A KÍNÁLGATÓ ISKOLAI ÉS GYERMEKKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE
Könyvtárunk elődje a Városi Művelődési Központ könyvtárában működött 1978-tól
1984-ig. 1979-ben adták át a lakótelep iskoláját, a 2. Számú Általános Iskolát.
Később névadót választottak, Móra Ferenc Általános Iskola lett. Ma II. Rákóczi
Ferenc nevét viseli.
1981 szeptemberétől már működött itt könyvtár. 1982 őszén kezdődött a könyvtár
új helyiségének kialakítása az iskola épületében. 1983 tavaszán birtokukba
vehették a gyerekek a színvonalas állománnyal rendelkező iskolai és egyben
közművelődési gyermekkönyvtárat. A művelődési központ könyvtárából 5415 kötet
került ide az iskolai könyvtári állomány 8322 kötete mellé. Akkor egy tanterem
állt az olvasók rendelkezésére. A könyvtár fenntartását a Városi Könyvtár és az
iskola közösen vállalta. Az első gyermek-könyvtáros Balogh Sándorné volt, őt
követte 1984-től 1986-ig Apáti Sándorné. 1986-tól 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig
Farkas Mária látta el ezt a feladatot. Az iskolából könyvtárosként dolgozott itt is
Tóthné Leber Mária tanító néni. Az iskolai és gyermek-könyvtáros 2004-től az
iskola részéről Kovácsné Járfás Gabriella. A városi könyvtár munkatársaként
2011-2015 között Pétersz Mária volt a könyvtáros. Őt követte Cserenyecz Katalin
2015-től 2017-ig. Tartós távolléte miatt 2017 novemberétől Fillérné Nagy Viktória
helyettesíti.
A könyvtár 1995-ben költözött mostani helyére megnövekedett olvasótérrel.
Természetesen a könyvek száma gyarapodott a technikai feltételek is javultak. A
könyvek mellett folyóiratok, zenei és videokazetták, CD-ék, DVD-ék - összesen
több mint 16.000 kötet-, valamint számítógépek, internetezési lehetőség is bővíti
a kínálatot. Könyvtárunk technikailag is jól felszerelt, állománya állandóan
gyarapodik.
Öt internethasználatra is alkalmas számítógép áll a gyerekek rendelkezése,
amelyek a tanulás segítése mellett a szabadidő hasznos eltöltését is szolgálják.
2011-ben valósult meg az állomány számítógépes feldolgozása, s ezzel együtt a
kölcsönzés is korszerűbb és gyorsabb lett. Adatbázisunk kapcsolódik a
„nagykönyvtár”-éhoz.
Rendszeresen tartunk tanulócsoportoknak könyvtári, könyvtárhasználati órákat.
Az iskolai nevelő-oktató munkát ezen kívül olvasópályázatokkal, az évfordulókhoz
kapcsolódó rendhagyó órákkal, kiállításokkal, játékos feladatokkal, rejtvényekkel
gazdagítjuk, alkalmanként írók, költők, előadóművészek is megfordulnak itt. A
magyar népmese napján óvodáscsoportokat is meghívunk, illetve igény szerint
foglalkozásokra is lehetőséget nyújtunk számukra. Könyvtárunkban kényelmesen

helyet tud foglalni a tanórákon egy osztálynyi tanuló, egyéb rendezvényeken akár
50-60 gyermek is. Ide is beiratkozhat az iskola és a város valamennyi általános
iskolás és óvodás korú gyermeke akár szüleikkel együtt.
A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában működő gyermekkönyvtár a Paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
közös gyermekkönyvtára jelenleg is. Hivatalosan ez az elnevezése. Iskolai
gyermekkönyvtárként vagy 1. sz. fiókkönyvtárként is szoktuk emlegetni. Ez a név
hosszú és bonyolult, ezért 2014-ben újat választottunk: Kínálgató Iskolai és
Gyermekkönyvtár. Miért éppen Kínálgató? A névvel kapcsolódni kívántunk az
alaptevékenységhez: a kölcsönzéshez, olvasnivalók ajánlásához, a programokhoz.
Pákolitz István költőnek Kínálgató címmel 1979-ben megjelent a Móra Ferenc
Könyvkiadó gondozásában gyermekverseket tartalmazó kötete. A könyv címe
kötődik a könyvtár alapfeladatához, a költő neve a fenntartó könyvtárhoz és a
városhoz is. A Városi Könyvtár ugyanis 2003-ban vette fel a Pakson született
pedagógus, író, költő Pákolitz István nevét. Ezért lett KÍNÁLGATÓ ISKOLAI ÉS
GYERMEKKÖNYVTÁR.

