
Iskolai Könyvtárak Éjszakája 
 
Idén az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja kapcsán a Könyvtárostanárok Egyesülete 

egy közös összefogásra hívta a magyarországi iskolai könyvtárakat, hogy rendezzenek 

könyvtári éjszakát az oktatási intézményekben. A program célja: az olvasás népszerűsítése és 

a könyvtár szerepének erősítése a diákok körében, valamint a közösségformálás.  

Ebben az évben a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium is bekapcsolódott ebbe a 

programba. Zseli Klára tanárnő, aki iskolai könyvtárunk vezetője, nagy sikerrel szervezte meg 

iskolánk diákjai számára ezt az estet, melynek keretein belül sok érdekes programon 

vehettünk részt. Mindenki, aki jelentkezett izgatottan készülődött arra a bizonyos október 24-i 

napra, amikor a megbeszélt időpontra hálózsákkal, táskákkal és könyvekkel felpakolt diákok 

léptek be az ajtón.  

Forró teát iszogatva ültünk be egy tanterembe, majd rövid bemutatkozás után felosztottuk a 

társaságot, így a csoportok egymás után próbálhatták ki magukat a jógában, táncban, valamint 

kedvenc könyvüket is bemutathatták egymásnak. Minden program után ismét összegyűltünk, 

és vártuk, hogy 2-2 társunk felolvasson Daniel Glattauer Gyógyír északi szélre című 

könyvéből. A történet érdekes és vicces volt, ugyanakkor napjaink súlyos problémájára hívta 

fel a figyelmet, amely a világ túlzott gépiesítéséből fakad, hiszen ezáltal megszűnnek a 

személyes kapcsolatok. Minden alkalommal kíváncsian hallgattuk. 

Kint igazán hűvösre fordult az időjárás, az iskolát azonban aznap este olyan barátságos, 

családias hangulat uralta, hogy mi mindezt észre sem vettük. Késő éjszakába nyúlt a sok 

érdekes program, de mi, diákok egyáltalán nem éreztünk fáradtságot. Lepakoltunk a 

tornaterembe, ahol kényelmesen elhelyezkedtünk. A helyiséget betöltötte a zene és a diákok 

vidám csevegése, valamint a fényképezőgépek kattogása. Mondanom sem kell, akkor éjszaka 

igencsak keveset aludtunk, hiszen 6 órakor zenés ébresztőre keltünk fel és fáradtan kezdtük a 

napot.  

Mindezek ellenére nagyon élveztük ezt az éjszakát, hiszen együtt lehettünk, ezáltal új 

embereket ismerhettünk meg, és az érdekes feladatoknak köszönhetően egy percig sem 

unatkoztunk. A közös összefogás valóban elérte a célját, hiszen az est végén mindenki 

egyetértett abban, hogy ezt a programot jövőre is meg kell szervezni, hogy minél több 

emberrel megszerettessük az olvasást, és a modern technika világában is legyen igény a 

kultúrára.  
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