szólal fel az elveszett harmónia

visszaszerzése érdekében. Ennek okán

alakítottunk ki a József Attila Megyei és

Városi Könyvtárban ökorészleget,

„ökoolvasóteret”, amely válogatást nyújt

az egyes területek képviselõinek véle-

ményébõl, a tapasztalatokról, a kiútke-

resés állomásairól. Több ezer dokumen-

tumot kínálva a magunk módján azon

leszünk, hogy ehhez megfelelõ környe-

zetet és hangulatot is biztosítsunk.
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Könyvtár küldetésnyilatkozatából:

http://www.jamk.hu/?q=hu/konyvtarunk/

kuldnyilatkozat; a letöltés ideje: 2015. 03. 12.



Emellett a fenntarthatóság kérdéskö-

rének sokrétû szempontjain keresztül

ismeretterjesztõ elõadásokat hallgathat-

nak meg látogatóink Öko-esték a könyv-

tárban címmel.

A fentebb idézett küldetésnyilatkoza-

tunk sikerességéhez, az irányelvek

megvalósításához szükséges a szakmai

és személyes motiváció, elhivatottság,

valamint az ökoszellemiségû vezetés is.

2010-ben Voit Pál vezetésével került

elõtérbe az ökoszemléletû könyvtár lét-

rehozása. Az õ irányításával kezdõdött

meg az ökosarok kialakítása, amely lé-

nyegében válogatás a könyvtár állomá-

nyából a fenntartható fejlõdés, a kör-

nyezettudatosság, a környezetvédelem,

a humánökológia, az együttéléstan, az

alternatív és megújuló energiák, továb-

bá a planetáris és kozmikus tudatosság

témakörébõl. Havonta állítunk össze

hírlevelet az interneten megjelent, köz-

érdeklõdésre számot tartó tanulmá-

nyokból, hírekbõl, amelyet fénypostán

(e-mail) juttatunk el olvasóinkhoz.

2012-ben Tatabánya város, a Nemzeti

Kulturális Alap és az Emberi Erõforrá-

sok Minisztériuma támogatásával átad-

hattuk ökoteraszunkat, a „zöld olvasó-

termet”.

2013-ban a TÁMOP-pályázat lehetõ-

ségeit kihasználva Agostyán-Ágos-

tonligetben, a Természetes Életmód

Alapítvány Oktatóközpontjában, az ún.

ökofaluban harminc ötödik-hatodik

osztályos tanulót táboroztattunk kör-

nyezettudatosságuk fejlesztése érdeké-

ben, míg 2014-ben egy hetet töltöttünk

el tizenhat tanulóval Komárom-Kop-

pánymonostorban, ahová 2015-ben is

visszamentünk.

Mit tehet egy könyvtár az ökológiai

környezettudatosság kialakításáért?

A megújuló energiaforrások, a fenntart-

ható fejlõdés kérdése mind itthon, mind

az Európai Unióban napjaink egyik 

legfontosabb vizsgálódási területe. 

„A 2001. június 15–16-án megrendezett

göteborgi csúcstalálkozón határozták el

a tagállamok, hogy az EU-nak fenntart-

ható fejlõdési stratégiával kell rendel-

keznie, és ehhez illeszkedve a tagál-

lamoknak is saját fenntartható fejlõdést

célzó stratégiákat kell alkotniuk. 

A fenntartható fejlõdés koncepciójának

lényege, hogy az EU jövõstratégiáját a

környezetvédelem, a gazdasági növeke-

dés és a szociális elõrehaladás kombi-

nált szempontrendszerére, hármas egy-

ségére, összhangjára kell építeni.”2 Ez

az ajánlás minden nemzetre vonat-

kozik. Amikor ez globális és nemzeti 

intézkedési tervvé válik, akkor érkezhe-

tünk el oda, hogy ennek tudatosításá-

ban mi is lehet a könyvtárak feladata.

A könyvtárak nyitott, demokratikus,

információt gyûjtõ, rendszerezõ, feldol-

gozó és szétsugárzó intézmények, és

így eszközrendszerük, szakmai és em-

beri lehetõségeik szerint segíteni tud-

nak a természettudatosság kialakításá-

ban és megerõsítésében. A könyvtárak
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a hagyományos dokumentumok, köny-

vek, folyóiratok, audiovizuális adat-

hordozók mellett rendelkeznek a világ-

hálón azonnal, bárhonnan elérhetõ

adatbázisokkal, információhalmazok-

kal. Emellett ökológiai különgyûjte-

ményükkel, tematikus hírlevelekkel,

elõadásokkal, konferenciákkal, ökotá-

borok megrendezésében való részvétel-

lel, közösségi találkozókkal személye-

sen is tudnak hatni.

