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Nagy könyv
– nagy olvasás!

A 2005 elején elindított olvasás-
népszerûsítõ játék félidejéhez
érkezett. Õsszel indul a „besza-
vazó show”, amikor is irodalmi
kampánysorozat keretében a re-
gényeket egy-egy közismert sze-
mély népszerûsíti majd. Magyar-
ország kedvenc könyvét decem-
berben ismerjük meg. Az elmúlt
hónapok könyvtárakban zajló, könyvtárosok ál-
tal koordinált eseményeibõl tallóztunk…

Kampány Móriczért

Móricz Zsigmond Olvasókör alakult Nyíregyhá-
zán a megyei könyvtárban, a Légy jó mindhalálig
címû regény népszerûsítése érdekében. Az olvasó-
kör fõ célja a népszerû regény melletti kampányolás
(hogy bekerüljön a legjobb tizenkét regény közé),
valamint az irodalom népszerûsítése. Rendezvénye-
iket ennek szellemében rendezték meg.

Olvassuk együtt Móricz Zsigmond Légy jó
mindhalálig címû regényét a HM Honvéd Klub
Kht. Tükörtermében. Meghívásukat elfogadta
Móricz Imre, az író fogadott fia, a Móricz Társa-
ság társelnöke is, aki beszámolt a mû keletkezés-
történetérõl, valóságtartalmairól, etikai, társadalom-
kritikai mondanivalójáról. A Fegyveres Erõk
Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubjának tag-
jai pedig kedvenc részleteiket olvasták fel a re-
génybõl. De tartottak utána „könyvrõl könyvért”
irodalomismereti játékot is.

Keressük együtt Magyarország kedvenc regé-
nyét címmel irodalmi délutánt rendezett az olva-
sókör és a megyei könyvtár. Vendégeik közt volt
Kolos Virág, Móricz Zsigmond unokája is, aki
felelevenítette nagyapja emlékét, gyermekkori
együttléteiket. A megjelentek a Kertvárosi Álta-

lános Iskola drámacsoportjának tolmácsolásában
a mû pakk-jelenetét láthatták. A jó hangulatú iro-
dalmi délutánt Móricz életével és munkásságával
kapcsolatos „Ki mit tud ?” zárta.

Nekem tetszett – ol-
vasd el te is! címmel
irodalmi délelõttöt ren-

Balra és legalsó kép:
felolvasás a Helyõrségi

Mûvelõdési Házban
a Légy jó mindhalálig

címû regénybõl és
dr. Móricz Imre, dr. Bihari

Albertné az Alvégesi
Mûvelõdési Házban



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. augusztus • 19

deztek. A gyerekekbõl és felnõttekbõl álló kö-
zönség felváltva mondta el kedvenc olvasmány-
élményét, illetve olvasott fel a TOP 100-as köny-
vekbõl.

A mesés családi hétvégén – a gyermekrészleg
szervezésében – a meséé volt a fõ szerep. Nagy
élmény volt hallgatni Kóka Rozáliát, aki ízesen
adta elõ a székely népmeséket. De volt színész-
közönség találkozó is, a Móricz-mû musical át-
dolgozásában szerepelt nyíregyházi mûvészekkel.

Két program kapcsolódott a nyíregyházi szü-
letésû Nógrádi Gábor íróhoz. Az egyik egy író-
olvasó találkozó volt, a másik a városi hangos
olvasás verseny.

A 76. ünnepi könyvhét rendezvényei is a
„nagy könyv” jegyében zajlottak. Kampányprog-
ramokat szerveztek Móricz Légy jó mindhalálig
címû regénye mellett, s rendhagyó irodalomórá-
kat a határon túlra, többek között Szatmárhegyre,
Szatmárnémetibe, Szepsibe (Felvidék) Bereg-
szászra, Csongorba, Nagyberegre, Ungvárra és
Csapra (Kárpátalja).

