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A Nagy olvashow

Interjú Fodor Péterrel,
az IKSZ elnökével

Nem kis fegyvertényként könyvelheti el a könyv-

tárügy, hogy olyan rendezvények sorában kapott

támogatást az õszi könyvtári napok megrendezé-

sére, mint a Pécsi Színházi Találkozó, a Mûvé-

szetek Völgye, a Sziget Fesztivál. Hogyan került

sor erre?

2005-ben a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA)
elõször hozta létre a ki-
emelt nagy rendezvé-
nyek kollégiumát,
amely meghívásos pá-
lyázatot hirdetett orszá-
gos, nemzetközi prog-
ramokra. A könyvtári
területrõl az Informati-
kai és Könyvtári Szö-
vetség (IKSZ) kapott meghívást a korábbi össze-
fogás-programok alapján.

Elsõ pályázatunk 2005 novemberében nem
volt eredményes, hiszen valóban nehezen össze-
mérhetõ a könyvtári összefogás programja fesz-
tivál jellegû rendezvényekkel. Azonban a máso-
dik fordulóban már eredményes pályázatunk volt,
amely lehetõvé tette 2006-ban, hogy a korábbi-
aktól eltérõen, másképpen kerüljön megrende-
zésre e nagy hagyományú programsorozat. Az
IKSZ elnöksége elõzetes konzultációk alapján
úgy döntött, hogy programbizottságot hoz létre.

Mi volt az IKSZ és a bizottság célja ezzel az

akcióval?

A kidolgozott koncepcióban alapvetõen a
„Könyvtárak összefogása a társadalomért” szlo-
gent fogalmaztunk meg. Ez épp a fordítottja „Az
összefogás a könyvtárakért” jelmondatnak, hiszen
nagyot változott körülöttünk a világ azóta, hogy az
utóbbit meghirdették a könyvtárak 1995-ben.

Mibõl állt össze a konkrét program?

Az elmúlt évben hét régióban kiemelt hely-
színeken – Budapesten, Egerben, Kecskeméten,
Nyíregyházán, Szolnokon, Szombathelyen,
Veszprémben és Szekszárdon – különbözõ ren-
dezvényekre került sor: a tudás, az egészségre
nevelés, a játék, az informatika, az innováció, a
hátrányos helyzetûek, a kisebbség helyzete té-

makörében. Továbbra is hangsúlyos program
maradt a Könyves vasárnap. A fenti tematikából
válogatva ehhez kapcsolódtak különbözõ rendez-
vényekkel a könyvtárak. Alapvetõ áttörés a mar-
keting, a PR területén történt, hiszen egységes
promóciós anyag készült, amely az ország vala-
mennyi könyvtárába eljutott. Igen hatásos volt a
televíziós, a rádiós reklám. Ez azért nagyon lé-
nyeges, mert elõször sikerült megvalósítani ezt a
kommunikációs formát.

A tavalyi tapasztalatok alapján az idén már
az elsõ körben eredményesen vettünk részt a pá-
lyázatokon. Az elnökség ismételten létrehozta a
programbizottságot. Színvonalasan, idõben ké-
szült el a promóciós anyag, sikeres volt a televí-
ziós, rádiós reklámspot sugárzása. Sok tévé-, rá-
diómûsorban jelent meg a Nagy olvashow. Je-
lentõs segítség volt az NKA Könyvtári Kollégi-
umának programfinanszírozása. Idén az összefo-
gás-program különbözõ korosztályokat szólított
meg, így lett baba-, kölyök-, tini-, nagyi-
olvashow.

Egyértelmûvé vált, hogy a központi promóciós
anyag révén azonos minõséget és színvonalat
lehet biztosítani az ország valamennyi könyvtá-
rában. Ugyanakkor kiemelendõ, hogy a helyi
kábeltévéken, rádiókon, írott és elektronikus saj-
tóban visszatérõ programajánlás volt a könyvtári
szolgáltatás ebben a két hétben. A promóciós
anyagok tervezésében, megvalósításában mind-
két alkalommal kiemelkedõ és elismerésre mél-
tó munkát végeztek a Kecskeméti Katona József
Könyvtár munkatársai.

Milyen volt a munkamegosztás az IKSZ és a

bekapcsolódó könyvtárak között?

A munkabizottság készítette el a pályáza-
tot. Az elnökség meghozta a döntéseket, és
folyamatosan segítette a bizottság munkáját.
A megyei, egyetemi könyvtárak jelentõs sze-
repet vállaltak a program megvalósításában, az
IKSZ koordinálásában. Valamennyi országos
és helyi együttmûködés esetében azzal számol-
tunk, hogy folyamatban gondolkodunk, és az
eredményességhez a helyi könyvtárosok, in-
tézmények hozzáállása nélkülözhetetlen volt.
Ezért külön köszönet illeti mindazokat, akik
ebben részt vettek. Nagy sikere volt a nyitott
könyves vasárnapnak.

Tavaly is, az idén is születtek együttmûködési

megállapodások a rendezvénysorozat kapcsán.

Milyen szervezetekkel, intézményekkel?
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Mindkét évben jelentõsnek tartom az oktatási
és kulturális miniszterrel történt megállapodás
aláírását, valamint az ehhez kapcsolódó kormány-
zati és civil szervezetek csatlakozását.

Az MTI ennek alapján nagy könyvtárakkal
szerzõdést kötött adatbázis-forgalmazásról. Né-
hány területen az illetékes APEH szintén a
könyvtárakkal mûködik együtt. Tovább folyta-
tódik a Külügyminisztériummal elsõsorban az
EU-s információs pontok adatbázisának folya-
matos megújítása.

Az idén a programnak megfelelõen a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztérium, a Nemzeti
Kulturális Alap, a Magyar Védõnõk Egyesülete,
az egyszervolt.hu, az Országos Tisztiorvosi Hi-
vatal, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara csatlakozott az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség és az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium megállapodásához.

Ezek az együttmûködések folyamatosan va-
lósulnak meg, s újabb és újabb partnerek kap-
csolódnak hozzá.

2007-ben, a tavalyi megállapodás alapján, az
Országos Egészségfejlesztési Intézet – a szóró-
anyagokon túl – meghirdette a „Ciki a cigi” címû
dohányzás-megelõzési és a leszokást elõsegítõ
programját, amelyhez a megyei könyvtárakon
keresztül juttatja el felvilágosító cédéjét.

Vannak-e számottevõ eredmények?

Túlzás nélkül megállapítható, hogy mind a
tavalyi két hét, mind az idei két hét igen ered-
ményes volt. Jó hírverés történt az átalakuló és
szolgáltató jellegû könyvtárak érdekében. Az
országosan is gazdag program erõsítette a helyi
könyvtárak szerepét és megítélését a település
életében.

Most készült el a 2007-es év összegzése. A
programok száma, a résztvevõk köre érzékel-
hetõen nagyobb, mint az elõzõ évben. Sok kis
és nagy könyvtárnak sikerült eseménnyé ten-
nie ezt a tíz napot. Egyre többen folyamatosan
megújulva teszik a dolgukat.

Reméljük, hasonló szerkezetben lehet foly-
tatni a munkát. Meggyõzõdésem, hogy ha
minden évben meg tudjuk mutatni szolgáltatá-
saink sokszínûségét, gazdagságát és megúju-
lási képességünket, amelyeknek alapvetõ cél-
ja, hogy könyvtáraink nyitottak legyenek és
kultúraközvetítõ intézményként legyenek jelen
a települések életében, akkor elégedettek le-
hetünk. (fá)

Beszámoló a Nagy
olvashow projektrõl
2007. október 2–12.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
második alkalommal pályázott eredményesen a
Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Ese-
mények Kollégiumához. Az országos átfogó prog-
ram mindenképpen sikeresnek bizonyult. 366 tele-
pülés 417 könyvtára vett részt a Nagy olvashow

rendezvénysorozatban. A 3467 programon 151 324

résztvevõt regisztráltak a szervezõk.
Az országos programbizottságba minden

megyei könyvtár delegált egy fõt, akik megvi-
tatták és az IKSZ elnökségének döntésre elõké-
szítették a javaslatokat. A kecskeméti Katona
József Könyvtár kapta a megbízást a program
irányítására, a központi promóciós anyagok el-
készítésére, az országos szintû események meg-
szervezésére.

A munkacsoport a korszerû kapcsolattartást
kihasználva saját levelezõlistán minden fontos
dologról tudott értekezni, így mindössze három
projektülésre került sor. A központi honlap tar-
talmazta az összes regisztrált programot, amely
az akció során még tovább bõvült. A tíznapos
programsorozat széles körû összefogással való-
sult meg, így számos esemény tovább él majd a
könyvtári szolgáltatásokban.

2007. október 2-án sajtótájékoztatóval indult
a program. Már a kezdésnél is kiemelkedõ volt a
média érdeklõdése, amely egész idõ alatt kitartott.

A Nagy olvashow négy célcsoportra osztódott,
de jelentõs volt a kísérõ rendezvények száma is.

1. Babaolvashow

A program legérdekesebb kezdeményezése a
babák, anyukák megszólítása volt. Óriási sikere
volt a Babaolvasó címû füzetnek, amelyet azok
a családok kaptak, ahol ebben az évben kisbaba
született. A kecskeméti könyvtárosok ötlete alap-
ján Marék Veronika Janikovszky Éva-díjas írónõ
állította össze és illusztrálta a kedves kis kiadványt,
amelynek grafikai munkája, nyomdai elõkészítése
a Katona József Könyvtárban készült.

Megszületett egy babaolvasójegy is, amelyet
a három év alatti kisgyerekek kaphattak a legki-
sebb település könyvtáraiban is.

Országos szinten létrejött a megállapodás a
védõnõi hálózattal, de mindenhol helyben is részt
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vettek a védõnõk az eseményeken. Számos fóru-
mot, szaktanácsadást, babajátékot, höcögtetõt,
babatermék-bemutatót szerveztek a könyvtárak.

625 rendezvényen (18%) 23 147 fõ (15%) vett
részt, ezzel ez volt a második leglátogatottabb te-
matikus rendezvénycsoport. Csak a program ideje
alatt közel 1500 babaolvasójegy talált gazdára a
megyeszékhelyeken, ami azóta megsokasodott.

2. Kölyökolvashow

A Kölyökolvashow program célközönsége a há-
rom–tíz éves korosztály volt. A babakorból ép-
pen kinõtt óvodásoktól egészen a már komolyabb
könyveket, regényeket olvasni képes alsó tago-
zatos kölykökig igyekeztünk megszólítani és
könyvtárba csábítani a kisgyerekeket.

A tizenegy nap alatt az összes program 24%-
a – 842 rendezvényen 34 630 résztvevõ – szólt
ennek a közönségnek. Országszerte számtalan
fantáziadús eseményre várták a gyerekeket, a
címek önmagukért beszélnek:
Csipike és barátai (Badacsonytomaj), Boszor-
kányszombat (Baja),
Mesebeli 12 próba (Balassagyarmat), Túl az
Óperencián (Barcs),
Hét határ vándorai (Besenyõtelek), Te is benne
vagy a könyvekben (Makó),
Régi idõk – mai gyerekek (Budapest), Mese is,
vers is (Csongrád),
Kedvtelítõ (Eger), Õszi hepe-hupa (Gyula),
Bütykölde (Tunyogmatolcs),
Én is gyerekbõl vagyok (Hajdúnánás), Meseszö-
vés (Lajosmizse),
Anyukámmal fedezem fel a könyvtárat (Kiskö-
re), Ovishow (Balástya).