Könyvtárunk ökológiai szemléletû

tevékenységeirõl 

Öko-esték elõadássorozat

A rendezvénysorozat 2010 októberétõl

folyamatosan megszervezett elõadások

füzére a fenntarthatóság, a megújuló

energiák, a környezetvédelem, a kör-

nyezeti nevelés, az együttélés témájá-

ban, a környezettudatosság szemléleté-

nek erõsítése érdekében. 2015 elején az

ötvenedik elõadásunkat tartottuk meg.

Az esték célja, hogy hazai és helyi

szakértõk közremûködésével felhívjuk

a vonzáskörzetünkben élõk figyelmét a

környezet- és természettudatosságra, 

a fenntartható fejlõdés lehetõségeire. 

A környezettel, természettel való har-

monikus együttélés azt feltételezi, hogy

azok erõforrásait csak olyan mértékben

vegyük igénybe, amennyit valós szük-

ségleteink igényelnek. Kevesebb vegyi

anyag felhasználásával, a termelési mel-

léktermékek újrafeldolgozásával, az al-

ternatív energiaforrások használatával,

egészségünk megõrzésével van csak le-

hetõség bolygónk ökológiai egyensú-

lyának fenntartására.

A 2014-es évkönyvünkben Nász Já-

nos összefoglaló tanulmányt adott köz-

re könyvtárunk rendezvénysorozatáról
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Fenntarthatóság és ökológiai szemlélet:

Ökoesték a József Attila Megyei és Városi

Könyvtárban 2010–2013 címmel. 

2015 júniusában a szlovákiai közös-

ségi könyvtárak konferenciáján Nász Já-

nos, a József Attila Megyei és Városi

Könyvtár ökoarculatáért felelõs munka-

társunk és az esték állandó házigazdája

elõadást tartott E-KO-TEKA, azaz egy le-

hetséges környezettudatosítási módszer

(environmental awareness) könyvtári

eszközökkel címmel.

Ökosarok

Kiemelt állományrészünk a szabadpol-

cos térben a tágabban értelmezett öko-

lógia témaköreibõl. Mintegy hétezer kö-

tet könyv és harminc folyóirat a jelenle-

gi kínálatunk. 

Öko-hírlevél

2011-tõl havonta jelentkezünk idõszerû

és érdekes írásokkal, ajánlókkal az öko-

lógia témakörébõl. Elérhetõ személyes

levélcímre kérve vagy a honlapunkon.

Ökotáborok

2013-ban Agostyán-Ágostonligeten, 2014-

ben és 2015-ben pedig Komárom-

Koppánymonostoron táboroztunk tata-

bányai általános iskolás tanulókkal, 

pályázati forrásokból.

Zöld olvasóterem 

2012-tõl várja az olvasókat a könyvtár

hátsó kertjében kialakított Zöld olvasó-

terem. A Béke parkra nézõ teraszon 
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kellemes, csendes környezetben tartóz-

kodhatnak minden év májusától egé-

szen szeptemberig. Ezt a lehetõséget

évente több száz olvasónk vette igény-

be. 

Ökotéka

Hírlevelünk sikeres fogadtatását köve-

tõen megkezdtük a honlapunkon új

ökoadatbázisunk, az Ökotéka kialakítá-

sát, ami új arculattal párosul majd. Eb-

ben új elemként jelentkezik az Öko-

cikktárunk, amely a könyvtárunknak já-

ró napilapokból és folyóiratokból válo-

gat környezettudatos írásokat. Kulturális

ajánlónkban könyvismertetõk is megje-

lennek az ökológia tárgykörébõl. ■

Információk, linkek-

Az Öko-esték ötvenedik elõadás a helyi tévé-

ben: https://youtu.be/B2OUehEV-4c

Fotók a galériánkban: http://www.jamk.hu/

galeria/index.php?/category/3

Harminchat elõadás kivonata: http://

ek.jamk.hu/sites/default/files/jamk_evkonyvek/

jamk_evkonyv_2014.pdf

Aktuális hírlevél: http://www.jamk.hu/?q=hu/

okohirlevel/201503

Feliratkozási lehetõség: http://mail.jamk.hu/

hirlevel/?p=subscribe&id=2

Képek az Öko-táborokról:

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/

category/46

Képek a Zöld olvasóteremrõl:

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/

category/7
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AUTIZMUS-KÖTETEK

✒✒  2007. december 18-án, az ENSZ

62/139-es határozata jelölte ki április 

2-át az autizmus világnapjának azzal a

céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az

autizmusra, az autizmus spektrumzavar-

ra, amely tízmilliókat érint a földön. 

