Visszajelzések-avagy virtuális vendégkönyvünk
Szubjektív visszatekintés az „Olvass többet!” jubileumi konferenciára
Ha az ember leánya egy szakmai napról értesül, amit ráadásul egy kedves kollégája
szervez természetesen szívesen részt vesz. Így voltam én is Peternainé Juhász Zsuzsa
meghívásával. tetszett, hogy bár kicsi a mi világunk, ismerjük a szakma képviselőit, de
voltak új nevek az előadók között. Átlagos rendezvénynek indult, de valódi feltöltődéssel
jöttem haza. Különböző hátterű, végzettségű, életkorú, szakmájukért lelkesedő
embereket láttam, hallottam. Hogy mit keres egy orvostan hallgató, egy építész, dráma
szakkör vezető, pszichológus egy olvasás népszerűsítő verseny tízéves jubileumán? Azt
szeretnék, hogy hozzájuk hasonlóan mások is szeressenek olvasni. Népszerű gimnázium
vagy lemorzsolódással küzdő szakképző intézmény, hazai vagy határon túli magyar
gimnáziumban dolgozó kollégák? Egyforma lelkesedéssel meséltek arról milyen
módszereket vetnek be, hogy megcáfolják Szakács István Péter idézetét: „… manapság a
legrafináltabb ördögi trükkel sem lehet olvasókat toborozni”. Szakmai előadások, az
énekkar, a színjátszók,a jelmezes szereplők-könyvek párosítása játék, az élénk
eszmecsere a szünetben, a kiállítás, az igényes helyszín…olyan tökéletes egyensúlyban
voltak, hogy majdnem elfelejtettem mekkora összefogás, alázatos munka előzhette meg
ezt a napot. Csak azt éreztem, köszönöm, hogy ott lehettem, hogy megint ennyire jó volt
könyvtárosnak, tanárnak, könyvtárostanárnak lenni.
Cserlakiné Hagymássy Krisztina (Nyíregyháza)
A magam nevében annyit mondhatok, régen voltam, ilyen szívmelengető szakmai
rendezvényen. Őszintén gratulálok nektek! Hálásan köszönöm, hogy veletek lehettem!
Minden tökéletes volt! További jó munkát kívánok.
Kovácsné Győrfi Enikő (Debrecen)
Szeretettel gratulálok a mozgalom és a mai nap sikereihez! További munkátokhoz
sok-sok sikerélményt kívánok!
Dávid Imre (Debrecen)
Köszönjük Nektek! Nagyszerű volt!
Rózsavölgyi Gábor (Debrecen)
Nagyon felemelő és szívet melengető volt részt venni ezen a színvonalas rendezvényen!
Zsupos Gabriella (Debrecen)
Nagyon jól éreztem magam, élményekkel feltöltődve távoztam. Gratulálok a színvonalas
szervezői munkához!
Bunyáné Szabó Ildikó (Debrecen)

Hálásnak nekem kell lenni, hogy egy ilyen nagyszerű eseményen vehettem részt. Minden
tökéletes volt, látszik, hogy sok munkátok volt benne! Köszönöm!
Hatos Melinda (Székelykeresztúr)

Nagyon tetszett az illusztrációkból álló kiállítás, és igen szellemes volt a jelmezes
szereplők folyamatos mozgása a résztvevők között. Élmény volt figyelni a diákokat, olyan
lelkesen szervezkedtek - intézkedtek, nagyon élvezték és szerintem ez nagyon izgalmas
élmény és tapasztalat volt nekik is, emellett tudatosította bennük is, hogy milyen
nagyszerű dolog.
Ez egy nagyon profi módon megszervezett konferencia volt, én tudom, már voltam
néhányon. Látszott, hogy nagyon sok munka és lelkesedés van mögötte. Ezt nem sokan
tudnák utánozni.
Dr. Semseiné Szekeres Edit (Debrecen)
Gratulálok a tegnapi konferenciához, nagyon jól éreztem magam! Igazán színvonalas volt
a program, profi a szervezés, szóval minden szuper volt!
Boncsér Bernadett (Debrecen)
Örülök, hogy ott lehettünk! És köszönöm a meghívást! Nagyon szép és gazdag volt a műsor,
csak gratulálni tudok! És nagyon szép emlék!
Fülöp Éva (Kassa)
Csak így tovább!
(elégedettségi kérdőívről)
Gratulálok, és köszönöm ezt a szívet, lelket gazdagító, tartalmas, szép ajándéknapot!
(elégedettségi kérdőívről)

Több kiállítással jobb lenne. Nagyon tetszettek az előadások. Több lelkesítést az
olvasáshoz. Szervezettség kitűnő. Minden tetszett, bár lehetne több kép a kiállításban.
Prezentáció az aktív olvasókkal. Jelmezek nagyon jók.
(elégedettségi kérdőívről)

Mindenki nagyon aranyos, segítőkész volt. Az ételek nagyon finomak voltak.
(elégedettségi kérdőívről)
Nagyon tetszett a műsor a gyerekeké és a felnőtteké egyaránt. Színvonalas előadásokat
hallottunk, látszott, hogy az előadók szívesen vállalták a fellépést.
(elégedettségi kérdőívről)
Nagyon jó élmény volt, sok új dolgot tudtunk meg, és rengeteg lelkesítő előadás volt.
(H.L. – Üzenet az Életfáról)
A mai nap mind hangulatában, mind programjaiban nagyon jó volt. Jó lehetőséget adott,
hogy az Adyákok és tanáraink megmutassák, mire képesek. Nekem nagyon tetszett.

Remélem, lesz még Olvass többet!-es konferencia, és továbbra is részesei lehetünk.
További sok sikert, és köszönöm a mai napot!
(P.L. – Üzenet az Életfáról)
A mai napon sikerült „gondolatmilliomossá”
közreműködött a mai nap sikerében!

válni!

Köszönöm

mindenkinek,

aki

(Üzenet az Életfáról)
Alakítsuk mi, olvasók a világot!
(Üzenet az Életfáról)
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan.” Antoine
de Saint-Exupéry: A kis herceg
(Üzenet az Életfáról)
A konferencia nekem hatalmas élmény volt, és remélem, máskor is lehet részünk ilyenben!
Köszönjük Zsuzsa néni!
(Üzenet az Életfáról)

