
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete 1999-ben hirdette 

meg először az Iskolai Könyvtári Világnapját. (International School 

Library Day) Az első évben október 18-án rendezték meg a napot. Azóta minden év 

októberének negyedik hétfőjére meghirdetik a világnapot, évente más-más témát vá-

lasztva. A szervezet 2008 óra a világnapot hónappá bővítette, így most már az Iskolai 

Könyvtárak Nemzetközi Hónapját (International School Library Month) hirdetik meg. 

Az előző évek témájából néhány: Iskolai könyvtárak: különböző tájak–hasonló néző-

pontok; Győzzük le az akadályokat! Sokféleség, kihívás, rugalmasság,; Az iskolai 

könyvtár mindenre képes!; Az iskolai könyvtár: életre nevel! 

Honlapok: 

http://www.iasl-online.org/ 

http://www.ktep.hu 

 

Az idei év mottója: Közösségek és kultúrák összekapcsolása 

Újdonság az idei évben, hogy a papíralapú könyvjelző csere 

mellett elektronikus könyvjelzők küldésére is lehetőség van! 

2017 OKTÓBER 

Az idei évben is figyelmükbe ajánljuk a nemzetközileg 

meghirdetett Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapját. 

SZEGED-CSANÁDI EGYHÁ ZMEGYE GELSEY VILMOS 

 PEDAGÓGIAI INTÉZET HÍRLEVELE ISKOLAI KÖNYVTÁRAKNAK 
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FELHÍVÁS 

Az idei mottóról mi jut eszedbe?  
Milyen könyvjelzőt készítenél ? 

Ha van kedved, készítsd el idei könyvjelződet  

és pdf kiterjesztéssel lementve küldd el nekünk a  

hirlevel@szegepi.hu címre. 
 

A beérkezett alkotásokat bemutatjuk. 

Beküldési határidő: november 30. 

Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 

Connecting Communities and Cultures  

Közösségek és kultúrák összekapcsolása 

A VILÁGHÓNAPRÓL 



Véleményedet, véleményüket várjuk a 
hirlevel@szegepi.hu e-mail címre. 

Impresszum: 
SZEGEPI 
 
6720 Szeged, Dóm tér 6. 
Felelős kiadó: Dr. Kozma Gábor 
 
http://www.szegepi.hu 
e-mail: hirlevel@szegepi.hu 

Az idei témával kapcsolatban gyűjts ki könyveket a könyvtárad katalógusából.  Néhány sorral kiegészítve 
ajánld osztálytársaidnak a  válogatást! 

Várjuk könyvajánlóitokat a hirlevel@szegepi.hu címre! 

Beküldési határidő: november 30. 

 

KERESS A KÖNYVTÁRADBAN! 

Közösségek: 

kis és nagyközösségek, lakóhelyünkön szerveződő közösségek, világhálón épülő közösségek, csoporthoz 
kapcsolódás, templomi, gyülekezeti közösségek 

Összetartó erő: közös érdeklődés, hobbi, elkötelezettség 

Kultúrák találkozása: 

Más kultúrák megismerése utazás, olvasás által 

Nyelvek elsajátítása, hogy a más nemzetek kultúráját megismerjük 

 

Válogatott könyvajánló: 

Klausz Melinda: Megosztok, tehát vagyok : szakértői kérdések és válaszok a közösségi médiáról 

Poore, Megan: Hogyan használjuk a közösségi médiát az oktatásban? 

Rézműves László :Facebook dióhéjban : minden, amit tudnod kell a Facebook használatához 

 

60 kérdés és válasz a kultúráról 

MacDonald, Fiona -Mason, Antony: A kultúra könyve 

Kopper Lászlóné: Népek, kultúrák : társadalomismeret : életmódtörténet 

 

KÖZÖSSÉGEK ÉS KULTÚRÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el. 

Szent Ágoston 