Olvass nekem! – Olvassak neked? Sok he-
lyen szerveztek ilyen vagy hasonló címmel me-
séket, olvasást népszerûsítõ játékos foglalkozá-
sokat (Aszód, Besenyõtelek, Budapest – Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár, Csongrád, Jász-
alsószentgyörgy, Kisújszállás, Rákóczifalva, Sár-
bogárd, Siklós, Tápiószele…)

Könyvbemutatók kortárs szerzõk közremûkö-

désével. Számtalan kortárs szerzõ vett részt a
kölykök programjain: Babay Bernadett, Bosnyák

Viktória, Szegedi Katalin, Nógrádi Gábor,

Pálfalvi Dorottya, Kiss Ottó, Fecske Csaba,

Böszörményi Gyula, Kovács Lajos, Nagy Bandó

András, Lázár Zsófia, Bartos Erika, Nyulász

Péter, Kálnay Adél, Tóth Krisztina, Devecsery

László szerzõkkel találkozhattak a gyerekek.
Irodalmi hétpróba. A helyi programok mel-

lett több, országosan összehangolt gyerekprog-
ram zajlott. Irodalmi hétpróba címmel elkészült
egy verses játék forgatókönyve, amely az iskolai
és a települési könyvtárakban egyaránt lehetõsé-
get teremtett arra, hogy a gyerekek felidézzék a
már tanult verseket, s újabb költõkkel, költemé-
nyekkel, kötetekkel ismerkedjenek meg. A já-
tékban a magyar irodalom olyan kiemelkedõ
alkotói szerepeltek, akiknek kedves, vidám, dal-
lamos sorain nemzedékek nõttek/nõnek fel:
Kányádi Sándor, Kántor Péter, Markó Béla,
Nemes Nagy Ágnes, Szepesi Attila vagy Weöres
Sándor rímes alkotásai mindig elvarázsolják a
gyerekeket. Országszerte 112 intézményben ke-
rült sor irodalmi hétpróbára. A résztvevõk elsõ-
sorban harmadik–hatodik osztályosok voltak, s
a kollégák visszajelzéseibõl tudjuk, hogy hasz-
nos és jókedvû perceket töltöttek együtt a kö-
lyökolvasókkal, felfedezve a gyerekversek han-
gulatos világát.

„Szeretnék gratulálni a Rumini-olvashow fel-

adataihoz! Apukám talált rá a neten, és õ küldte

át nekem. Szuper mindegyik feladat, rengeteg jó

ötlettel, fantáziával, nagy-nagy hozzáértéssel

állítottátok össze – én is nagy élvezettel oldogat-

tam õket – nem is volt mindegyik könnyû!!! Az

meg külön fantasztikus, hogy ilyen sok olvasót

tudtok mozgósítani!” Ezt a kedves üzenetet Berg

Judittól, Rumini figurájának megálmodójától
kaptuk október elsõ napjaiban. Ekkor már több
mint hatszáz kölyökolvasó-jelölt igyekezett ki-
állni az elsõ próbát, azaz megfejteni azokat a
fejtörõket, amelyek egy-egy szépirodalmi alko-
táshoz kapcsolódtak. A könyvek között elsõsor-
ban a kortárs magyar gyerekirodalom jeles alko-
tásai, többek között Békés Pál, Berg Judit, Bö-
szörményi Gyula, Csukás István, G. Szabó Ju-
dit, Lázár Ervin, Marék Veronika, Szabó Magda
remekmûvei szerepeltek. A gyerekek korosztá-
lyonként hat-hat könyv közül választhatták ki
azt a hármat, amelynek elolvasására vállalkoz-
tak. Ezután sokféle játékos feladat megoldásával
bizonyíthatták, hogy megértették az olvasotta-
kat. Az irodalmi totók, elvarázsolt szövegek,
összekeveredett mondatok megfejtése mellett a

Helyesbítés. Novemberi számunk 5. oldalán elírás miatt tévesen
szerepel egy név. Az elõadó valójában Györe Géza, a Pannon
Egyetem pápai neveléstudományi intézetének könyvtárvezetõje
volt. Györe Géza és olvasóink szíves elnézését kérjük.
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gyerekek kinyomozták a nemláthatika por titkát,
készítettek varázsköpenyeket, irodalmi tablókat,
és kitûnõ illusztrációkat. Novemberben számos
különleges küldeményt is továbbított Kecskemét-
re a posta: Venyige II, Hódfarok néne, Borzalag
érkezett textilfiguraként megformálva a Katona
József Könyvtárba. A három próbát sikeresen tel-
jesítõ kölyökolvasók decemberben vehetik át jel-
vényeiket és emléklapjaikat a helyi könyvtárakban.

3. Tiniolvashow

A Tiniolvashow napjain a tíz–tizennyolc éves
fiataloknak kínáltunk olyan programokat, ame-
lyek messzemenõen figyelembe vették a korosz-
tály sajátos életkori igényeit: a csellengõk kö-
zösséggé szervezése, vetélkedõk, tudáspróbák,
internetes, számítógépes játékok.

Az országos programok 13%-a szólt a tiniknek,
457 különbözõ programon majdnem húszezer fia-
tal vett részt. Sokan éltek a programbizottság aján-
latainak kipróbálásával a helyi könyvtárakban.

Hogyan reklámoznád az olvasást? címmel szá-
mos könyvtár hirdetett pályázatot olvasást népsze-
rûsítõ szlogen írására (Bácsalmás, Balassagyarmat,
Balatonfüred, Békéscsaba, Szolnok…).

Öt nap alatt száz kérdésre kerestek választ a
Ne csak lógj a neten! játékhoz csatlakozó tinik,
akik naponta más-más témakörben tehették pró-
bára tudásukat. Kérdéseink segítségével bebaran-
golták Európát, mûvészeti, természetvédelmi és
egészségügyi könyvekbõl, valamint hasznos hon-
lapokról gyûjtöttek értékes információkat. A leg-
kitartóbbakra ebben a játékban is többféle meg-
lepetés várt. A játékban 418 megfejtés érkezett,
amelynek többsége helyes volt.

Írd meg képregényben! Az én történetem az

olvasásról – képregényíró/rajzoló pályázat fiatalok-
nak. A korosztály kedvelt mûfaja a képregény.
Nekik szerveztek országszerte a képregény kultú-
ráját bemutató tájékoztató elõadásokat és kiállítá-
sokat szakemberek bevonásával (Kecskemét, Rép-
celak…), valamint képregény-rajzoló versenyeket
irodalmi témákról (Polgár, Jászalsószentgyörgy…).

Ezt már olvastam valahol! Játékok, vetélke-
dõk fiataloknak népszerû ifjúsági regényekrõl.
A tini korosztály szívesen olvas, és a mai könyv-
kínálat igazán sokszínû lehetõséget kínál számuk-
ra. A programok közt volt kedves regények be-
mutatása (Balástya, Bár, Nyíregyháza), drámajá-
ték népszerû ifjúsági regényekbõl (Balatonfüred)
és „Bölcs baglyok gyûlése” (Erdõkertes).

Könyvbemutatók kortárs szerzõk közremûkö-

désével. Ez az alkalom lehetõséget nyújtott a
fiataloknak is, hogy találkozzanak kedvenc író-
ikkal (pl. Sohonyai Edit, Kálnay Adél, Boldizsár

Ildikó, Bosnyák Viktória, Varró Dániel).
Sokan megszívlelték a tiniszlogent: „Senkinek

nem jössz be, ha a könyvtárba nem jössz be.”

4. Nagyiolvashow

Az idõsebb korosztály sem maradt ki az esemé-
nyekbõl hisz 383 (11%) programon 11 190 (7%)

nagyi vett részt. Örömmel találkoztak a volt
internetes tanfolyamhallgatók, sõt több helyen
klubot is alapítottak, amelyeknek a könyvtárak
adtak helyet. Népszerûek voltak a különbözõ
speciális szolgáltatási eszközöket (nagyító, be-
szélõgép, indukciós hurok) bemutató olvasás-
népszerûsítõ programok is. Az idõskorúak akti-
vitásának megõrzésében nagyon sokat tudnak
segíteni a könyvtárak sokféle program szervezé-
sével. A nagyik is elfogadták az invitálást: „Ne

üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet.”

Könyves vasárnap

Több mint tízéves hagyománya van a Könyves

vasárnapnak, amely a Magyar Rádióval közös
programja az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ségnek. Kezdetben csak egy-egy könyvtár csatla-
kozott a kecskemétiekhez, de fokozatosan nõtt a
könyvtárak érdeklõdése. Ebben az évben 226

könyvtár 687 (20%) programmal várta a fõvárostól
a legkisebb falvakig a látogatókat, akik jöttek is
szép számmal, 33 435 (22%) érdeklõdõ volt.

Több helyen mazsorettek zenés felvonulásá-
val nyitott a könyvtár, ahol egész nap ingyenes
volt a beíratkozás, s a lejárt határidejû könyve-
ket is késedelmi díj nélkül vették vissza. Sokhe-
lyütt az utcai járókelõket is megszólították a
játékban szervezõként részt vevõ diákok feltéve
a kérdést: Olvasott ma már? S ha nem, pár
mondatos érdekes szöveget olvastattak velük apró
ajándék kíséretében.

Rengeteg játék, alkotómunka, közös olvasás
várta a fiatalokat és az idõseket egyaránt. A ki-
tartóbb könyvtárak éjfélig voltak nyitva. Kecs-
keméten nagy sikere volt a Krimiolvasónak, ahol
a felnõttek igen nagy lelkesedéssel helyezkedtek
bele a híres nyomozók szerepébe, küzdöttek a
nyomok felderítéséért.

2007-ben is népszerû volt a könyves vasárna-
pon a Betûbuli internetes játék. A kérdések mon-
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dókákhoz, mesékhez, ismert versekhez, népszerû
olvasmányokhoz kapcsolódtak. A jó megfejtõk
között számítógép sorsolta ki a szerencsés nyerte-
seket, akiknek „Találkozzunk a könyvtárban!” fel-
iratú póló és könyvajándék okozott örömet.

Bebizonyította ez a nap is, hogy az emberek
szeretik a rendhagyó dolgokat, szívesen veszik,
ha megszólítjuk õket. Élvezték az ötletes kihívá-
sokat, amelyeket a könyvtárosok sokakkal össze-
fogva készítettek számukra.

„Együtt a társadalomért!”

Az összefogás-akció záró eseményeként került
sor 2007. október 12-én egy országos összeg-
zésre. A programban részt vevõ könyvtárak, társ-
intézmények munkatársai, érdeklõdõ szakembe-
rek mintegy százhatvanan jelentek meg az ese-
ményen. A „Legyen jobb a gyermekeknek” Nem-
zeti Stratégia megvalósítási lehetõségeirõl beszélt
Ferge Sándor, az MTA Gyermeksegély Prog-
ram szakértõje. Vámos Tibor akadémikus A vir-

tuális esély, esélyegyenlõtlenség témakörben fej-
tette ki rendkívül érdekes gondolatait.

A programbizottság vezetõje képes összefog-
lalójában a Nagy olvashow megvalósult célkitû-
zéseirõl, a lehetséges további szolgáltatások
megindításáról beszélt. Néhány mintaprojektet is
bemutattak a könyvtárak képviselõi. Az Együtt

a társadalomért megállapodást – amely össze-
foglalja az együttmûködési lehetõségeket – Hiller

István miniszter és Fodor Péter, az IKSZ elnöke
írta alá. További hét szervezet csatlakozott –
köztük Lampert Mónika szociális és munkaügyi
miniszter – a közös célok valóra váltásához. A
védõnõk hálózatával igen aktív a kapcsolatunk
országosan és helyben egyaránt.