Berki Antal színmûvész József Attila-, Karin-
thy Frigyes- és Villon-mûsorai számtalan diák és
felnõtt számára jelentettek felejthetetlen perceket.
Elõadás után minden esetben népszerûsítették az
„A nagy könyv” olvasómozgalmat, összeszedve
a szavazólapokat is. Fazekas Imre Pál költõvel
pedig Tiszabecs és Tiszakóród mellett Salánk,
Kaszony, Rafajnaújfalu, Gát, Jánosi, Beregszász
lakosait örvendeztették meg a szép szóval, a köl-
tészet szavával.  Ennek keretében rendezték meg
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elsõ ün-
nepi közgyûlését is.

Immáron ötödik alkalommal szervezték meg
az Örökösföldi Fiókkönyvtárban a nyári napkö-
zis tábort, amely szintén a „nagy könyv”-höz kap-

csolódott. A sokszínû, érdekes tematikában az
olvasásé, a könyveké volt a fõ szerep.

A legnagyobb élményt az Így élt a gyerek
Móricz Zsigmond címmel megrendezett irodal-
mi foglalkozás jelentette, mivel egy egész na-
pos irodalmi körút keretében bejárhatták a gyer-
mekek Tiszacsécse, Túristvándi, Szatmárcseke
tájait is.

Tudósító: Bihari Albertné igazgatóhelyettes

Eger nagy könyve
az Egri csillagok

Ezzel a címmel rendezte meg a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár (BSK) a „nagy
könyv” napot. Az egész napos rendezvénysoro-
zat a város valamennyi korosztályát megszólítot-
ta, volt itt Mondjuk azt, hogy én vagyok… cím-
mel jelmezverseny, rendhagyó irodalomóra Gár-
donyiról, majd versengés az általános iskolák
között Az egri csillagok nyomában címmel. A
csapatok a BSK aulájából indultak portyázni, majd
egy  mászógépen érkeztek vissza a könyvtár er-
kélyére. Végül is egyetlen játékos sem maradt
vesztes, hiszen minden helyszínen ajándék várta
a versengõket.

Színházi elõadást szerveztek a családosoknak,
bemutatva Várkonyinak és Béresnek az Egri csil-
lagok nyomán készült musicaljét, majd nosztalgia
filmvetítésen az idõsebb korosztály élvezhette újra
a regényt. A napot jóízû zenéléssel zárta a Hely-
õrségi Zenekar Rézfúvós Kvartettje. Mindeköz-
ben az Egri Vitézlõ Oskola tagjai adtak díszõrsé-
get a BSK bejáratánál, de lehetõség nyílt a „nagy
könyv” csereberére és szavazásra is.

A könyv a legjobb barát címmel könyvtábort
szerveztek július elsõ hetében azoknak az általá-
nos iskolai tanulóknak, akik a TOP 100-as lista
gyermek- és ifjúsági regényei közül legalább két
mûvet elolvastak. Mindenki elhozta legkedvesebb
regényét, amirõl örömmel mesélt társainak, de volt
itt könyvismereti vetélkedõ, író-olvasó találkozó,
filmnézés Szabó Magda Abigél címû regényébõl,
a legizgalmasabb mégis az a budapesti kirándulás
volt, amelynek során az  Országgyûlési Könyv-
tárba látogattak el.

Jó volt látni a vidám gyermekarcokat, megta-
pasztalni rajtuk a felfedezés örömét, amit a közös
programok, a könyvtárak, a könyvek és az olva-
sás jelentett számukra.

Tudósító: Pataki Miklósné osztályvezetõ
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Közhírré tétetik s kidoboltatik
„Figyelem, figyelem! A Tócóskertben az a

szokás, könyvet olvas minden diák! Ide gyûljön
a környék apraja-nagyja, ha mondandómat halla-
ni akarja!

A Tócóskerti Gyermek- és Iskolai Könyvtár
könyvtárosai e helyen kívánják világgá kürtölni s
nagy dérrel-dúrral beharangozni, hogy a mai nap-
nak délutánján, 14 órai kezdettel a könyvtárban
az »A nagy könyv« országos játék Top 100-as
listáján szereplõ könyvek mellett rímfaragó vers-
be szedett kampánybeszédeket adnak elõ a sza-
vazók befolyásolása végett.

