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bibliográfiát is közzétettünk, amely mindenki
számára hozzáférhetõ módon tartalmazza a szak-
irodalmat, valamint a régió innovációs cégeinek
és intézményeinek címét, elérhetõségét.

Az eseményt a média élénk érdeklõdése kí-
sérte. A két helyi televízió interjúkat készített,
az írott sajtóban elemzõ írások, cikkek jelentek
meg. Bartha professzorral a Veszprém Megyei
Napló riportot készített tudományos munkássá-
gáról és most publikált találmányáról, amely az
innováció egy sajátos területét illusztráló példa-
ként a konferencián is megjelent.

Sokat segített az országos sajtótájékoztató,
hasznosak voltak az országos médiában rendsze-
resen megjelenõ ismertetõk és azok a reklám-
anyagok, amelyeket az országos projekt szerve-
zõi jutattak el hozzánk.

A konferencia megrendezése után tapasztala-
tainkat úgy összegezhetjük, hogy folytatni kell
ezt az ismeretterjesztõ programot, mert az élénk
érdeklõdés az innovációs cégek iránt, az elõadá-
sok végén feltett sok-sok kérdés, a beszélgeté-
sek azt jelzik, hogy ebben a témában is nagyon
hiányos az ismeretanyag és a kommunikáció,
ezért az érdeklõdõket többször és többféle mó-
don kell tájékoztatni.

Veres B. Zsuzsanna

Könyvtárak
a játékos társadalomért

Könyves vasárnap

Az ez évi könyvtári napok rendezvényei a 2007.
és 2013. közötti európai uniós ciklus stratégiai
jelentõségû fejlesztési szakterületeivel foglalkoz-
tak. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség nagy jelentõségû projektje egyik elemének,
a kreativitás témakörének kifejtésére kapott
megbízást, a játékosság mint kreativitást fejlesz-
tõ tevékenység könyvtári eszközökkel való tá-
mogatásának bemutatására. Rendezvénysoroza-
tunk címe ennek megfelelõen Könyvtárak a já-

tékos társadalomért lett.
Az október 7-én és 8-án megvalósult össze-

sen 73 program valóban a játék, a játékosság és
a kreativitás sokszínûségét mutatta be, felvonul-
tatva a szellemi játékok sokféleségétõl kezdve
az alkotómûhelyek színes bemutatójáig sok min-

dent. A résztvevõk és közremûködõk széles ská-
lája sorakozott fel: játékkal, játékkészítéssel fog-
lalkozó szakemberek, játékot, vetélkedõt kedve-
lõ gyerekek, felnõttek, mûvészek, zenészek, tán-
cosok, népi iparmûvészek. Ellátásukról stílsze-
rûen a „nyírségi ízek kavalkádjában” gondoskod-
tunk.

Ugyancsak két napig tartó program volt a
PONT-ban a játék, a PONT Kiadó könyveinek
árusítása. Játékos kedvû vendégeinket Csiriptotó

játékra is invitáltuk. (Ennek eredményhirdetése
a második nap végén volt).

A helyi médiával való kapcsolatunk – a ko-
rábbi évek kialakult gyakorlatának megfelelõen
– kiváló volt. Az írott sajtó nyomon követte az
eseményeket, akárcsak a városi és a megyei te-
levízió. Elõzetes informálásukra október 4-én
sajtótájékoztatót tartottunk, melyre tíz helyi és
megyei médium képviselõje jött el. Számos tu-
dósítás jelent meg, továbbá riportokat készítet-
tek a rendezõ intézmény vezetõjével, a progra-
mokat menedzselõ könyvtárosokkal, a játékos-
ságot elemzõ szakemberekkel, játékkészítõkkel,
népi iparmûvészekkel. De megszólaltatták a prog-
ramokon részt vevõ közönséget is a legkülönbö-
zõbb korosztályból.

Az országos könyvári napok egyik központi
rendezvénye minden évben a Könyves vasárnap.
Intézményünk megtiszteltetésként fogadta, hogy
házigazdája lehetett a tizenegyedik könyves va-
sárnapnak, melynek fõ koordinátora a Magyar
Rádió. Elõzetes egyeztetések zajlottak az álta-
lunk is ajánlott programokról a Gordiusz Maga-
zin szerkesztõivel, munkatársaival, s iránymuta-
tásaikhoz, a mûsor mûfajához igazodva alakítot-
tuk a programok arculatát.