A határozat kéri a tagállamokat, hogy

tegyenek lépéseket annak érdekében,

hogy az autizmust minél szélesebb kör-

ben megismertessék.

Ma Magyarországon megközelítõleg

minden századik ember vagy család

érintett az autizmusban. Ez egyben azt

is jelenti, hogy az intézményrendszer és

maga a társadalom is valós ismeretekre

szorul ezen a téren. Van már magyarul

is elérhetõ szakirodalom, de sokak szá-

mára nehezen elérhetõ egy ilyen értékû

könyv megvásárlása.

Ezért kérjük a könyvtárakat, vegye-

nek részt a társadalmi tájékoztatásban, a

figyelem autizmusra irányításában! Te-

gyék hozzáférhetõvé a magyar nyelvû

szakirodalmat és szervezzenek progra-

mot a témában!

Ehhez ajánljuk jó szívvel megvásár-

lásra az alábbi könyveket.

Az autista emberek családja számára, de

az egyes intézmények dolgozói számá-

ra is igen hasznos olvasmány Az autiz-

mus kézikönyve. Ez az egyetlen olyan

magyar nyelvû szakirodalom, amely

egy kötetben minden területre kiterje-

dõen és átfogóan tartalmazza az autiz-

mussal kapcsolatos tudnivalókat. Szak-

szerû válaszokat ad a mindennapok

kérdéseire az autizmussal kapcsolatban.

A szerzõk átfogóan ismertetik az

autizmus elméleti és gyakorlati tudniva-

lóit, kifejezetten azzal a szándékkal,

hogy az érintett szülõk, családtagok és

nem utolsósorban a pedagógusok szá-

mára adjanak fogódzót a mindennapi

problémák megoldásában. A kötetben

közérthetõen és könnyen áttekinthetõ-

en szólnak az autizmusról, a fogalom

meghatározásától a diagnózison keresz-

tül az esetleges gyógyszeres kezelésig

mindenrõl, ami az érintettek számára

fontos lehet, így például:

• az autizmus és a kapcsolódó autiz-

mus spektrumzavarok, mint az Asper-

ger-szindróma háttere,

• megbízható szûrési módszerek,

• gyakorlati információk a kiegészítõ és

alternatív terápiákról,
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• tanácsok a helyes oktatási programok

kialakításához,

• életkor-specifikus problémák kezelése.

Volkmar, Fred R. – Wiesner, Lisa A.: Az

autizmus kézikönyve. Amit minden

szülõnek, családtagnak és tanárnak

tudnia kell, Budapest, Geobook Kiadó,

2013, 696 oldal

Ára: 10 000 Ft

A következõ könyv az autista emberek-

rõl és társadalmi környezetükrõl szól:

szülõkrõl, családokról, civil szerveze-

tekrõl, intézményekrõl. 

Társadalomkutatók mélyedtek el az

alábbi kérdésekben: Milyen szerepet

játszottak az autizmus hazai ügyében a

civil mozgalmak, hogyan váltak egyre 

láthatóbbá az autizmussal élõ emberek

nehézségei? Ki számít autista embernek 

a közoktatás és az egészségügy rend-

szerében? Milyen utat jártak be azok

családok, amelyekben autista gyereket

nevelnek? Miképp vonható be az autista

személy a család vizsgálatába? Speciáli-

san az autista fiatalok problémáit tárták

fel a szülõk részvételével folytatott fó-

kuszcsoportos beszélgetések, valamint

az autista fiatalok munkaerõ-piaci elhe-

lyezkedését vizsgáló kutatás. A kötet ré-

sze az Autism - Europe nemzetközi civil

ernyõszervezet által kiadott írás, amely

az autizmusról szóló jelenlegi, tudomá-

nyosan igazolt, klinikai szakemberek ál-

tal széles körben osztott, az érintettek

és családjuk által is elfogadott tudást

igyekszik rövid és közérthetõ formában

összefoglalni.