Nagy sikert aratott az a válogatás, amelyet
Pillanatképek címmel vetítettünk le a beküldött
digitális fotókat feldolgozva.

Programnépszerûsítés

Nagy hatású volt az egységes promóciós anyag.
A plakátot, szórólapokat nagyon jól tudták hasz-
nálni a könyvtárosok. Készült biankó forma is,
amelybe a helyi programok kerültek kinyomta-
tásra. A babafüzet, babaolvasójegy, hívogató sok
kismamának felkeltette a programok iránt az
érdeklõdését.

Nagy sikert aratott a tévés reklámspot, ame-
lyet hét csatornán kilencvennyolc alkalommal
vetítettek, s számtalan helyi tévé is sugározta. A

Magyar Rádió és a Katolikus Rádió, a helyi
rádiókkal együtt, hangreklámot sugárzott.

Összegzés

A könyvtárak összefogása ebben az évben is
nagyon eredményes volt. Aktuális és fontos té-
maválasztásnak bizonyult az olvasás, különösen
a babák bevezetése a könyvtárba. Az egységes
promóciós anyag hasznos és rendkívül gazdasá-
gos volt. A figyelemfelkeltõ, friss szellemiségû
reklám sokakat vonzott a programokra, akik
közül ma is számosan könyvtárhasználók.

Nagyon ígéretesek a megkezdett együttmû-
ködések is, bízunk benne, hogy közösen sok
segítséget tudunk nyújtani a kisbabákat nevelõ
családoknak éppúgy, mint a nagyi korúaknak.

Ramháb Mária

az országos programbizottság elnöke

A Nagy olvashow
rendezvényei

Bács-Kiskun megyében
A Könyvtárak összefogása a társadalomért or-
szágos rendezvénysorozat 2007-es programjai
Bács-Kiskun megyében is a Nagy olvashow je-
gyében zajlottak. A korábbi évek, de különösen
a 2006-os évi összefogás-rendezvények szerve-
zésének tapasztalatait is felhasználva – a Nem-
zeti Kulturális Alap pályázatának megfelelõen –
a Katona József Könyvtár az egész megyére
vonatkozóan koordinálta a könyvtárak bekapcso-
lódását.

Szervezés, kapcsolattartás

A megye könyvtáraival már a pályázat megírása
elõtt felvettük a kapcsolatot. Az alapkoncepció
ismertetése után vártuk ötleteiket, melyeket már
a pályázatban is figyelembe vettünk. Az év szin-
te minden szakmai rendezvényét (képzések, MKE
szakmai napok, IKSZ megyei közgyûlése) fel-
használtuk arra, hogy a programot megismertes-
sük, és minél több könyvtárat bevonjunk. A fo-
lyamatos kapcsolattartás eszköze a megyei leve-
lezõlistánk lett, ezen keresztül juttattuk el az
információkat, és kaptuk a visszajelzéseket, kér-
déseket.

Programok

Az alapos elõkészítõ munkának köszönhetõen
ezúttal is kiemelkedõ volt a Bács megyeiek össze-
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fogása. A megye településeinek csaknem ötven
százaléka bekapcsolódott a Nagy olvashow-ba,
így négyszázegy rendezvényre került sor a me-
gyében, amelynek több mint 20 ezer résztvevõje
volt.

Az országos alapkoncepciónak megfelelõen
mi is a Babaolvashow, Kölyökolvashow ,
Tiniolvashow és Nagyiolvashow témakörökhöz
kapcsolódóan szerveztük programjainkat, melyek
egyik leghangsúlyosabb eleme a Könyves vasár-

nap volt. A városi és nagyobb községi könyvtá-
rak igényeit felmérve kialakítottuk, hogy milyen
felnõtt és gyerek rendezvényeket tudunk a me-
gyei pályázati keretbõl támogatni. Ennek köszön-
hetõen sikeres, jó hangulatú találkozókra került
sor a Nagyiolvashow és a Könyves vasárnap
keretében Kornis Mihállyal Kiskunhalason és
Kiskunfélegyházán, Buda Ferenc Kossuth-díjas
költõvel Bácsalmáson és Kecskeméten, Schäffer

Erzsébettel Kiskunmajsán és Tiszakécskén. A

gyerekek a Kölyök- és Tiniolvashow
kapcsán Gulyás László vándormuzsikus-
sal találkozhattak Lakitelken és Buga-
con, Sohonyai Edit íróval Dunapatajon
és Baján, Kovács Lajos meseíróval Kis-
szálláson és Mélykúton, Böszörményi

Gyula íróval Tiszakécskén és Lajos-
mizsén, Fábián Éva mesemondóval
Nyárlõrincen és Szentkirályon. A talál-
kozók mellett ezek a nagyobb települési
könyvtárak természetesen önálló progra-
mokat is szerveztek, sok esetben ajánlása-
inkat, forgatókönyveinket felhasználva.

A kisebb települési könyvtárakat
ugyancsak programötletekkel segítettük,
de emellett tizenkét kistelepülésre vit-
tünk saját, a kollégáink által tartott játé-
kos foglalkozást Manógyár címen. A
Katona József Könyvtár kistelepülési szol-
gáltató helyein lezajlott játékok során a
gyerekek és pedagógusok már ismerõsként
üdvözölték munkatársainkat, az elõzõ évek
találkozóinak eredményeként.

A települési könyvtárak októberi kíná-
lata is igen változatos volt. A Babaolva-
show szinte mindenütt nagy sikert aratott,
Kecelen a Babasarok átadásával kötötték
össze, Lajosmizsén, Kecskeméten és a
többi helyszínen höcögtetõket, ringatókat
tanulhattak a mamák a babáikkal együtt.

Kecskeméten a Babaolvashow progra-
mon nagy örömünkre rengeteg kismama és kisba-
bás anyuka látogatott el könyvtárunkba, ahol egy
zeneterapeuta segítségével tanultak mondókákat,
énekeltek együtt a babáknak. Az érdeklõdés olyan
nagy volt, hogy egy külön „babakocsi-parkolót”
kellett kialakítanunk az egyik olvasóöbölben. Nagy
sikere volt a rendezvényekkel párhuzamosan egész
nap tartott termékbemutatóknak is.

Könyvtárunk bababarát szolgáltatásait, a nem-
régen kialakított pelenkázó és szoptató szobát is
az egész program során bemutattuk az érdeklõ-
dõknek. Intézményünk elnyerte a „Bababarát
terület” címet a Szoptatást Támogató Nemzeti
Bizottságtól. Azt már most megállapíthatjuk,
hogy örvendetesen növekszik ez a szolgáltatás is
könyvtárunkban, hiszen a mai napig százötven
babaolvasójegy talált gazdára a Babaolvasó fü-
zettel együtt.

A megyében összesen 71 babarendezvényre
került sor 2599 résztvevõvel.
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A Kölyökolvashow-hoz tartozó
programok voltak a legnépszerûb-
bek, a 115 rendezvényre 4960-an
voltak kíváncsiak. Kölyökolvasó-
ink részére egymást érték a játé-
kos foglalkozások, mindig egy-egy
közkedvelt irodalmi témát feldol-
gozva (pl. kalózok, indiánok).
Kecskeméten a legkisebbeket
Micsa Mónika bábszínész kedves
foglalkozása várta. Megalakult a
helyi Kölyökolvasó Klub, ami ez-
után rendszeresen várja tagjait a
legkedveltebb olvasmányokhoz
kötõdõ foglalkozásokkal.

Idén is sor került a Katona Jó-
zsef Könyvtár és a Kincskeresõk
Egyesülete országos játékának eredményhirdeté-
sére, díjkiosztására, hagyományosan a könyves
vasárnapot megelõzõ szombaton. Idén ez a játék
is a rendezvényhez kapcsolódott, a Nagy könyv-

olvasás címet viselte.
A Könyves vasárnap kilencvennégy rendez-

vénye kiemelkedõ, a több mint hatezer látogató
szintén. Különösen jól sikerült a kecskeméti nap,
amit a 3742 látogató száma is mutat. A nyitás
elõtt a fõtéren mazsorettcsoport és fúvósok hív-
ták a nézõket a könyvtárba. Zenés invitálásunkat
sokan elfogadták, a nyitás elõtt már kisebb tö-
meg várakozott a bejárat elõtt az érkezõ
mazsoretteket csodálva. Egész napos családi
programjainkon is sokan játszottak velünk, mind
az intézményen belül, mind a fõtéren felállított
sátrunkban. Délután Kobzos Kis Tamás és Buda
Ferenc zenés estjét élvezhették az irodalomsze-
retõk. Késõbb pedig a krimik kedvelõit vártuk
egy rengeteg meglepetést tartogató, vidám játék-
ra. A nap sikeréhez hozzájárult az ingyenes tag-
ság lehetõsége, több mint hétszázan íratkoztak
be ezen a napon könyvtárunkba.

A Tiniolvashow hatvanhét programján is több
mint négyezer érdeklõdõ volt Bács-Kiskun me-
gyében. Kecskeméten a Lóci Színpad Eger várá-
nak történetérõl szóló elõadását ajánlottuk, a
meghívott osztályok nagyon kellemes élmények-
kel távoztak. A képregények történetérõl, a kép-
regények rajzolásáról tartott foglalkozáson a ti-
nik mellett más korosztályok is megjelentek.

A Nagyiolvashow keretében internetbemuta-
tókra, író-olvasó találkozókra, felolvasásokra
került sor, de kiemelhetjük a könyvbemutatóval

egybekötött Etka-jóga elõadást is Kecelen. Az
összesen harminckilenc eseménynek 1701 részt-
vevõje volt.

Nagyiknak szervezett programjaink közül a
legnagyobb sikert a Nagyinet tanfolyamok vég-
zett hallgatóinak találkozója aratta Kecskeméten.
Ez a beszélgetés azzal zárult, hogy megalakult a
Nagyinet+ klub, havonta egy találkozással. Fon-
tos volt az is, hogy a könyvtár speciális szolgál-
tatásait bemutassuk ezen a napon a hallásukban,
látásukban vagy mozgásukban korlátozottak szá-
mára.

A Katona József Könyvtárban az összefogás-
hoz kötõdõen negyvenkét rendezvény volt, össze-
sen 6892 résztvevõvel, amelyeket megállapodá-
sunknak megfelelõen folyamatosan figyelemmel
kísért és rögzített a Kecskeméti Városi Televí-
zió. Az elkészült anyagokból a híradások mellett
egy félórás külön mûsort is sugárzott többször a
televízió.

Propaganda

Abban, hogy megyénkben ilyen sok embert tud-
tunk megszólítani, nagyon nagy szerepe volt a
különbözõ promóciós anyagoknak. A központi
plakátot, szórólapokat minden mûködõ könyv-
tárba eljuttattuk a megyében, akár regisztrált
programot, akár nem. Természetesen jóval töb-
bet kaptak azok a könyvtárak, ahol programokat
szerveztek. Õk az egyéb promóciós anyagokból
is a lakosságszám és a szervezett programok
arányában kaptak. Könyvjelzõt, órarendet na-
gyobb mennyiségben tudtunk a könyvtáraknak
adni programjaikhoz, a kulcstartónak, lufinak,
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zsírkrétának, tollnak a nagyobb rendezvényeken
vették hasznát. A babafüzet és a babaolvasójegy
szétosztásánál is a lakosságra vonatkozó adato-
kat vettük figyelembe. A központi anyagok
mellett a megyei keretbõl is készíttettünk PR-
anyagokat. A kecskeméti programokról szóló
négyféle szórólap, valamint a megye legfonto-
sabb programjait is tartalmazó meghívó mellett
nagy sikerük volt a nagy mennyiségû szóró-
ajándékoknak. A legnépszerûbb egy kilincs-
függeszték volt: „Ne zavarj! Olvasok!” Remél-
jük, sokan teszik ki azóta is ezt a kis feliratot
szobájuk ajtajára.

