
Nemzetkö zi felhí vá s 
Október az iskolai könyvtárak világhónapja, könyvtáraink éves ünnepe. 

A témaválasztás a 2022 -es IASL konferenciához kapcsolódva az „Iskolai könyvtárosi szakma és a formálódó 
globális információs paletta kapcsolata” témáján alapul. 

Mindannyian tudjuk, hogy számos ország rendkívüli nehézségekkel néz szembe. Bizonyára egyetértünk ab-
ban, hogy égető szükség van a globális békére és a harmóniára. Témaválasztásunkkal bátorítani szeretnénk 
minden résztvevőt, hogy gondolja át, hogyan segíti az olvasás egymás megértését és támogatását. Egymás 
élethelyzeteinek megismerése a történeteiken keresztül, együttérzésre és megértésre vezet! 

Idén arra kérjük a résztvevőket, hogy ünnepeljék meg a könyvek, az olvasás, az iskolai könyvtárak, és a béke 
és harmónia közötti kapcsolatot. Olyan témát választottunk, amelyről úgy gondoljuk, hogy minden résztve-
vőnk (3 és 20 év között) számára értelmezhető. 

Arra hívunk mindenkit, hogy emlékezzenek meg az iskolai könyvtári világhónapról a felhívásban megadott 
téma köré szervezett projekttel és rendezvényekkel. Reméljük, hogy a 2022-es világhónap  nagyszerű, krea-
tív, világméretű ünnepe lesz az iskolai könyvtáraknak. A téma sokféleképpen értelmezhető, s akármelyik 
módszert is választjuk, az iskolai könyvtárak jelentőségét fogja hangsúlyozni. 

A világhónap csapata számos olyan tevékenységet kínál, amelyben reményeink szerint szívesen részt vesznek 
majd, de minden bizonnyal sokaknak van saját elképzelése arról, hogy hogyan lehet méltóképp megünnepel-
ni a Világhónapot az iskolájuk könyvtáraiban. Nem számít, milyen kicsi, vagy nagy az iskolai könyvtár, kér-
jük, fontolja meg a részvételét a programokon! 

A világhónapi projektek mindenki számára nyitottak függetlenül attól, hogy tagja-e az IASL-nek vagy sem. 
Kapcsoljunk sebességbe és tegyük nagyszerűvé 2022 októberét az iskolai könyvtárakban! Ne mulasszuk el 
megosztani, hogy milyen programot szervezünk a világhónapban a "What People are Doing for ISLM” ol-
dalon. 

A Világhónappal kapcsolatos általános kérdésekekkel ide fordulhatnak: letscelebrateislm@gmail.com 

T o v á b b i  r é s z l e t e ke t  a z  ú j  V i l á g h ó n a p i  k e z d e m é n y e z é s e k  p o n t b a n  t a l á l n a k . 

A Világhónap Munkacsoport önkéntesekből áll, akik az iskolai könyvtárakért való lelkesedésből csatlakoztak 

a munkacsoporthoz azért, hogy együtt dolgoznak a világhónap megszervezésén és népszerűsítésén. Öröm-

mel fogadunk minden csatlakozni szándékozót, és kifejezetten számítunk olyan résztvevők jelentkezésére, 

akiknek az országát még senki sem képviseli a szervezőcsoportban. Szeretnénk támogatást nyújtani abban, 

hogy az ez évi világhónap is sikeres és élményekben gazdag lehessen! Az idei év mottója: 

Reading for Global Peace and Harmony – Olvasás a teljes békéért és 

harmóniáért 

(Forrás: https://portal.ktep.hu/vilaghonap2022 ) 

Honlapok: 

https://iasl-online.org/ISLM 

https://portal.ktep.hu/ 

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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FELADAT:  

Készíts szófelhőt a békéről és harmóniáról!  

 

Az elkészült szófelhőt küldd el  kép formátumban a hirlevel@szegepi.hu 
címre! 

Beküldési határidő: november 30. 

 

Béke és Harmónia 

Gary Chapman 

Tökéletes pajtás - Az 5 szeretetnyelv gyerekeknek 

Harmat Kiadói Alapítvány, 2016  

 

 

A Földnek rád van szüksége! 

Gingko Kiadó, 2022  

 

Douglas Abrams és Jane Goodall 

A remény könyve 

Centrál Kiadói Csoport Kft., 2022  

 

 

Békés Pál 

A félőlény 

Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft., 2021  

 

 

Wéber Anikó 

Marci és a legvidámabb osztály - Most én olvasok! 1. 

Pagony Kiadó, 2022  

 

 

Kiss Judit Ágnes 

A hófehér viharmadár - Most én olvasok! 2. 

Pagony Kiadó, 2022  

 

 

Sara Pennypacker 

Pax 

Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2017 

A Hírlevélben látható képek forrása: pagony.hu, pxhere.com  

Különben, testvérek, örüljetek, tökélete-
sedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek 
egyetértésben és békében! Akkor veletek 
lesz a szeretet és a béke Istene. (2Kor 
13,11) 

IDÉZETEK 

 

A béke egy mosollyal kezdődik. 

Teréz anya 

 

Ezerkilencszázhetvenkilencben, Assisi 
Szent Ferencet az ökológiával foglalko-
zók égi patrónusává nyilvánítottam (Inter 
Sanctos Apostoli Körlevél: AAS 
71 [ 1979] , 1509). Ő a teremtés sértet-
lensége iránti mély és őszinte tisztelet 
példáját kínálja a keresztények számára. 
Mint a szegények barátja, aki szeretetben 
élt Isten minden teremtményével, Szent 
Ferenc az egész teremtést - állatokat, 
növényeket, természeti erőket, sőt, Nap-
fivérét és Holdnővérét is - meghívta, 
hogy együtt tiszteljék és dicsőítsék az 
Urat. Az assisi nincstelen tanúbizonysá-
gát adja annak, hogy ha békében élünk 
Istennel, nagyobb készséggel fogjuk épí-
teni a békét az egész teremtéssel is, ami 
elválaszthatatlan a népek közötti békétől.  

II. János Pál: Az ökológiai válság, közös 

felelősségünk, üzenet a béke világnapjára, 

1990. január 1. 


