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Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-
ben intézett felhívást az Nemzetközi Iskolai Könyvtári Nap megszervezésére. Erre 1999-ben 
október 18-án került sor. Azóta minden év októberének negyedik hétfőjére meghirdetik ezt a 
napot, évente más-más témát választva. 
2004-ben 6. alkalommal emlékeznek meg erről a napról október 25-én, melynek témája: 
Könyvtári kapcsolatok, művelődés és tanulás 
 
Az iskolai könyvtáraknak kiemelt szerepe van az információszerzéshez szükséges készségek 
és képességek, illetve az egész életen át történő tanulás igényének kialakításában.  
Ezen a napon a világ különböző iskoláinak közösségei szerveznek érdekes programokat annak 
érdekében, hogy felhívják a figyelmet a könyvtárak fontos szerepére.  
Az iskolai könyvtár a család után, vagy helyett teremt lehetőséget az információs 
társadalommal való ismerkedésre, és a szellemi munka technikáinak elsajátítására. 
Mindemellett hátrányokat kompenzáló és közösségformáló erő.  
 
A könyvtári világnap alkalmából a mai nap folyamán számos érdekes programmal várunk 
bennetek: 
 

• A szünetekben idézeteket hallhattok az osztálykönyvtárosok tolmácsolásában. 
 

• Második szünettől az általatok beadott  könyvjelzőkből és plakátokból álló kiállítást is 
megtekinthetitek a földszinti aulában. 

A kiállítást Asztalos Barbara 11. c osztályos tanuló nyitja meg. 
 

• A könyvtárban lehetőség nyílik polcok „örökbefogadására”. A örökbefogadók 
védnökséget vállalnak védnökséget vállalnak egy polcfolyóméteren elhelyezkedő 
könyvekért. Ügyelnek arra, hogy megfelelően jelzetelve, sarkozva, cédulázva álljanak 
a helyükön a könyvek, valamint szerepeljenek a számítógépes katalógusban. 

 
• Lehetőségetek nyílik arra is, hogy a könyvtárból már kiselejtezett könyvekből 

válogassatok. 
  

• Ebből az alkalomból a Teleki Blanka Gimnázium iskolai könyvtára pályázatot írt ki a 
könyvtár honlapjának elkészítésére. 

Melynek témája: 
”Iskolai könyvtárak együtt az információs műveltségért és a tanulásért.” 
 
Pályázni egyénileg és csapatban is lehet. 
 
A nevezéseket Zseli Klára könyvtáros várja az iskolai könyvtárban. A honlap tartalmára 
vonatkozó informácók szintén a könyvtárban lelhetők fel. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2004. december 19. 
A legjobb három pályamunkát benyújtó tanulók tárgyi jutalomban részesülnek. 
 
Ha a Világnappal kapcsoltaban bármilyen kérdésetek van bátran forduljatok osztályotok 
választott könyvtárosához illetve Zseli Klára tanárnőhöz a könyvtárban 
 
„Érc, márvány, könyv nem hagy enyészni soha.” 