Lukács Anikó

Összefogás
a szentkirályi könyvtárban

Az idén második alkalommal csatlakozott a
szentkirályi könyvtár az országos könyvtári na-
pokhoz, melyek mottója „Találkozzunk a könyv-
tárban!” volt. A szervezõk felhívásukban olyan
programokat javasoltak, melyeken keresztül va-
lamennyi korosztály megszólítható, becsábítha-
tó a könyvtárba. Én is igyekeztem olyan rendez-
vényeket szervezni, melyeken a különbözõ korú
és érdeklõdésû olvasók megtalálhatják a nekik
tetszõ elfoglaltságot. Azt gondolom, hogy a
meghirdetett tíz programmal sikerült ezt elérnem.

A programok beharangozására már szeptem-
ber végén sor került. A falu több pontján kihe-
lyeztem a központi plakátot, illetve a helyi prog-
ramokat is tartalmazó szórólapokat. A könyvtár-

ban és az iskolában minden ese-
ményrõl külön meghívót is tettem
ki. Október elsõ hetében a Petõfi
Népe címû megyei napilapban is
megjelent egy rövid hír a terve-
zett programokról.

A Nagy olvashow szervezõi
gondoltak a legkisebbekre, akik
csak most kezdenek ismerkedni a
világgal, az elsõ szavakkal, az elsõ
könyvekkel. Számukra készítettek
egy babaolvasó naplót, melyben a
család fel tudja jegyezni az elsõ
szavakat, a szívesen hallott mon-
dókákat és azt, hogy mikor men-
tek el együtt elõször a könyvtár-
ba. Ezt a naplót nálunk a védõnõ

juttatta el a családokhoz.
A babákat édesanyjukkal vártam egy Ringa-

tóra. Gulyásné Vári Edit gyesen lévõ óvónõ
összegyûjtött néhány kedves mondókát, amit ez
alkalommal megismertetett a többiekkel is. Kel-
lemes, vidám hangulatú délelõtt keretében a kis-
mamák megbeszélhették a babanevelés minden-
napi kérdéseit, valamint a kicsiknek szóló mon-
dókákkal és könyvekkel is megismerkedhettek
A könyvtárba beíratkozó csöppségek pedig szí-
nes babaolvasójegyet is kaptak.

Az alsósok számára szervezett Mesés hétpróba

játékos vetélkedõ volt. Mivel ezen a hat–tíz éves
korosztályhoz tartozó diákok vehettek részt, a fel-

adványokat megpróbáltam
úgy összeállítani, hogy a ve-
gyes csapatokban mindenki-
nek jusson valami. Elõször
a gyerekek meghallgatták A
szerencse fiai címû népme-
sét, majd ehhez kapcsolódó-
an egy feladatsort töltöttek
ki. Késõbb találós kérdése-
ket fejtettek meg, képkira-
kóztak, rókára vadásztak a

parkban, tréfás mesecímeket találtak ki, mesék cí-
meit rakták ki egy sorverseny keretében, de alkal-
muk nyílt versillusztrációt készíteni is. Mindenki
nagy olvashow-s ajándékot, csemegét, illetve az
elsõ három helyezett apró tárgynyereményeket: mat-
ricát, ceruzát és tollat kapott.

Az elsõ és a második osztály egy külön fog-
lalkozáson is részt vehetett. A Katona József
Könyvtár jóvoltából vendégünk volt Fábián Éva
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mesemondó Megszólal a mese címû mûsorával.
Az elõadó népdallal, mindennapi életünkben elõ-
forduló szavakkal és mégis népies szófordula-
tokkal teletûzdelt meséjét nagy figyelemmel hall-
gatták a gyerekek.

A nagyobbakat egy Irodalmi activityre hív-
tam. A vállalkozó szellemûeknek mesecímeket,
szereplõket, egy-egy irodalmi alkotás jellegzetes
tárgyait kellett lerajzolniuk, elmutogatniuk vagy
épp körülírniuk. Így mutogatták el például a Füles

farka, A koldus és királyfi címû mesét, vagy
készült rajz Toldi Miklós malomkövérõl, A szó-

ló szõlõ, mosolygó alma, csengõ barack címû
mesérõl. Akik vették a fáradságot és eljöttek azon
a péntek délutánon, igazán jól szórakoztak. Itt is
minden résztvevõ ajándékot kapott.

A felnõtt olvasók számára újraindult az Olvasó-

kör. Minden télen egy kis létszámú, de annál lel-
kesebb társaság jön össze a könyvtárban kétheten-
te. Most találkoztunk elõször a nyári szünet után.
Elõkerültek a nyár folyamán olvasott könyvek, így
szó esett többek között Ady Endre regényes nagy-
váradi életérõl, Maupassant mûveirõl, Békés Pál és
Méhes György egy-egy regényérõl.

A könyves vasárnapon is vártam az olvasókat
rendkívüli nyitva tartással, ingyen internetezési
lehetõséggel. Ezen a napon kevesebben tértek
be a könyvtárba, mint az elõzõ évben, de ez
nyilvánvalóvá tette számomra, hogy jövõre még
több fórumon kell ezt az eseményt hirdetni, és
még érdekesebb programokat kell szervezni.

A két hétig tartó rendezvény ideje alatt a
vállalkozó kedvûek irodalmi totókat tölthettek
ki, megtekinthették az iskola diákjainak rajzki-

állítását kedvenc mesehõsükrõl, könyvajánláso-
kat írhattak az irodalmi fára, illetve a még bát-
rabbak színes könyvjelzõket is készíthettek ma-
guknak kézmûves foglakozás keretében. Néhány
tanuló csatlakozott a kecskeméti könyvtár Kö-

lyökolvasó játékához is.
A rendezvényt sikeresnek mondhatom, hiszen

ebben a két hétben tizeneggyel gyarapodott a
könyvtár olvasóinak száma (ebbõl négy babaol-
vasó), és kétszer többen fordultak meg a könyv-
tárban, mint egy átlagos héten. Ehhez a szerve-
zett programok nagyban hozzájárultak. Remé-
lem, a késõbbiekben is hasonló számban láto-
gatják majd az érdeklõdök a meghirdetett ren-
dezvényeket, és még több aktív olvasója lesz a
könyvtárnak.

Szutor Sándorné

Kulturális karaván
Borsod-Abaúj-Zemplén

megyében

Az õszi könyvtári napok keretében 2007. októ-
ber 2. és 12. között megrendezett országos olva-
sásnépszerûsítõ programsorozat eseményei Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében széles körû össze-
fogásban, a kistelepüléseken élõk egy jelentõs
részét is megcélozva zajlottak.

Az elõzetes felhívások, a rendezvényeket meg-
elõzõ megbeszélések, tájékoztatók, a kollégák ki-
tartó munkája eredményeként a programsorozat-
hoz a megye számos pontjáról csatlakoztak. A II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár mint megyei
koordinátor mellett ötvenhét települési könyvtár re-
gisztrálta rendezvényeit az interneten. Mivel a me-
gyében csupán huszonöt város van, s ezek egy
jelentõs része messze alatta marad a tízezres lélek-
számnak, sok esetben még az ötezer fõt sem éri el,
azt gondolom, hogy ez a jelentõs érdeklõdésnek,
elkötelezettségnek tudható be. Többségében egy-
két-három fõs könyvtárak vállalkoztak arra, hogy
közel két héten át házigazdái, szervezõi, életben
tartói legyenek településükön a Nagy olvashow

programjainak. A szervezõk – a helyi igényeket
figyelembe véve – a csatlakozó könyvtárakban,
szolgáltatóhelyeken élményt nyújtó programokkal
várták a látogatókat.

Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy több
könyvtári szolgáltatóhely megbízási díjas vagy rész-
munkaidõs könyvtárosa is jelezte csatlakozási szán-
dékát, megértette e programsorozat üzenetét, s
vállalta az ezzel járó többletmunkát. Ebben a sor-
ban olyan települések csatlakozását kell megemlí-
tenem a teljesség igénye nélkül, mint Berzék,
Boldogkõváralja, Halmaj, Tállya, Telkibánya, Vi-
zsoly vagy Zsujta. Egy-egy nagyobb város vonzás-
körzetében lévõ települések szolgáltatóhelyei is
kínáltak programokat ebben az idõpontban, a moz-
gókönyvtári ellátás mentén bontakozó kapcsolatok
eredményei itt is tetten érhetõk. Így jutott el a Ka-
zincbarcikai kistérségben Sajóivánkára Balázs Ág-

nes írónõ, Tardonára Nógrádi Gábor. Természete-
sen ezeken a településeken szerényebb keretek
között igyekeztek felhívni a figyelmet a könyvtár-
ra, a könyvtár szolgáltatásaira, mint a nagyobb vá-
rosokban vagy községekben, ahol mind a négy nagy
témakörhöz kapcsolódóan a programok sokaságá-
ról tehetünk említést.
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Miután a Nagy ol-

vashow programaján-
lata a társadalom min-
den korosztályának fi-
gyelmét megpróbálta
ráirányítani az olva-
sásra, s mindezt kö-
tetlen, alkalmanként
játékos formában, ért-
hetõ módon a tíz nap
bõvelkedett progra-

mokban. A nagyobb könyvtárak minden nap más
rendezvénnyel várták az érdeklõdõket. A kisgyer-
mekektõl a nagyszülõkig minden korosztályt meg-
szólítottak, igyekeztek becsábítani õket a könyv-
tárba.

2007. október 3-án a Babaolvashow kereté-
ben a három év alatti totyogókat és édesanyju-
kat, szüleiket vártuk színes programokkal, ezen

a napon az övék volt a fõszerep. A megyei
könyvtárban a tipegõ csöppségeknek Buda

Krisztina tartott zenés foglalkozást Mazsola –

muzsika címmel. Énekeltek, mondókáztak,
„zenéltek”, játszottak, és birtokba vették a
gyermekkönyvtárat a pici „olvasók”. Átadták
az elsõ könyvtári élmények rögzítésére készült
Babaolvasó füzetet, valamint a babaolvasó-
jegyet. A közös muzsikálást követõen megala-
kult Babusgató néven a baba-mama klub,
melynek tagjai havonkénti rendszerességgel ta-
lálkoznak majd könyvtári keretek között azzal
a céllal, hogy az õket érintõ témákban kérdé-
seikre meghívott szakember segítségével vá-
laszt kapjanak. Már túl vagyunk az elsõ fog-
lalkozáson, ahol a kisgyermekek elsõ olvas-
mányélményeirõl, valamint a könyvtár nyúj-
totta lehetõségekrõl folyt kötetlen beszélgetés.

A Babaolvashow apropóján a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár Jár a baba… a könyv-

tárba címmel könyvtár-népszerûsítõ akciót hir-
detett. Minden babaolvasójeggyel rendelkezõ csa-
lád könyvtárlátogatása alkalmával pecsétet kap
2007. október 3. és december 19. között. A leg-
hûségesebb családot a könyvtár értékes jutalom-
ban részesíti.

