
Iskolai Könyvtárak Világnapja 
 

A 2007-es jelszó: „Könyvtárunk ereje tudásod veleje” 
 

Iskolai megemlékezésünket 2007. október 26-án, pénteken tartottuk. 
 
 
7.45-7.55 
 

� Megemlékeztünk a hangosban a világnapról.  
Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából az idén köszöntőt írt Dr. Hiller István 
miniszter úr. Idézünk leveléből: 
Kedves Kollégák! Kedves Iskolai Könyvtárosok! 
A világnap jó alkalom arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet egy fontos ügyre. Az 
iskolai könyvtáraknak méltán van világnapjuk, hiszen a jól működő iskolai könyvtár 
a pedagógiai munka, pedagógiai megújulás alapja, egyben az iskola információs, 
kulturális és szabadidős központja is. Könyvtárunk ereje - tudásod veleje – így szól 
játékosan a 2007-es Iskolai Könyvtári Világnap jelmondata. A jó iskolai könyvtár 
valóban sokat tehet hozzá a tanuló tudásához, az életben való boldogulás 
képességének elsajátításához.  
Kívánom Önöknek, hogy programjaikkal és mindennapi munkájukkal érjék el 
céljaikat: legyen minél több elégedett olvasójuk, minél több, az iskolai könyvtárak 
pedagógiai szerepét értő és igénylő kollégájuk, és mindebben támogassák Önöket 
iskolavezetőik és fenntartóik! 
A köszöntő szavak után ismertettük a programokat: 
 

� „Cseppben a tenger, versben az ember” című rejtvényünk volt hallható a 
hangosból kétszer egymás után. Az irodalmi részleteket  tanáraink 
tolmácsolták. A versenyben a részletek és az előadók felismerését is 
pontoztuk. Az első három helyezett könyvutalványt kapott.  

I. helyezett Szabó Éva, 11.B 

II. helyezett Dolmány Rita, 11.C 

III. helyezett Külvári Norbert, 12.B 

� Az 1. szünettől megkezdődött a hagyományos „Keresd a színes borítékot” 
játék. Elrejtettünk 10 db borítékot az iskola épületében. A szerencsés 
megtalálók amennyiben helyesen válaszoltak a borítékban feltett kérdése, 
jutalmul különböző értékű (500-2000,-Ft-os) könyvutalványt vehettek át. 

� A  3. szünetben „erdőt” telepítettünk az iskola udvarán. A játékban részt vevő 
osztályok tetszőleges technikával készíthették el saját fájukat. A fák levelei az 
osztályba járó diákok egy-egy kedvenc olvasmányélményét szimbolizálták 
(szerző, cím feltüntetésével). A zsűri által legszebbnek ítélt „Olvasás fák” 
alkotóit tortával jutalmaztuk. 



 
I. díj: 10.A osztály 
II. díj: 12.D osztály 
III. díj: 8.B osztály 

 
� A 4. szünetben lelepleztük a „Tudás kapuját”, valamint felavattuk a 

„Könyvtár Galériát”.  
 
A kiállítók névsora: 
 
Szabó Orsolya, végzett diák 
Avramucz Zsuzsanna, 11.B 
Peszeki Eszter, 12.C 
Klucsik Erzsébet, 10.C 
Papp Virág (volt diákunk) 
Tóth Krisztina, 8.A 
Bizderi Eszter, 9.A 
Takács József, 9.B 
Varga Anita, 8.B 
Hegedüs Tekla, 9.A 
Liter Zsófia, 11.B 
Tóth Annamária, 11.A 
Galber Anett, 9.C 
Csányi Judit, 12.E 
Petrák Fanni, 10.A 
Tőke Barbara, végzett diák 
Kálmán László, 11.A 
Tunikolt Eszter, 8.A 
Baranyai László, 11.B 
Papp Anita, 11.C 
Murányi Dorottya, 12.A 
Hatvani Fanni, 8.A 
Gőcze Dóra, 8.A 
Horváth Anna, 9.B 
 
 
� Osztályok közötti verseny keretében egy „Műveltségi teszt” kitöltése volt a 

nap záróakkordja. 
 

Eredmények: 
 
I. hely 10.A osztály 
II. hely 9.B osztály 
III. hely 10.C osztály 
IV. hely 9.A osztály 
V. hely 9.C osztály 



 
Az Iskolai Könyvtári Világnap megrendezéséért igazgatói dicséretben részesültek az 
alábbi tanulók: 
 
Hatvani Fanni, 8.A 
Gőcze Dóra, 8.A 
Horváth Anna, 9.B 
Petrák Fanni, 10.A 
Avramucz Zsuzsanna, 11.B 
Bella Dorina, 11.C 
Gilián Lilla, 11.C 
Csányi Judit, 12.E 
 


