
Beszámoló a Bán Zsigmond Református Általános Iskola,  

Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 

2015/2016. tanév I. félévi könyvtári munkájáról 
 
 
A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS, SZAKMAI FELADATAIT 
 
 
- Állományvédelem, állományalakítás. Törlés az állományból 

- Tájékoztatás a dokumentumokról, szolgáltatásokról 

- Egyéni és csoportos helyben használat biztosítása  

- Könyvek, tartós használatra készült tankönyvek kölcsönzése, rendelkezésre bocsátása  

- Az iskolában folyó oktató-nevelő munka és egyéb szakfeladatok ellátásának segítése 

- Biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges 

információkat, ismerethordozókat 

- Adminisztrációs feladatok 

- A könyvtárhasználatra épülő órák előkészítése 

- Könyvbeszerzés, bevételezés 

- Könyvkiállítás, könyvajánlók alkalmakhoz kötve 

- Kapcsolattartás a városi és más iskolai könyvtárakkal. 

a könyvtáros folyamatosan végzi. 

 
A tanév során az alsó és felső tagozatos tanulók rendszeresen látogatják a könyvtárat iskolai 

tanóra, illetve szabadidős tevékenység (vetélkedők, kiállítás, könyvkölcsönzés, felkészülés a 

következő napra, stb.) keretében. 

Az első félév során az óvodás és általános iskolás korosztály számára szervezett kulturális és 

szabadidős programok, részben az oktatásukat segítik, részben tartalmas szórakozást 

nyújtanak és segítik olvasóvá válásukat  

A könyvtár által szervezett és megrendezett programok, tevékenységek, feladatok: 



Szeptember 

• Tankönyvkölcsönzés lebonyolítása, tartós tankönyvek bevételezése és a tanulókhoz 
való eljuttatása  

 

• Népmese Napja alkalmából meseolvasó és mesemondó foglalkozás  - óvodásoknak 

és az általános iskola 1.évfolyam tanulóinak  

 

  

 

  

 

Csatlakozás a Magyar Olvasótársaság által szervezett népmese mondó és népmese 

olvasó mozgalomhoz .



Október  

„.Szőlővessző lelke a bor, 
A költőnek lelke a dal” (Petőfi Sándor: A költő s a szőlővessző)  

• A szőlő és a bor -  irodalmi összeállítás  – rendhagyó irodalom óra a 8. osztályban  

 

•  „Ezt olvastam, tetszett, - olvasd el te is! „ – könyvajánló olvasóktól olvasóknak - A 
tanulók megosztották legkedvesebb olvasási élményeiket - 

 

• Új könyvek megrendelése 

 

November 

• Mesebeli 6 próba a mesevárban – mesevetélkedő 2 – 4. osztályos tanulóknak  

  

 
  



 

 

• Új könyvek bemutatása, rövid ismertetés, mesekönyv kiállítás  

 

•  Meseíró pályázat meghirdetése 

 

December  

 

• Egy könyvből felolvasás és szerepként alakítása 
 

• Karácsony felé című irodalmi előadás a 8.osztályos tanulók közreműködésével a 

Platán Gondozási Központban  

  



  

 

Régi karácsonyi képeslapokból kiállítás nyílt. A képeslapok segítségével bepillanthattak a 

tanulók az elmúlt század mára már feledésbe merült meghitt karácsonyainak világába. 

 
  

• Olvasóvá nevelés – könyvajánlás a téli szünidőre a gyermek- és ifjúsági irodalom  

legnépszerűbb alkotásaiból 

 

Tiszafüred, 2016. január 25. 

 

        Pálfiné Asztalos Katalin 
         könyvtáros   


