AZ ISKOLA KÖNYVTÁRA

Janikovszky Éva gondolatai a könyvekről és az olvasásról:

Mi van a könyvekben?
Mi van a könyvekben? Ezen törtem a fejemet, amíg ott kuporogtam három-négy éves
koromban nagyszüleim boltjában egy kis sámlin. A pénztárban nagymamám ült, a pult mögött
anyám várta a vevőket. Mögötte mennyezetig érő könyvespolcok, és egy nagy létra, amely két
kampóval egy vasrúdra függesztve siklott jobbra-balra, hogy elérhetők legyenek a legfelső
polcon sorakozó könyvek is.
Ne gondoljátok, hogy unatkoztam! Ha bejött egy vevő a boltba, azt próbáltam
kitalálni, hogy vajon az alsó polcokról kér-e könyvet, vagy a magasban lévők érdeklik. Az én
fiatal, fürge, okos anyukám minden könyvnek tudta a helyét, s ha kellett, felmászott a létrára,
hogy lehozza a kék, vörös, lila kötésű könyvet a legfelső polcról is, és a vevő elé tegye.
Büszke voltam anyámra, és egyre jobban izgatott, hogy mi lehet a könyvekben?
Hiszen az alsó sorokban is volt kék, vörös, lila, tele apró fekete betűkkel - szép színes rajz,
mint az én könyveimben, pedig egyikben sem volt!

A könyvek titkai
Otthon nálunk mindenki olvasott. Anyám is, apám is, nagyszüleim is. Ahogy elnéztem
az arcukat, amint a könyv fölé hajolva hol elmosolyodnak, hol elkomorodnak, hol meg feszült
izgalommal lapoznak egyet, azon gondolkoztam: hol járnak? Meg se hallják, ha szólok
hozzájuk, s ha végre rám figyelnek, mintha visszajöttek volna valahonnan. Miért nem visznek
engem is magukkal?
Mi van a könyvekben, mi az a titok, amit nem osztanak meg velem?
Aztán megtanultam olvasni. És megtudtam, mi a könyvek titka. Az, hogy minden
bennük van. Nemcsak a tündérek, a manók, királykisasszonyok, a gonosz boszorkányok,
hanem én is meg te is, örömeinkkel, gondjainkkal, vágyainkkal, bánatunkkal, benne van a jó
meg a rossz, az igaz és a hamis, a természet, a világmindenség; ez mind, mind elfér a
könyvekben.
Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled minden titkát.

Könyvtárunról
Bemutatkozás
A Janikovszky Éva Általános Iskola könyvtára az iskola magasföldszintjén, a főbejárattal
szemben található. Könyvtárunk az iskolai oktató – nevelő munka eszköztára, a diákok
tanulásának és művelődésének szellemi bázisa.
Szolgáltatásait az iskola minden tanulója és dolgozói vehetik igénybe
A könyvtárhasználat térítésmentes minden jogosult részére. Az elveszett, megrongálódott
dokumentumok után a kárt meg kell téríteni.
Állomány
Iskolánk könyvtárában szépirodalmi művek - mesék, versek, gyermekregények, kalandos
történetek, ifjúsági regények, történelmi regények, kötelező olvasmányok és
ismeretterjesztő, tudományos munkák, lexikonok, szótárak, enciklopédiák, tankönyvek,
DVD-k, CD-k, videokazetták, CD-ROM-ok, sorakoznak a polcokon..

Szolgáltatásai
Kölcsönzés 2 hétre
Tankönyvkölcsönzés 1 tanévre
Dokumentumok helyben használata
Számítógép, internethasználat
Tanórán kívüli foglalkozások
Könyvtárhasználati és szakórák
Vetélkedők, rendezvények
Irodalmi és olvasókörök
Filmvetítés csoportoknak
Nyitva tartás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9 - 15 óra
9 - 14 óra
9 - 14 óra
9 - 15 óra
9 - 13 óra

Könyvtáros
Ürmösné Legény Aranka, könyvtáros tanár

A könyvtár használatának szabályai
Minden olvasónak vigyázni kell a könyvtár rendjére, tisztaságára.
Az iskolai könyvtárban csak azok tartózkodjanak, akik tanulni, olvasni
szeretnének.
A könyvtárat csak úgy szabad használni, hogy a könyvtárhasználók egymást
magatartásukkal, hangos beszéddel nem zavarják.
A könyvtárba táskát, könyv és dokumentum kivitelére alkalmas tárgyat
bevinni nem lehet, azt a könyvtár előterében, illetve azt az iskola más
helyiségében kell elhelyezni.
Ételt, italt fogyasztani a könyvtárban tilos.
A könyvtárban elhelyezett dokumentumokban kárt tenni, megrongálni
(beleírni), lapot kitépni szigorúan tilos.
A kölcsönzés szabályai
Őrizd meg és használd az olvasójegyedet!
Egy alkalommal 2db könyvet 2 hét időtartamra lehet
kikölcsönözni. A lejárat idejét az olvasójegyeden találod. A
kölcsönzési idő ( a lejárat előtt ) meghosszabbítható.
A tankönyvek kölcsönzési ideje 1 tanév.
A számítógép használat szabályai
A könyvtári számítógépek is információszerzésre szolgálnak.
Ügyességi játékot megnyitni nem lehet.
A könyvtári számítógépet úgy használd, hogy a csendest olvasást, tanulást ne
zavard.