Október 3-án került sor a könyvtár földszint-
jén kialakított pelenkázó átadására is. A prog-
ramhoz könyvkiállítás és vásár kapcsolódott,
melyhez könyvtárunk a Genius Könyvesbolttól
kapott segítséget.

Ezen a napon a legkisebbek mellett a felnõt-
teknek is kínáltunk tartalmas programot. Az este
folyamán Nádas Péter Kossuth-díjas íróval ta-
lálkozhattak az érdeklõdõk, akivel megyénk je-
les írója (a könyvtár korábbi munkatársa), Jenei

László beszélgetett.
Október 5-én a Kölyökolvashow programjai-

hoz kapcsolódva került sor a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár megújult épületének ünnepé-
lyes átadására. Jelenlegi és leendõ olvasóink fi-
gyelmébe ajánlotta a részlegesen felújított könyv-
tárat Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés elnöke, aki e programsorozat
keretében nyitotta meg a gyermekkönyvtár jel-
képes kapuját, valamint a Játék-várat, ahol tár-
sas- és készségfejlesztõ játékokat helyeztünk el.
Várhatóan a Játék-vár kellemes és hasznos per-
ceket kínál majd a gyermekkönyvtár kis olvasói
számára. Célunk, hogy egyre több gyermek érez-
ze: könyvtárban lenni jó...
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Az átadó ünnepség keretében került sor a
Nyáron olvastam… címû megyei képregény-
rajzoló pályázat eredményhirdetésére, ahol a dí-
jakat a gyermekek Ódor Ferenctõl vehették át.
Az ünnepi hangulatot fokozta az Eötvös József
Építõipari, Mûvészeti Szakképzõ Iskola és Kol-
légium színjátszó csoportjának A dzsungel köny-

ve címû elõadása.
A kölyöknap délutánján a résztvevõk a kéz-

ügyességüket, kreativitásukat tehették próbára a
Megnyílott a cserépállatkert, valamint a Családi

cserépfigura-készítés címet viselõ foglakozásokon.
A nap befejezéseként a zene iránt érdeklõdõ

„kölykök” Kiss Virág, Fazekas Erzsébet és De-

zsõ Sándor mûvésztanárok vezetésével a Kalan-

dozások hangerdõben: gordonka és zongora

hangszerbemutató kicsiknek és nagyoknak cím-
mel meghirdetett foglalkozáson vehettek részt.

A kisiskolás olvasókat rendszeres és pontos
könyvtárlátogatásra szeretné sarkallni a könyvtár,
ezért Legyél te is könyv/tár/barát! címmel felhívást
tettünk közzé. Az a gyermekolvasó, aki 2007. ok-
tóber 5. és december 19. között legalább öt alka-
lommal felkeresi a könyvtárat, könyvet kölcsönöz
és azt idõben visszahozza, jutalomban részesül.

A megye települési könyvtárai mindkét na-
pon szintén érdekes programokkal várták, hívták
a gyermekeket és szüleiket. Régen is szerettek

játszani címmel retró játékkiállítás volt látható
Kazincbarcikán, de megismerkedhettek a gyere-
kek a régi idõk Harry Pottereivel és Bridget
Jonesaival, nagyszüleik ifjúsági olvasmányaival is.

A programsorozat különösen kiemelkedõ és
sikeres rendezvénye a Könyves vasárnap volt. A
meghosszabbított nyitva tartás mellett a könyv-
tárak olvasásnépszerûsítõ programokkal, beírat-
kozási akciókkal, kvízjátékokkal, játszóházakkal
várták a kicsiket és nagyokat.

Ezen a napon a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár mellett, mely délelõtt 10-tõl 22 óráig
tartott nyitva, a megyében további harminc könyv-
tár, illetve könyvtári szolgáltatóhely várta egész
napos programokkal olvasóit, vagy csupán az ér-
deklõdõket. Sok kisebb településen is lehetõség nyílt
ingyenes internethasználatra, de az ózdi Rejtvény-
fejtõ Klub tagjainak jóvoltából (akik a gyerekek és
a felnõttek részére készítettek irodalmi keresztrejt-
vényt, amelyet a megye érintett könyvtáraiba eljut-
tattunk) keresztrejtvényfejtõ versenyre is sor ke-
rült, ahol a szerencsések jutalomban, egy-egy nagy
olvashow-s ajándékban részesültek.

A megyei könyvtárban az olvasókat családi
akadályversenyre hívtuk. A tizennyolc csapat a
tíz állomás „mesés” és általános mûveltségi kér-
déseit megválaszolva az egész könyvtárat bejár-
ta. Szülõk, nagyszülõk és gyerekek egyaránt nagy
lelkesedéssel oldották meg a feladatokat. Töb-
bek között mesehõsöket kellett felismerniük film-
rõl és hang alapján, de verbális kifejezõkészsé-
güket és színészi képességüket bizonyítandó is-
mert történetek jeleneteit is el kellett játszaniuk
a csapatoknak. A mesékhez kapcsoló kellékek,
tárgyak felismerése és megnevezése is élvezetes
feladatnak bizonyult. A vetélkedõn sikeresen
teljesítõ családok és a legjobb jelmez készítõje
értékes ajándékokkal tértek haza.

A felnõttek irodalmi játékban, keresztrejtvény-
fejtõ versenyben is részt vehettek. A gyermekek
a harsányi Méhészmadár Erdei Iskola támogatá-
sával megismerhették a lovaglás élményét, de
természetesen a felnõttek is megjutalmazhatták
magukat a „fárasztó” vetélkedést követõen.

Sokan próbára tették kreativitásukat a játszó-
házban, ahol csuhéfigurákat és csipeszbábokat,
valamint különlegesebbnél különlegesebb állat-
figurákat készítettek azok, akik Herczeg Mária
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játszóházát választották a könyves vasárnap prog-
ramjai közül.

Délután Misi mókus tréfái címmel bábelõadás-
ra vártuk a kicsiket és nagyobbakat. Ekkor kö-
szöntöttük – az elõzõ évek hagyományának
megfelelõen – a könyvtár legidõsebb olvasóját,
Kovács Béla bácsit, aki kilencvenévesen is az
olvasás fontosságára hívta fel a figyelmünket.
Megajándékoztuk a kétéves Boldizsárt, aki a
legfiatalabb könyvtárhasználó és Flórát, aki
ugyan még csak négyhónapos, ám édesanyjával
már többször ellátogatott a gyermekkönyvtárba,
sõt a babaolvashow-n „be is íratkozott”.

Az este a felnõtteké volt, hisz tizennyolc órá-
tól Détár Enikõ és Rékasi Károly pódiummûso-
rát tekinthették meg az érdeklõdõk, mely érde-
kes összeállítás volt ismert versekbõl és zenés
részletekbõl. József Attila, Petõfi Sándor, Robert
Burns, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Juhász
Gyula legismertebb költeményei éppúgy szerepet
kaptak, mint a svéd gyermekversek, vagy a tánc-
dalok, a Kabaré és A padlás musical-jelenetei.

A nap záróprogramja volt a „Végül is ketten

maradnak, Isten és a bor” címû irodalmi szalon

borkedvelõknek. Varga Andrea, a Miskolci Nem-
zeti Színház mûvésze Hamvas Béla A bor filo-
zófiája címû mûvébõl, valamint Csokonai Vitéz
Mihály verseibõl olvasott fel részleteket, miköz-
ben a vendégek a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola jazz tanszakos diákjai és
Bundzik István elõadását hallgatták. A hangula-
tot növelte Sándor Zsolt borász bemutatója s az
ezt követõ borkóstolás.

A nap nemcsak játékokkal, színes programok-
kal csábította be az érdeklõdõket a könyvtárba,
de olyan kedvezményeket is meghirdettünk,
amelyek felkeltették a lakosság egy jelentõs ré-
szének érdeklõdését. Az ingyenesség lehetõsé-
gét kihasználva sokan íratkoztak be ezen napon,
hogy kipróbálják, vajon a szürke hétköznapokon
is tud-e olyan vonzó lenni a könyvtár, mint ezen
a napsütéses októberi vasárnapon.

A megye legfiatalabb városában, Alsózsolcán
is egész napos nyitva tartással és színes progra-
mokkal várták az érdeklõdõket, de nyitott ajtók
fogadták a látogatókat Cigándon, Halmajon,
Hidasnémetiben és az alig több mint ezerfõs
Berzéken. Hidasnémetibõl a könyvtáros a beszá-
molóját így kezdte: „Nagy olvashow? Csak egy
új akció? Csak egy újabb program?? Csak egy
esemény, melyrõl majd a statisztikában számok-
kal beszélünk??? NEM! Ez sokkal több! Egy jó
példa arra, hogy összefogással mi érhetõ el!!”

De említhetném a mezõkeresztesi könyvtár
harmadik, negyedik és ötödik osztályosok szá-
mára szervezett irodalmi vetélkedõjét vagy a
zsujtai könyvtár könyves vasárnapi programját,
ahol a babakönyvek is gazdára találtak, s a falu
fiataljai is jól érezhették magukat.

Ezen a napon került sor a megújult lénárd-
daróci könyvtár ünnepélyes átadására, melyhez
a Közkincs-pályázat nyújtott fedezetet.

A nagyobb városi könyvtárak – Edelény,
Encs, Kazincbarcika, Mezõkövesd, Ózd, Sá-
rospatak, Szerencs, Szikszó, Tokaj – szinte
kivétel nélkül csatlakoztak a könyves vasár-
naphoz. Valamennyi helyen a hétköznapokon
megszokottnál hosszabb nyitvatartási idõben
várták a látogatókat, akik a könyvtári szolgál-
tatásokat ingyenesen vehették igénybe. A prog-
ramok palettája színes volt, minden korosz-
tály találhatott számára érdekes vetélkedõt,
kézmûves-foglalkozást, egyéb rendezvényt. Így
például Ózdon Csongrádi Kata színmûvésznõ
zenés könyvbemutatója, Kazincbarcikán Min-
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den könyvünk hangos könyv címmel a felolva-
sógép bemutatása, Mezõkövesden a hagyomá-
nyos matyó népviselet felöltésének lehetõsége
vagy Sárospatakon a sikeres szlogenpályázat
nyújtott maradandó élményeket.

Október 8-án a Tiniolvashow-ra a tizenkét–
tizennyolc éves korosztályt hívtuk. Ekkor adtuk
át a Tinisarkot, ahol kényelmes fotelek beszer-
zésével kulturált, szép találkozóhelyet alakítot-
tunk ki e rendkívül érzékeny korosztály számá-
ra, s természetesen izgalmas, érdekes olvasmá-
nyokkal, könyvekkel, folyóiratokkal, szóróla-
pokkal tettük még barátságosabbá a meghitt sar-
kot. A nap további részében játékokkal, nyelvi
vetélkedõvel, Szerintem szép! Neked hogy tet-

szik? címmel „szépészeti tanácsadóval” vártuk a
fiatalokat. A délutáni órákban találkozhattak a
megyénkbõl elszármazott József Attila-díjas
írónõvel, Kálnay Adéllal is, aki Titkok – varázsla-

tok címmel tartott bensõséges hangulatú beszélge-
tést. Mesélt életének Borsod megyei vonatkozása-
iról, és élvezetes stílusban mutatta be mûveit.

Ezen a napon látogattak el hozzánk az Éltes
Mátyás Általános Iskola diákjai is, akik a Ha-

gyomány-adomány a textil címmel meghirdetett
foglalkozáson a varrással és a textil sokrétû fel-
használásával ismerkedtek.

