2011-ben az Év fiatal könyvtárosa díj mellett sor kerül az Év fiatal könyvtárosa különdíj
átadására is. A Kovács Máté Alapítvány által felajánlott különdíj a fiatal, arra érdemes
könyvtárosok elismerését, pályán való támogatását célozza. A díjat Kovács Ilona, a
Kovács Máté Alapítványt alapító család, illetve az alapítvány kuratóriumának képviselője
adja át.
2011-ben az Év fiatal könyvtárosa különdíj kitüntetettje
a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma, az Év fiatal könyvtárosa díj kuratóriuma
javaslatára

TÓTH RENÁTA
1978. szeptember 28-án született Veszprémben. 2004-től dolgozik jelenlegi
munkahelyén, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában. Német alapfokú
nyelvvizsgával rendelkezik. Már a gyakorlatát is a megyei könyvtárban töltötte, ahol
felnőtt könyvtári olvasószolgálati és tájékoztatói feladatokat is végzett.
Főiskolai tanulmányait 2004-ben Szombathelyen, Könyvtár - földrajz szakos tanárként
fejezte be. 2007-ben elvégezte a „Báb-, dráma – és médiapedagógia könyvtárosoknak”
című 60 órás akkreditált továbbképzési programot, majd részt vett a British Council és a
Könyvtári Intézet által szervezett Olvasásfejlesztési tréningen is.
Gyermekkönyvtárosként feladatkörébe tartozik a könyvtárbemutatók tartása, változatos
foglalkozások összeállítása. Részt vesz a 17 éve futó Irodalmi kalandozások című megyei
irodalmi levelezős játék feladatlapjainak értékelésében és a zárórendezvény
lebonyolításában. Szerkesztője a 2005-ben indított Olvasó Lurkónak. Az újság sokoldalú
információs tartalmával a 7-12 éves korosztályt szólítja meg. Nagy sikerrel működteti az
integrált művészeti foglalkozást. Ennek keretében a tanulásban akadályoztatott és ép
gyermekek együtt vesznek részt a rendhagyó és sokszor megható könyvtári
foglalkozásokon, melyekben ötvöződik a tanulás mellett a játék, a szórakozás és a zene.
Pályázatának címe: Utazz velünk…, köss ki nálunk! Alcíme: A Deák Ferenc Megyei
Könyvtár Gyermekkönyvtára új honlapjának bemutatója. A honlap ma már egyre
fontosabb szerepet tölt be a könyvtár, és a könyvtárba járó kis olvasók életében.
Nyomon követhetjük rajta például a 2010-ben alakított Cimbora klub működését is,
melynek Tóth Renáta is tagja, és melynek célja, hogy azok a gyerekek, aki szeretnek
olvasni, és szívesen megosztják olvasmányélményeiket más gyerekekkel, azok ”otthonra
találjanak”.
A különdíjhoz az MKE és az IKSZ elnöksége, valamint a Kovács Máté Alapítvány is szívből
gratulál!
Pécs, 2011. július 14.
Bakos Klára
MKE elnök
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