KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL

Előző hírlevelünkben („Könyvtárba mentem, gyere utánam”) Szilágyi Domokos: Játékok című
versével kértünk figyelmet. Most egy újabb próbálkozással kísérleteztünk. 2014-ben „A te iskolai
könyvtárad: tudásod központja” volt az INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANSHIP
(IASL) szlogenje, amellyel meghirdette a minden év októberében ismétlődő iskolai könyvtári
világnapokat, melyhez a KÖNYVTÁROS TANÁROK EGYESÜLETE (KTE) felhívása kapcsán mi is
csatlakoztunk néhány eseménnyel.

Lássa mindenki, milyen sokaknak fontos az iskolai könyvtár!

Segíts, hogy másokkal is megértessük az információs források etikus használatának
fontosságát!
Tanulásmódszertan óra keretében a 9. és 12. osztályosoknak könyvtárhasználati órát tartottunk
„információgyűjtés különböző forrásokból” témában a könyvtár helyiségében. Ezúton köszönjük
Imre és a „festőlányok” munkáját, amellyel barátságossá és érdekesebbé tették a könyvtári
környezetet.
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Nemzetközi könyvjelzőcsere program
Próbát tartottunk „A nemzetközi könyvjelzőcsere program” őszi rendezvényében való részvételhez.
Egyedi könyvjelzők tervezése és készítése a könyvtárban.
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Az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK (2014. október 13-20.) „Bölcs mondás”
rejtvényének közzététele.
Megoldás:
1. Jancsó Miklós
2. Garas Dezső
3. Gábor Dénes
4. Fizika tanár
5. November
6. Nicosia
7. Szeged
8. András
9. Somogy
10. MDXXVI
11. Túzok
12. Gyula
13. Ibafa
14. Geréb
15. Síp
A bölcs gondolat:
Minden nagynak apró a
kezdete.

Saját kezdeményezésünk a könyvtári napokhoz
HÍRES KÖNYVTÁRAK – SZÉP KÖNYVEK kiállítás az aulában.

TEA DÉLUTÁN a hajdani (2005) sikeres „A NAGYKÖNYV MOZGALOM” nyertes
bemutatóinak megtekintésével.
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Közös sikerünk (?), vagy inkább eredményünk (?) a könyvnapok kapcsán
•
•

70 főre emelkedett a könyvtárba beiratkozottak száma (jelenleg 163 diák tanul az iskolában) és
ebben az időszakban megduplázódott a kölcsönzés (azaz a könyvtárhasználat).
2014-ben az elkülönített polcon tárolt tankönyvekkel és kézikönyvekkel együtt a
hagyományosan és a SZIRÉN integrált könyvtári számítógépes programban feldolgozott
könyvek meghaladják a 3500 kötetet.

Jövőre
Reméljük, hogy 2015-ben különleges formában veszünk részt az októberi könyvtári
rendezvényeken. Csatlakozni kívánunk a hagyományos nemzetközi könyvjelző csereprogramhoz
és az iskolai könyvtárak éjszakája kezdeményezéshez. Játsszatok majd velünk az idén is!

Jó tanulást, kiváló eredményeket és örömteli élményeket kívánunk 2015-ben!