A napnak több kiemelt eseménye is volt, eze-
ket értékelve a teljesség igénye nélkül néhányat
említünk:

– Megyei sakkverseny zajlott, melyen 36
fiatal vett részt két korcsoportban. Emlékezetes
marad a résztvevõk számára, hogy Vágó István

médiaszemélyiség, a nagy játékmester köszön-
tötte a versenyzõket és adta át a díjakat.

– Minden, ami játék címmel délelõtt a Petõfi
Rádió élõ közvetítést adott, melyben riportok
hangzottak el a könyvtár igazgatójával, a helyis-
mereti részleg tudományos fõmunkatársával, a
Nyíregyházi Fõiskola Könyvtári Tanszékének
vezetõjével, továbbá Nyíregyháza és a megye
szellemi-tudományos életének kiemelkedõ sze-
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mélyiségeivel. A mûsor alkalmat teremtett Nyír-
egyháza kulturális, szellemi-tudományos mûhe-
lyeinek országos szinten való bemutatására.

– A Petõfi Rádió „Játszani is engedd!” címû
országos körkapcsolásos játékában a nyíregyhá-
zi helyszínen mintegy húszan vettek részt, köz-
tük rendszeres, illetve eddig ritka könyvtárláto-
gatókkal.

– A nap egyik fénypontja volt a Petõfi Rá-
dió Gordiusz Magazin címû mûsorának élõ köz-
vetítése az ország elsõ, könyvtárban mûködõ
játéktárának ünnepélyes átadásáról. A játéktér a
„Csiriptanya” Játéktár néven vonul be a köztu-
datba. Óriási érdeklõdés, csinnadratta kísérte a
hangulatosan, az európai szabványoknak meg-
felelõen felszerelt részleg megnyitóját (Az aznap
közzétett szóróanyagoknak, programoknak köszön-
hetõen a csoportok bejelentkezése folyamatos).

Az érdeklõdõk tömege töltötte meg a játéktá-
rat.

– Tegyük a játékot közüggyé címmel ugyan-
csak a fent említett mûsorban beszélgetés zajlott
neves szakemberekkel a játék személyiségfejlesz-
tõ hatásáról, fontosságáról.

– A játék lendületbe hoz címû kötetet a
Somorjai Ildikó – Török Emõke szerzõpáros
mutatta be az érdeklõdõ közönségnek.

– A beszélgetõs, játékos programokat a Fa-

vágó együttes koncertje zárta.
A szakma mindig nagy érdeklõdéssel kísért

eseménye minden könyves vasárnapon a Kossuth
Rádió élõ közvetítése, A mi idõnk. Az országos
szakmai irányításban, a szakmai és kulturális köz-
életben tevékenykedõ személyiségek, érdeklõdõ
kollégák voltak vendégei és résztvevõi a mûsor-
nak. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
kulturális szakállamtitkára, Schneider Márta

köszöntötte a megjelenteket, és tájékoztatást adott
a könyvtári ellátás szakmai fejlesztési irányairól.

 Schneider Márta kulturális szakállamtitkár és

Gózon Ákos, a Magyar Rádió fõszerkesztõje

Hagyományosan ekkor adják át Az Év Könyv-
tára Díjat, melyet ebben az évben a keszthelyi
Fejér György Városi Könyvtárnak ítéltek oda.
Meleg szívvel gratuláltunk a Nyíregyházára ér-
kezett igazgatónõnek és munkatársainak.

A mûsorban Gózon Ákos fõszerkesztõ/mûsor-
vezetõ vendégei voltak a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület, a Bessenyei György Iro-
dalmi Társaság, valamint a Váci Mihály Társa-
ság Kulturális Egyesület vezetõ képviselõi. A
civil szervezetek betekintést adtak a megye gaz-
dag irodalmi és mûvelõdési hagyományainak
ápolásába, az itt folyó tudományos és ismeret-
terjesztõ tevékenységbe.