A tinik e napon ingyen internetezhettek a
földszinti Tájolóban.

Október 10-én a Nagyiolvashow keretében a
nyugdíjasok számára kínáltunk érdekes és hasz-
nos idõtöltést. Volt számítógép-kezelõi tanfolyam
és ingyenes internethasználat. A Nagyi@klub
találkozóján a korábbi tanfolyam résztvevõi nem-
csak az idõközben felmerült kérdéseikre kaphat-
tak választ, hanem új ismerõsökre (és új e-mail
címekre) is szert tettek.

A napot Rácz Lóránt Bécsben élõ jogász
könyvbemutatója zárta. A szocializmus rekviem-

je. Magyarország 1953–1956 címû könyv nem
csupán az októberi évforduló miatt volt aktuális.
A mû több Borsod megyére vonatkozó adatot is
tartalmaz. Emellett a könyvbemutató lehetõsé-
get teremtett az egykori középiskolás és egyete-
mi diáktársak számára, hogy baráti légkörben
eleveníthessék fel emlékeiket.

Az összefogás programjainak „embert és
könyvtárost” próbáló folyamába ebben az évben
szakmai tanácskozást, továbbképzést is becsem-
pésztünk. Október 9-én indítottuk útjára A hiva-

tal házhoz jön programunkat, amelyen az

Abaújszántói Többcélú Kistérségi Társuláshoz
tartozó települések könyvtári szolgáltatóhelyein
dolgozó kollégák számára tartottunk gyakorlati
bemutatókkal egybekötött elõadásokat, a számí-
tógép és az internet nyújtotta lehetõségek, az
intézményi összefogásban rejlõ elõnyök jobb ki-
használására hívva fel a figyelmet.

A 2007. október 10-én Mezõkövesden
Esélyteremtés összefogásban – korszerû szol-

gáltatásokkal címmel megtartott konferencia
elõadói a fõ gondolat többoldalú megközelíté-
sére vállalkoztak: mi lehet a szerepe a könyv-
táraknak a kulturális esélyegyenlõtlenségek fel-
számolásában. A hátrányos helyzetû kistérsé-
gekrõl, az aprófalvak sajátos körülményeirõl
és a kulturális vidékfejlesztésrõl Osgyáni Gá-

bor kulturális antropológus tartott elõadást. Ezt
követõen a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium munkatársa, Vadászi Bálint beszélt a
kommunikációs tudatosságról. Az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztérium roma in-
tegrációs programjait Rostás Krisztina ismer-
tette. Pankucsi Márta, a Miskolci Egyetem fõ-
iskolai docense Önszervezõ társadalom cím-
mel a civil társadalom szerepérõl, az önszer-
vezõ közösségek erejérõl, feladatairól, a jövõ
társadalmában betöltendõ kiemelkedõen fon-
tos szerepérõl szólt.

A szakmai program második napján, október
11-én tartottuk meg a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében dolgozó könyvtárosok második talál-
kozóját, melynek ebben az évben a mezõköves-
di Népi Mûvészetek Háza adott otthont. A közel
száz könyvtáros a megye számos településérõl
érkezett. A délelõtt folyamán Törökné Jordán

Katalin a Könyvtárosok mentálhigiénéje címmel
olyan foglalkozást szervezett a kollégák aktív
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részvételével, amely testi-lelki egészségünk meg-
õrzéséhez, konfliktusaink kezeléséhez nyújtott
elméleti és gyakorlati segítséget. Ezt követõen is
rólunk, könyvtárosokról szólt a nap. Derekasné

Orosz Andrea, a bükkábrányi Községi és Is-
kolai Könyvtár munkatársa bemutatta az össze-
fogás-programsorozat bükkábrányi rendezvé-
nyeirõl készült kisfilmjüket. Beavatta a jelen-
lévõket a Mezõkövesdi Kistérségben indított,
Kistérségi kulturális karaván elnevezésû ol-
vasást népszerûsítõ programjaik mûhelytitkai-
ba, s az elõadása alapján képet kaphattunk az
összefogás, a civil kezdeményezés és a könyv-
tár együttes munkája nyomán megvalósuló
bükkábrányi csodáról.

A nap további része bensõséges hangulat-
ban telt, hisz elköszöntünk Csirmazné Cser-

venyák Ilonától, a városi könyvtár nyugdíjba
vonuló igazgatónõjétõl, majd emléklapokat
adtunk át munkájuk elismeréseként a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében harmincöt éve hi-
vatásukat gyakorló könyvtáros kollégáknak. Az
ünnepeltek köre igen széles volt, hisz eddig
ilyen formában nem köszöntöttük munkatársa-
inkat, akik szinte lassan egy emberöltõt töltöt-
tek el e nagyon szép, de sokszor nagyon ne-
héz pályán. A nap utolsó részében a kollégák
kommunikációs játékban vehettek részt, me-
lyet Hideg Imre, a megyei önkormányzat fõ-
osztályvezetõje tartott. Az ebédet követõen
Mezõkövesd Hadas városrészével ismerkedhet-
tünk meg. A közösségformálás, az együttgon-
dolkodás erõsítésének nem titkolt céljával meg-
rendezett második találkozó reményeink sze-
rint lehetõséget adott a lelki töltekezésre is.

A megye számos településén, valamint a
megyei könyvtárban szervezett programok nép-
szerûségét jelzi az a magas látogatottsági szám,
melyet az elmúlt évben még nem tapasztaltunk.
A vonzó programok mellett valószínûleg segí-
tett a közönségszervezésben az ötletekben nem
szûkölködõ propaganda, a Miskolc fõutcáján járó
lovas szekérrõl osztogatott babakönyv és más
promóciós anyag, a népmesei hõsök és regény-
alakok kedves invitálása, a média segítõkészsé-
ge, és még sorolhatnánk tovább.

Mi bízunk benne, hogy minden korosztály
megtalálta a számára érdekes programot, és a
jövõben is elfogadják a meghívásunkat: „Talál-
kozzunk a könyvtárban!”

Venyigéné Makrányi Margit

Gyõr-Moson-Sopron megye
könyvtárainak programja
az összefogás jegyében
2007 õszén

A Nagy olvashow

A tizenkét éve indult Összefogás a könyvtára-

kért programsorozat könyvtári napokból pár év
alatt könyvtári hétté fejlõdött. 2007-ben még
tovább bõvültek a programok, Gyõr-Moson-Sop-
ron megyében október 1-jétõl 12-éig tartott az
összefogás. Tizenhárom könyvtár csatlakozott a
felhíváshoz, harminckilenc rendezvénnyel. Ezen
túl öt könyvtárban volt könyves vasárnap színes
programokkal. Négy községben könyvtári falu-
napot tartottunk.

Városi könyvtáraink közül négy – Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár, Huszár Gál Városi
Könyvtár, Martincsevics Károly Városi Könyv-
tár, Széchenyi István Városi Könyvtár – részle-
tes programja, beszámolója szerepel a Könyvtári
Levelezõ/lap e tematikus számában, ezért me-
gyei áttekintésünkben róluk nem szólunk.

A megyei könyvtárban hagyománya van az õszi
könyvtári hét eseményeinek. Vannak minden év-
ben, ugyanazon a napon visszatérõ programok.

A kedd a szakmai továbbképzés napja. 2007-
ben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támoga-
tásával szervezett kétszer egynapos továbbkép-
zés témája Kulturális vidékfejlesztés és a könyv-

tárak. Változó szerepek – új lehetõségek volt. A
második továbbképzési nap esett a könyvtári
hétre, október 2-ára. Érdekes elõadások hang-
zottak el: A könyvtárak fejlesztési lehetõségei a

2007 és 2013 közötti idõszakban címmel az
Oktatási és Kulturális Minisztérium munkatársa,
Balogh Annamária kiemelten foglalkozott a 2008
tavaszán induló európai uniós pályázati lehetõ-
ségekkel. Pallósiné Toldi Márta régiónk könyv-
tárellátási irányairól osztotta meg velünk véle-
ményét, illetve közös gondolkodásra biztatta a
jelenlévõ könyvtárosokat. Érdekesek voltak a
korreferátumok. Közülük kiemelném az érsekúj-
vári kolléganõ, Kecskés Ildikó elõadását. Elgon-
dolkodtató volt a kunszigeti polgármester,
Lendvai Istvánné korreferátuma is.

A szerda nyílt nap a könyvtár minden részle-
gében. Könyvtárbemutatók – pincétõl a padlásig
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–, csoportos könyvtárlátogatások. Hat csoport-
ban kilencvenöten keresték fel könyvtárunkat.
Meglepetések voltak minden ötödik új beíratkozó
olvasónak és minden ötvenedik látogatónak.
Három ajándékból választhattak az olvasók:
könyvet, kétórás ingyenes internethasználatot
vagy 25 oldal ingyenes A/4-es másolatot. Örö-
münkre az ajándékok közül a legnépszerûbb az
ajándékkönyv volt, ezt követte az ingyenes má-
solási lehetõség, majd az internet.

A csütörtök a megyei könyvtárban a vetélke-
dés napja. A Ki mit tud a könyvtárról a könyv-

tárban? címmel megszervezett vetélkedõn tizen-
két csapat vett részt. Minden résztvevõ kapott
ajándékot, az elsõ három helyezett külön díja-
zásban részesült. Az egyik nem díjazott csapatot
felkészítõ kolléganõ, Magdics Erika könyv-
tárostanár, így minõsítette a vetélkedõt: „Sok
könyvtári vetélkedõn vettünk részt. A legjobb
mindig a megyei könyvtár által szervezett. Ta-
nulságos, hangulatos és gyerekbarát. Hogy nem
nyertünk, nem volt kudarc. A gyerekek nagyon
jól érezték magukat, sokat tanultak egymástól és
a többi csapattól.”

Pénteki napon szakmai kirándulásra mennek
a könyvtári héten elfáradt könyvtárosok. 2007-
ben az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-
umba látogattak el. E kirándulás a Kisalföldi
Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületével kö-
zös szervezés.

A hagyományoknak megfelelõen volt megbo-
csátás hete. 120 ezer forint késedelmi díjat enged-
tünk el, ennek fejében visszakaptunk értékes doku-
mentumokat, melyeket esetleg csak peres úton vagy
úgy sem lehetne visszaszerezni.

173 új beíratkozó és 26 csak helyben haszná-
ló regisztráltatta magát.

Sajnos fenntartónk 1999-ben megszüntette a
megyei könyvtár gyermekkönyvtári részlegét. A
gyerekeknek rendezendõ õszi programokat már két
éve a könyves vasárnapra koncentráljuk. Rajzver-
senyt hirdettünk Mese, mese, mátka címmel Gyõr
város általános iskoláiban. Az idei évben tizenkét
iskolából 158 rajzpályázat érkezett be. Ebbõl a
legsikeresebb huszonhetet díjaztuk, õk mindannyi-
an kaptak ajándékot. A megyei könyvtárban kiál-
lítottuk a beérkezett pályamûvek kétharmadát, kö-
zel száz rajzot. A díjkiosztás a könyves vasárna-
pon volt. A gyõri Vaskakas Bábszínház mûsorá-
val kedveskedtünk a gyerekeknek, címe Az ör-

dög meg a két lány volt.