Nyissátok ki fületeket s hallgassátok a szóno-
kokat, mert lesz itt móka, kacagás, Top 100-as
listára szavazás! Te se legyél rest közibük állni, a
programra minden olvasás- és írástudót szeretet-
tel vár: Heni leányasszony, Zsolt ifiúr és Edit
asszonytárs.

Aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az
is megjelenjen! Kérem az érdeklõdõket, hogy kellõ
kedvvel, jó szívvel, no meg illõ viselkedéssel
gyülekezzenek a könyvtár elõtt!”

A Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtára-
iban a fenti invitálóval színes programsorozat várta
a látogatókat. A rímfaragó rajongók versbe sze-
dett rigmusok felolvasásával biztatták a társaikat
a TOP 100-as listán szereplõ könyvek elolvasá-
sára és a szavazásra.

Az alábbiakban az elhangzottak közül egyet
szeretnénk idézni, a többit a www.dbvk.hu/
nagykonyv weblapon, a  programokon belül le-
het elolvasni.

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig –
„Kedves, jó Nyilas Misi! Szeretnék neked üzen-
ni. Száz esztendõ eltelt, sokat változott a világ,
ma már nem szenved a kollégiumi diák. Hidd el,
jó Debrecenben suliba járni, nem kell ártatlanul
bíróság elé állni. De amit mondtál, érvényes máig,
igyekszünk jók lenni mindhalálig.” (Bordás Má-

ria)

Volt itt dobpergés, móka, kacagás, igazi
kampányolás!

Tudósító: Farkasné Gellért Erzsébet igazgató-
helyettes és a Tócóskerti Könyvtár dolgozói

Strandkönyvtár Abádszalókon

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár „bevállalta”! Olyan nyári prog-
ramot bonyolítottak le, mely országosan is egyedi

és példaértékû. Az alapötlet elmondásuk szerint
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnök
asszonyától származik, „játszótársuk”  pedig az
abádszalóki mûvelõdési ház és az Abádszalóki
Nyár igazgatója volt.

A fõ dilemmán – hogy mit is vigyenek a strand-
ra a könyvtárból – hamar túljutottak: vittek két
irodalmi totót interneten, mindkét totó a TOP 12
regényeihez kapcsolódott. Több mint ötven érté-
kes könyvet sorsoltak ki a tizenegy találatos és a
telitalálatos szelvények között, s néhány vigaszdíj
is gazdára talált.

A délelõtt a kicsiké volt, a Madzag bábegyüttes
tartott színházi elõadást. Ebéd után a villámkér-
dések-villámválaszok percei következtek. Most is
a TOP 12-re építettek, ajándékokról a Nagy
Könyv Programiroda gondoskodott.

A július 16-án megrendezett „Nagy Strand
KönyvTár” napján egész napos könyvvásár, kéz-
mûves foglalkozás, játszóház várta a látogatókat.
A jurtában megtekinthetõ volt az Õskultúra Ala-
pítvány kiállítása, és ügyességi vetélkedõt is ren-
deztek itt. De „kivonultak” a strandra a Europe
Direct Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európai
Információs Pont munkatársai is, akik nyolc té-
mában szerkesztettek kvízkérdéseket. A helyesen
válaszolók itt a Miniszterelnöki Hivatal ajándéka-
ival távozhattak, de vihettek haza legnépszerûbb
kiadványaikból is néhányat, valamint megismer-
kedhettek az európai információs pont szolgálta-
tásaival.

A médiával szoros együttmûködésben bonyo-
lították le programjaikat, mûsorvezetõnek az Aktív
Rádió munkatársát kérték fel,  aki többször hírt
adott a rendezvényekrõl.

Számtalan plakátot, szórólapot osztottak szét,
de helyet kaptak az Abádszalóki Nyár program-
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füzetben is, ami az interneten is olvasható volt.
Így aztán nem lepõdtek meg azon, hogy rendez-
vényeikre az ország minden részébõl érkeztek
érdeklõdõk.