Bognár Virág (szerk.): Láthatatlanok.

Autista emberek a társadalomban, Bu-

dapest, Scolar, 2010. 340 p.

Ára: 2950 Ft helyett 499 Ft

Ajánljuk még figyelmükbe honlapun-

kat (aosz.hu), ahol bõvebben tájéko-

zódhatnak az autizmusról, szerveze-

tünkrõl, Esõember címû folyóiratunkról,

ingyenes kiadványainkról, szülõsegítõ

hálózatunkról, helyi és regionális tag-

szervezeteinkrõl.

Figyelmükbe ajánljuk az Autisták Or-

szágos Szövetsége (AOSZ) országos

animátori hálózatának tevékenységét,

amelynek keretében képzett animá-

torok elõre kidolgozott program szerint

– Utazás az autizmus körül – Lehet-e

autista gyerek a padtársam? címmel –

végzik a tizenkét–tizennyolc éves kor-

osztály érzékenyítését. A foglalkozás
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célja az autizmussal élõ társak nehézsé-

geinek bemutatása, érzékeltetése saját

élményû játékos aktivitásokon keresz-

tül, ezáltal segítve az érintettekkel kap-

csolatos pozitív szemlélet és viszonyu-

lás formálódását, az irántuk érzett tole-

rancia és elfogadás növelését. 

A rendezvény jól beilleszthetõ a

könyvtárak tematikus heteinek, foglal-

kozásainak programjába, különös tekin-

tettel az autizmus közelgõ világnapjára.

A foglalkozások optimális létszáma

húsz–huszonöt, maximum harminc fõ,

idõtartama kétszer negyvenöt perc. To-

vábbi információ: Magdu Anita, tel.:

1/354-1073, animator@esoember.hu. 

A fenti kötetek megrendelhetõk az

Autisták Országos Szövetségénél. ■
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FIATAL ÍRÓK TÁRLATA

✒✒  2016. március 8-án 16 órakor nyílik a

Fiatal írók tárlata címû kiállítás az 

Országos Széchényi Könyvtárban. A ki-

állításon – amelyen a fiatal, tehetséges

tollforgatók mûveikkel, fotójukkal, élet-

rajzukkal és publikációs jegyzékükkel is

bemutatkoznak – a mûvészek eredeti

kéziratait is megtekinthetik a látogatók. 

A tárlatot Ferdinandy György író nyitja

meg. 

Közremûködnek: Kiss Barbara

(OSZK), Szöllössy Balázs (FISZ), Temesi

László újságíró, Szõnyi Endre antikvá-

rius, Urbán László ötletgazda és Déri

Eszter doktoranda.

A több mint egy hónapig megtekint-

hetõ kiállítás anyagát 2016. április 12-én

16 órakor Szõnyi Endre antikvárius ve-

zetésével a helyszínen árverésre bocsát-

ják. Az árverés bevétele teljes egészé-

ben a szerzõket illeti meg. 

Az aukció elõtt a kortárs fiatal írók

helyzetérõl pódiumbeszélgetés lesz,

amelyen közremûködik: Visy Beatrix

kritikus, irodalomtörténész, Boka László

irodalomtörténész, az OSZK tudomá-

nyos igazgatója, Kalapos Éva Veronika

(FISZ) és Fehér Renátó (JAK), valamint

Korpa Tamás (a FISZ elnökségének tag-

ja). Közremûködik: Ungvári Álmos.

A rendezvények fõvédnöke: Ferdi-

nandy György író.

Mindkét program kötetlen beszélge-

téssel fejezõdik be.

A programsorozat célja a civil mece-

natúra kialakulásának elõkészítése. ■

A rendezvénysorozat támogatói

Országos Széchényi Könyvtár, Fiatal

Írók Szövetsége, József Attila Kör,

Szõnyi Antikvárium, Argumentum

Könyvkiadó, KÜRT Információbiztonsá-

gi és Adatmentõ Zrt., Alexa Károly és az

Életünk folyóirat, Séllei Ferenc borász,

Pató Lajos és Pató Simon vállalkozó,

Temesi László újságíró, Urbán László

irodalomtörténész

További információ

www.oszk.hu, pr@oszk.hu
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