A könyves vasárnapon volt még irodalmi totó
zsákbamacska ajándékkal, babamegõrzõ mese-
kuckó, diavetítés, arcfestés. A könyves játszó-
házban könyvet köthettek, valamint könyvjelzõt,
iniciálét, ex librist készíthettek a gyerekek. A
napot irodalmi elõadással zártuk Népek meséi

címmel.
Mint említettem, nincs gyermekkönyvtárunk,

nálunk az összefogásban részt vettek a kreatív
ötletekkel rendelkezõ munkatársak valamennyi
osztályról, az olvasószolgálattól kezdve a terüle-
ti szolgáltatáson keresztül a feldolgozókig. Nem-
csak a programok voltak jók, hanem azt is jó
volt látni, ahogy a kollégák együtt dolgoztak,
együtt lelkesedtek. Úgy gondolom, a részt vevõ
meghívott vendégek mellett mi is nagyon jól
éreztük magunkat.

A könyvtári falunapok szervezésére elsõ al-
kalommal 2006-ban került sor. Az idén folytató-
dott e programsorozat. A helyszínek Bõsárkány,
Kunsziget, Püski és Táp községek voltak. A prog-
ramban minden községben szerepelt a babakönyv
átadása és a hangoskönyv-gyûjtemények „Olvas-
sunk másként!” szlogennel meghirdetett bemu-
tatása. A falunap programjához tartoztak még
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irodalmi elõadások, például Bõsárkányban Hany

Istók a láp fia címmel a Hanságban élt különös
emberi lény története. Kunszigeten Lanczendorfer

Zsuzsanna néprajzkutató könyvbemutatója volt
Mindent apámról címû kötete megjelenésének
apropójából. Tápon Baksa Péter volt a vendég.
„Szülõföldem szép határa” – Ajánlás a megyei

irodalmi olvasókönyv tájegységenkénti felhasz-

nálására témában merítkezhettek meg a rendez-
vény résztvevõi. Püskin nagyon gazdag program-
mal várták az érdeklõdõket. Volt foglalkozás
kisiskolásoknak Barangolás meseországban cím-
mel, a Püski Vegyeskar mûsora, író-olvasó talál-
kozó Hámor Vilmossal, akvarellkiállítás Földes

Zoltánné munkáiból.
A falunapokról összességében elmondható:

megmozgatták a falu minden korosztályát, ifja-
kat és idõsebbeket egyaránt. Erre az eseményre
felfigyelt a lakosság. Akik eljöttek, jól érezték
magukat.

Mint már megemlítettem, négy városi könyv-
tárunk külön cikkben beszámol az összefogás
eseményeirõl. Én viszont szeretném három
könyvtár, a kapuvári Rábaközi Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár, a Fertõd Városi Könyvtár és

a fertõszentmiklósi Községi Könyvtár munkatár-
sának rövid értékelését közreadni.

*
Németh Sándor kapuvári vezetõ könyvtáros a

következõk szerint értékeli rendezvényeiket:
„Célunk az volt, hogy minden korosztályt

megmozgassunk. Programjainkat is ennek meg-
felelõen állítottuk össze. Október 3-a és 12-e
között ingyenes volt a beíratkozás, és elenged-
tük a késedelmi díjat. Sokan kihasználták e lehe-
tõséget.

Október 3-án a népmese napját ünnepeltük,
amikor tizenhat alsó tagozatos diák magyar nép-
meséket adott elõ. Mind a résztvevõk, mind a
közönség nagyon élvezte az elõadásokat. Nem
verseny volt, ezért az elõadók felszabadultan
adták elõ kedvenc meséjüket.

Október 4-én a szekszárdi Holló Együttes
Regélõ címmel fergeteges koncertet adott óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak a Mûvelõdési Ház
teltházas színháztermében.

„Kapuvár, te mindenem” címmel helyisme-
reti vetélkedõ volt hetedik-nyolcadik osztályos
tanulóknak. Célunk, hogy a gyerekek ápolják a
helyi hagyományokat, a mai ifjúság ismerje meg
õsei életét és szokásait. Kapuvárnak sok értékes
néprajzi különlegessége van, aminek nem sza-
bad a múlt homályába enyésznie.

Október 10-én A legügyesebb olvashow né-
ven könyvtárhasználati vetélkedõt tartottunk ötö-
dik-hatodik osztályos tanulóknak. A gyerekek
játékos formában megrendezett verseny kereté-
ben adtak számot könyvtárhasználati ismereteik-
rõl. Nagy örömünkre minden résztvevõ alaposan
felkészült, s csak apró nüánszok döntöttek a
helyezésekrõl.

Október 11-én az idõsebb korosztályt céloz-
tuk meg. Hámor Vilmos Szerinted? címû inter-
júkötetét és Bolhapiac címû novelláskötetét
mutatta be író-olvasó találkozó keretében.

Személy szerint annak örültem a legjobban, hogy
minden programunkat nagy érdeklõdés övezte, hogy
mindegyik után pozitív visszajelzést kaptunk olva-
sóinktól, és a legtöbb résztvevõ arcán öröm és fel-
szabadult jókedv tükrözõdött. Ha ezt tudjuk foly-
tatni, akkor érdemes dolgozni.”

*
A Fertõd Városi Könyvtár vezetõje, Fülöpné

Simon Edit így értékel:
„A programsorozat megszervezésére nagy

örömmel és várakozással készültünk. Kiemelke-
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dõ programunk volt a Babaolvashow. A kisma-
mák ellátogattak a könyvtárba pici és nagyobb
gyerekeikkel. Többségük egyáltalán nem vagy
már nagyon régen volt könyvtárlátogató. Ez a
rendezvény becsalogatta a kismamákat. Jól érez-
ték magukat gyerekek és szülõk egyaránt. Talál-
kozhattak tanácsadókkal, szakemberekkel, vásár-
lással egybekötött gyermekkönyv-kiállítást szer-
veztünk.

A rendezvény sikerességét bizonyítja, hogy
sokan visszajárnak és használják könyvtárunkat.

Programjaink közül fontosnak tartom még ki-
emelni a mesemondóversenyt. A jelentkezõk szá-
ma várakozásunkat felülmúlta, nagyon kellemes,
vidám, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.”

*
A fertõszentmiklósi kolléganõ, Tóth Jánosné

Ibolya három rendezvénye közül legsikeresebb-
nek a Tiniolvashow-t tartotta.

„A rendezvény könyvbemutatónak indult.
Kézbe vettük Rowling Harry Potter-sorozatát,
mert ez volt az utóbbi évek legolvasottabb mûve.
Ezt szinte mindenki elolvasta. Ez után követke-
zett Tolkientõl A gyûrük ura, Stendhal, Márai
Sándor, Wass Albert. Ki-ki mit olvasott. Meg-
nézegettük a könyveket, megbeszéltük, mirõl
szólnak. Aki már olvasta valamelyiket, elmesél-
te, miért tetszett neki a mû.

Kerestünk még néhány verset, melyekbõl ki-
emeltünk gyönyörû sorokat szerelemrõl, boldog-
ságról. Az érettségi elõtt állóknak pedig közösen
gyûjtöttünk idézeteket a ballagási meghívókra.
Kellemes és hasznos délutánt töltöttünk együtt.”

*
Megyénk könyvtárai közül azok, amelyek

csatlakoztak az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség felhívásához, a felkínált olvashow-lehe-
tõségek közül tudtak választani, megtalálták azt

az olvashow-t, melyre településük lakossága leg-
inkább fogékony. Azt gondolom, hogy a 2007.
évi összefogás sikertörténet volt megyénk könyv-
tárainak életében.

Szalai Gáborné

Országos könyvtári napok
a soproni Széchenyi István

Városi Könyvtárban

Az idei év programsorozatát az országos
promóciók sikerrel készítették elõ. A gyõri me-
gyei könyvtár által eljuttatott plakátokat, reklám-
anyagokat nemcsak a könyvtárunkban, hanem a
velünk szerzõdött községi és a kistérségi ellátás-
ba bevont könyvtárakban, illetve a soproni isko-
lákban és társintézményeinkben is elhelyeztük.
A könyvtárba betérõ olvasók valamennyien kap-
tak a heti soproni programot tartalmazó meghí-
vókból. A rendezvényeket igyekeztünk a koráb-
bi tapasztalatok alapján a megfelelõ célközön-
ségnek reklámozni, a könyvtárban tematikus és
korosztályra szabott faliújságokat készítettünk.

Könyvtárunk a lehetõségeihez mérten csatla-
kozott az országos felhíváshoz, olyan programo-
kat szerveztünk, ahol a csecsemõtõl a nyugdíjas
korosztályig mindenki megtalálta a számára ér-
dekes elõadást. Külön öröm volt számunkra, hogy
a hét minden napjára jutott rendezvény.

Október 1-jén az ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Intézmény növendé-
keinek kiállításával indult az egyhetes programso-
rozat. A rendezvénnyel a környékbeli kistelepülés
lakosait szerettük volna megmozgatni. Bíztunk
abban, hogy a gyermekek munkái becsalogatják a
szülõket, nagyszülõket, illetve a soproni iskolák
hasonló mûvészeti intézményeinek tanárait és di-
ákjait. Nem kellett csalódnunk, jó hangulatban, sok
vendéggel indultunk neki a hétnek.

Hosszú évek óta a legnépszerûbb, évente több-
ször visszatérõ vendégünk a Habakuk bábszínház.
Elõadásukkal a legkisebbeknek kedveskedtünk.

Többek közt olyan családokat hívtunk meg,
ahol van csecsemõ. Amíg a kicsik az elõadást
nézték, a „kisbabás” anyukák számára átadtuk a
Babaolvasó füzetet, amelyet nagy örömmel fo-
gadtak. Ez alkalomból megkértük õket, hogy a
környezetükben lévõ kismamáknak népszerûsít-
sék a könyvtárat, és a Könyves vasárnapra hív-
ják el õket is magukkal.
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Szerdai rendezvényünket tartottuk a leg-
rizikósabbnak, hiszen a könyvtár szerdánként
zárva tart. Dárdai Árpád, a helyi tanítóképzõ
fõiskola docense tartott elõadást Virágoskert –

Népdalaink archaikus üzenete címmel. A közön-
ség meghatottan hallgatta a népdalokat, amelyek
jelentését az õ bevonásukkal értelmezte elõadónk.
Varázslat részesei voltunk, az elõadó által éne-
kelt népdalok nagy hatással voltak a közönségre.
Az este közös énekléssel záródott, és a tervezett
ötven perc helyett közel másfél órásra sikeredett,
annyiszor visszatapsolták Dárdai Árpádot.

Csütörtökön Nógrádi Gábor író tartalmas,
érdekes könyvbemutatója a legfiatalabbtól a
nyugdíjasokig megtöltötte a termet. A sodró len-
dületû elõadás, az életbõl vett példák megnevet-
ték a közönséget.

Pénteken újabb zenei rendezvénnyel, egy iga-
zi csemegével vártuk olvasóinkat. A Kvintesszen-
cia Régizene Együttes a hét egyik közönségsike-
re lett, jókedvû közös énekléssel zártuk ezt a
rendezvényt is.

A Könyves vasárnapra minden részleg külön
készült, specifikusan rá jellemzõ könyvtárismer-
tetõvel. A helyi média egész héten hirdette prog-
ramjainkat, kiemelten a vasárnapi „becsukjuk a
szemünket” akciónkat. Az akció során 47 olyan
kötet került vissza a könyvtárba, amelyrõl már
lemondtunk. Nagy sikere volt az ingyenes
internetezésnek, a könyvtár köteteibõl választ-
ható arcfestésnek. A gyermekkönyvtár foglalko-
zásai és a médiatár vetítései szintén népszerûek
voltak. Az idõsebb korosztálynak szolgáltatás-
népszerûsítõ sétákat szerveztünk, valamint be-
mutattuk a vakok és gyengén látók számára
beszerzett eszközeinket.