A hagyományosnak nem mondható esemény-
re ellátogatott az MKE elnöke is, a sajtó pedig
csak az elismerés hangján szólt a kezdeménye-
zésrõl. Bebizonyosodott, hogy új szolgáltatással
tovább népszerûsíthetõ a könyvtár, s  bõvíthetõ
használóinak köre.

Tudósító: Illés Julianna területi szolgálati osz-
tályvezetõ

A salgótarjáni KIVISZI színjátszó csoport tol-
mácsolásában láthatta a Kis herceg címû elõadást
Kazár és Karancsalja ifjú közönsége.

Az én nagy könyvélményem címmel Popper

Péter, a közkedvelt és népszerû író, pszichológus
beszélt saját és mások írásairól, nagy olvasmány-
élményeirõl.

Tudosító: Pádár Lászlóné

A karcagi Városi Csokonai Könyvtár Gyer-

mekkönyvtára egész éves mûsornaptárát elküldte,
melybõl az elsõ fél év rendezvényeit ismertetjük.
Rendeztek író-olvasó találkozót, rajzversenyt

Némo kapitány csodálatos világa
címmel, volt olvasópályázat Nóg-
rádi Gábor könyveibõl, s termé-
szetesen  személyes találkozásra is
lehetõség nyílt.

Júliusban pedig nem másra,
mint egy boszorkányhét megren-
dezésére készültek a nyári napkö-
zis programokhoz kapcsolódóan,
ahol számtalan színes és érdekes
program várta az érdeklõdõket, és
vetélkedhettek a „Boszi tanodá-
ban” is.

Nekünk ilyen volt…

(beszámoló a VOLT fesztiválról)

Hideg volt és sár, ennek ellenére a „nagy
könyv” sátor tele volt reggeltõl estig vendégek-
kel. Mielõtt ennek okát az esõ elõli menekülés-
ben keresnénk, leszögezhetjük: nálunk sem volt
melegebb, mint másutt (sajnos). Viszont lehetett
olvasni, könyvet kölcsönözni és vásárolni, ami-
nek sikerét a könyvtárbusz üres polcai jelezték.

Következõ állomásunk a Mûvészetek Völgye,
ahol volt „regények csatája”, mesetotó, activity
játék és Az arany ember, avagy folytassa Jókait!
a veszprémi Petõfi Színház mûvészeivel.

A TOP 12-be beszavazott könyvek kiadói, a
Móra, az Európa, a Magvetõ és az Animus könyv-
adományait most három intézmény kapta: a
BMSZKI Átmeneti Szállás (és Éjjeli Menedék-
hely) könyvtára, az Együtt Nagycsaládosok
Egyesülete (Szentes) és a Fazola Henrik Általá-
nos Iskola könyvtára (Miskolc), amelyek mini-
mális keretbõl az egyik legötletesebb olvasást nép-
szerûsítõ programsorozatot hívták életre.

-mi-

Ez történt még

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

Gyermekkönyvtára a Barátunk a könyv! olvasó-
napló pályázattal csatlakozott az akcióhoz. Deb-
recenbõl és a megye 42 településérõl 289 csapat
küldte be pályázatát, ebbõl 86 csapat lett díjazott.
A díjkiosztó ünnepség a megyeháza Árpád-ter-
mében a város rangos kulturális eseménye lett.
Az íróvendég Nógrádi Gábor volt, a díjazottak
értékes könyvjutalomban részesültek és vendé-
gül látták õket.

Tudósító: Nagyné Kováts Lenke

A TEMI Nógrád Megyei Könyvtárában iro-
dalmi párbajt tartottak a TOP 100-as lista ifjúsági
irodalmából. A salgótarjáni Dornyai Béla Általá-
nos Iskola könyvtárában a 6. és 7. osztályos ta-
nulók részvételével irodalmi vetélkedõt szervez-
tek a legjobb száz könyv ifjúsági regényeibõl.