Az összefogás programsorozat sikerét mi sem
bizonyítja jobban, mint a nagyszámú, mintegy
9500 aktív résztvevõ az összesen 73 helyi ren-
dezvényen. A meghirdetett ingyenes beíratkozás
kapcsán 478 új olvasót nyertünk, az amnesztia
révén 1497 dokumentum került vissza büntetle-
nül az állományunkba. A megyébõl 12 könyvtár
csatlakozott a könyves vasárnaphoz (ebbõl ket-
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tõ, a mátészalkai és a máriapócsi már késõn, a
megyei programfüzet nyomdába kerülése után
jelezte szándékát), a látogatók száma a 22 ren-
dezvényen 620 fõ volt.

A jól sikerült szlogen – „A könyvtárba men-

tem, gyere utánam!” – hatását a következõ he-
tek, hónapok megnövekedett könyvtárlátogatá-
sai fogják igazolni. Ez minden bizonnyal így lesz!

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség min-
den eddigit felülmúló, igényes és gazdag propa-
gandaanyaggal segítette a könyvtárak szervezõ
munkáját. A Móricz Zsigmond Megyei és Váro-
si Könyvtár a saját kétnapos programja és a
megyei rendezvények népszerûsítésére külön
meghívót, programfüzetet jelentetett meg, mint-
egy 5500 példányban. Ezek plakátját is elkészít-
tettük, és nagyjából 300 példányban terjesztet-
tük.

Végezetül a kollégákkal együtt megköszön-
jük az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a
programbizottság segítõ együttmûködését, a fo-
lyamatos és érdeklõdõ figyelmüket, jelenlétü-
ket a programok egyeztetése, szervezése és le-
bonyolítása során. A Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye könyvtárai a könyvtári napok „hagyo-
mányápolásához” a továbbiakban is együttmû-
ködést ajánlanak, szolgálva az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szakmai céljait.

Zselinszky Lászlóné

Könyvtárak az egészségért
– táncos lányok nyomában

„A könyvtárba megyek,
gyere utánam!”

2006. október 9-én katonazenekar hangja hívott
minden érdeklõdõt az egri Dobó térre. S aki
ellátogatott, nem csak a remek zenében, hanem
a táncos lábú lányok produkciójában is gyönyör-
ködhetett. S ez még mind nem elég! A mazsorett-
csoport, a katonazenekar, a könyvtáros kollégák,
a sok száz érdeklõdõ bejárta a város szûk ut-
cácskáit, tereit, s mindenkit invitált a könyvtár
mellett felállított színpadhoz, ahol az egész nap
forgataga az egészség jegyében telt.

Az összefogás rendezvénysorozat mottója Eger-
ben kissé módosult: a mazsorettcsoport vezetõje a
következõ szlogennel hirdette a nap programját:
„A könyvtárba megyek, gyere utánam!”

Ritkán élhet meg az ember olyan felemelõ pil-
lanatokat, mint amikor úgy érzi, az egész város rá
figyel: az eladók és a vevõk a környezõ boltokból,
az orvosi rendelõbõl a betegek, a környéken lakók,
a turisták és a bevásárlást intézõ családanyák mind-
mind integettek, nézték a felvonulást, s akinek ide-
je engedte, a menethez csatlakozott. Különlegesen
jó érzés volt könyvtárosként a menet élén menni –
s nagyszerû volt, hogy szinte mindenki ismerõs-
ként üdvözölt minket.

A könyvtárhoz érve már több százan lehet-
tünk, hogy aztán megkezdõdhessen az egész napi
színes forgatag: látványos sportbemutatók, tán-
cos produkciók, az egészséges életmóddal kap-
csolatos elõadások követték egymást napestig.
A környezõ sátrakban civil szervezetek, iskolák,
az ÁNTSZ, könyvkiadók várták az érdeklõdõket
ételbemutatókkal, kóstolással, játékos feladatok-
kal. A Heves Megyei Diabétesz Szövetség sátrá-
ban egész nap sorban állás volt: ingyenes orvosi
tanácsadó szolgálat, vércukor-, vérnyomás- és
koleszterinszint-mérés, kedvezményes számító-
gépes talpdiagnosztika zajlott.

A könyvtárosok információs sátra is vonzotta
az érdeklõdõket: a könyvtárat népszerûsítõ szó-
róanyagok, nyereményjátékok mind gazdára ta-
láltak – mint ahogy azok az ajánló bibliográfiák
is, melyek az egyes betegségcsoportok megelõ-
zésének elõsegítéséhez olyan könyveket javasol-
tak, amelyek könyvtárunk állományában megta-