A megrendezett programok kivétel nélkül telt
házasak voltak. Népszerû és látogatott hetet zár-
tunk, mind olvasóink, mind mi, könyvtárosok,
nagy szeretettel és sok élménnyel gazdagodva
tekintünk vissza az eseményekre.

Orbánné Kalmár Judit

Sikeres programsorozat
a könyvtári héten

Az országos könyvtári napok rendezvénysoroza-
tához kapcsolódva Csornán is színes programok-
kal várta olvasóit a Martincsevics Károly Városi
Könyvtár. A rendezvények tervezésénél, össze-
állításánál fontos szempont volt, hogy minden
korosztályt meg tudjunk célozni, illetve ráirá-
nyítsuk a város és a térség lakosságának figyelmét
a könyvtárra mint kulturális alapintézményre.

A kezdõ esemény helyi alkotókat bemutató
kiállítás volt, amely látogatottsága mellett kivá-
ló lehetõséget teremtett a további programok
népszerûsítésére.

Október 2-án a legfiatalabb (bölcsõdés és
óvodás) korosztályt megszólítva rendeztünk ki-
állítást Szüleink játékai címmel, amelyet össze-
kötöttünk a Nagyi meséi elnevezésû progra-
munkkal. A két rendezvény idõbeli egybeesé-
se, a megcélzott korosztály homogenitása biz-
tosította a rendezvény sikerét. Öröm volt szá-
munkra látni a közel száz tipegõ gyermek ta-
lálkozását a könyvek, a mesék világával. A
szülõket is bevonva a programba még családi-
asabb hangulatot tudtunk teremteni. Bízunk
abban, hogy további hasonló kezdeményezé-
sekkel a könyvtárhoz tudjuk kötni e gyerme-
keket, s rajtuk keresztül a szüleiket is.

Október 4-én számunkra teljesen új dologba
kezdtünk. Egyrészt szolgáltatásaink folyamatos
biztosítása mellett egész napos programsorral
vártuk használóinkat, másrészt a szokásos nyit-
vatartási idõt meghaladóan invitáltunk célcsopor-
tokat a könyvtárba. A rendelkezésre álló humán
erõforrás, a könyvtárosok és a kisegítõ személy-
zet egy csapatként dolgozott azért, hogy minden
a legnagyobb rendben menjen. Reggel nyolctól

Kérjük szerzõinket, a közlésre szánt fo-
tókat ne ágyazzák be írásaikba, mert
azokat így – az átszerkesztésbõl adó-
dó minõségromlás miatt – nem tudjuk
felhasználni, hanem eredetiben mellé-
keljék írásukhoz.

Köszönjük. – A szerk.
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este tízig biztosítottunk könyvtári szolgáltatáso-
kat, illetve éjfélig tartottak programjaink.

Délelõtt és kora délután az óvodásoknak és
kisiskolásoknak tartottunk nagy sikerû énekes-
játékos bábelõadást a helyben mûködõ óvónõ-
képzõ szakközépiskola növendékeinek közremû-
ködésével. A késõ délutáni órákban a helyi álta-
lános iskolák tanulóit vontuk be a televízióból
ismert és kedvelt Legyen Ön is milliomos analó-
giájára szervezett játékunkba. A játék sikerén
felbuzdulva már most szervezzük ugyanezt a
kistérség általános iskoláit is bevonva.

Az esti órák már a felnõtt korosztálynak szól-
tak. A Közéleti activity címû játékunkon közép-
iskolás és felnõtt csapatok mérhették össze tudá-
sukat és ügyességüket. A nyolc csapat vala-
mennyi tagja és a közönség azzal az élménnyel
távozhatott a játék végén, hogy a könyvtár nem
csak a klasszikus értelemben vett dokumentum-
és információszolgáltató intézmény, hanem kö-
zösségi tér is, amelynek ki nem mondott felada-
ta a helyi közösség alakítása is. A nap végén
igazi csemegének számított Pajzán históriák címû
felolvasóestünk, ahol helyi kulturális szakembe-
rek, pedagógusok olvastak fel a magyar és a
világirodalom e témába vágó remekeibõl.

Október 5-én hajnalban kollégám segítségé-
vel vágóképeket vettünk videoszalagra az ébre-
dõ város pillanataiból. Az anyagot a helyi tele-
vízióban és honlapunkon tettük elérhetõvé. Az-
nap reggel pedig az elõzõ napi programok során
készült fotókból nyitottunk kiállítást a folyosó-
inkon, így azok is betekintést nyerhettek a ren-
dezvényekbe, akik nem tudtak jelen lenni rajtuk.

A könyvtári napok 2007-es rendezvénysoro-
zatának egyik legnívósabb és leglátogatottabb
rendezvényére október 9-én került sor. A közön-
ségtalálkozó vendége az ismert író, televíziós
mûsorvezetõ Vámos Miklós volt. A jó hangulatú
találkozó során Vámos Miklós bemutatta új,
Utazások Erotikában címû könyvét.

Október 10-én, Kérdezz az EU-ról címû prog-
ramunk során a helyi középiskolásoknak mutat-
tuk be könyvtárunk uniós különgyûjteményét,
illetve az EU-vonalas szolgáltatásunkat.

Október 11-én a Csornai Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntartott magyarkeresztúri öregek
otthonában létesítettünk letéti könyvtárat. E feladat-
vállalásunkkal bõvítettük a már helyben mûködõ,
idõskorúakat könyvtári szolgáltatásokkal ellátó te-
vékenységünket.

Október 13-án, szombaton, olvasóinkkal
együtt kirándultunk a közeli Pápa, Celldömölk
városába, illetve megtekintettük a Ság-hegy termé-
szeti látnivalóit. A több mint harmincfõs kirándulás-
nak nagy sikere volt olvasóink körében.

A Csornai könyvtári napok 2007 rendezvény-
sorozatát Berecz Endre Csornáról elszármazott
nyugalmazott egyetemi professzor helytörténeti
elõadása zárta Emlékezés a csornai zsidóságra

címmel.
A város lakosságának, olvasóinknak, illetve a

könyvtár kollektívájának egybeesõ véleménye
szerint programunk nagyon jól sikerült. Minden
esemény kellõképp látogatott volt, valóban meg
tudtuk szólítani a helyi lakosság legszélesebb
spektrumát.

A könyvtár vezetõjeként e sorokban is köszöne-
tet mondok kollégáimnak, a partner intézmények-
nek, támogatóinknak, fenntartó önkormányzatunk-
nak, valamint látogatóinknak, hogy ezt a valóban
nagyszerû rendezvénysort lebonyolíthattuk.

Kovács Tamás

„Találkozzunk
a mosonmagyaróvári

Huszár Gál Városi
Könyvtárban!”

Több mint tízéves múltra tekint vissza az õszi
„összefogás” rendezvénysorozat könyvtárunk-
ban. Ebben az évben tíz napig tartott az a prog-
ramfolyam, amelynek keretében idén elõször
a babáktól a nagyikig minden korosztályt,
külön nekik szóló programmal szólítottunk
meg. Ezen idõszak alatt ingyenes volt a
beíratkozás, mely lehetõséggel 609 olvasó élt
Mosonmagyaróváron.

Nagy örömöt és meglepetést okozott a kis-
mamáknak az ún. Babaolvasó füzet. Remél-
jük, sokan jönnek majd vissza a gyerekekkel
együtt, hiszen célunk, hogy minél korábban
beszoktassuk õket a könyvtárba, hogy ez a
környezet természetes közeg legyen számuk-
ra, és jól érezzék magukat nálunk. A füzet
átadásakor vendégünk volt Varga Bernadett

gyermekpszichológus, akivel a mese hatásáról
és varázsáról beszélgethettek a kismamák, de
volt baba-börze a kinõtt, megunt ruhák, játé-
kok cseréjére. A kicsiket közben játékokkal és
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magyar népmesék vetítésével szórakoztattuk.
Az alsó tagozatos korosztályt a mesék biro-
dalmába vártuk játékos foglalkozásra. A tinik-
nek a nagyon népszerû írónõt, Sohonyai Edi-

tet hívtuk meg találkozóra, ahol nemcsak a
nagyjából nyolcvan diák, hanem mi, felnõttek
is nagyon jól szórakoztunk a fergeteges hu-
morú délutánon.

A programokból a felnõttek sem maradtak
ki: Morvay György tartott érdekes és most is
nagyon idõszerû elõadást Fogyasztóvédelem az

Európai Unióban címmel. L. Burda Zsuzsa

Ella könyve címû önéletrajzi regényének is
ezen a héten volt a könyvbemutatója. A
Nagyiolvashow keretében délutáni teára és
süteményre hívtuk meg a Nagyinet tanfolya-
mon nálunk végzetteket. A program hangos-
könyv-bemutatóval és egy jóízû beszélgetés-
sel zárult.

Sok százan tekintették meg a patchwork-
kiállítást, amely két óvónõ és egy lakberende-
zõnõ munkájából készült, és fantasztikus si-
kert aratott. Már a megnyitó is eltért a hagyo-
mányostól: a három kiállító hölgy férjének
együttese muzsikált csángó népdalokat, a ki-
állított tárgyakhoz (faliképek, takarók, párnák,
tarisznyák, babák, állatok, mesekuckók) pedig
szabad volt hozzányúlni, megfogni, a sok je-
lenlévõ gyerek legnagyobb örömére. Na és nem
utolsó sorban mindenkinek jutott a finom házi
pogácsából és borból is.

Kiemelném a Könyves vasárnap eseménye-
it, amely mazsorett-bemutatóval indult délelõtt
tíz órakor, és egészen délután négyig vártuk a
betérõket különféle programokkal.

Annak külön örültünk, hogy az idõjárás is
kegyes volt hozzánk és nem akadályozta a kinti
programokat. Mivel elõször szerveztünk ilyen

vasárnapot, kicsit izgultunk, hogy mennyire
lesz sikeres, mennyien jönnek el, sikerült-e
olyan rendezvényeket kínálnunk, amelyek
megmozgatják az embereket vasárnap is.

A választék széles volt: irodalmi hétpróba
családoknak, aszfaltrajz-verseny kicsiknek, me-
seolvasás és bábelõadás a Naphegy Mûhely
Kiadó munkatársainak jóvoltából. Volt könyv-
bemutató és vásár a kiadó remek gyermekköny-
veibõl, kézmûves-foglalkozás, voltak egészség-
ügyi elõadások, bemutatók, ingyenes masszázs
és sminkelés.

Az is segített, hogy a könyvtárból közvetí-
tették egész délután a Lajta Rádió élõ kíván-
ságmûsorát. Ha röviden kellene summáznom,
azt mondanám: „ez egy jó nap volt”. Családi-
as légkör és jó hangulat jellemezte. A kollé-
gák közül szinte kivétel nélkül mindenki jelen
volt, segített, ahol kellett. A résztvevõk és köz-
remûködõk széles skálája sorakozott fel: bemu-
tatókat, elõadásokat tartó szakemberek, könyv-
tárosok (és családjuk), és persze a játékokat,
vetélkedõket kedvelõ gyerekek és felnõttek, ki-
csik és nagyok egyaránt. Tehát minden együtt
volt egy jó bulihoz. A vendégek és könyvtáro-
sok ellátásáról a szponzorok gondoskodtak, így
jutott mindenkinek tea, szendvics és sütemény.

A helyi rendezvényen kívül október 10-én
könyvtári falunapot tartottunk Püskin, ahol bé-
biétel-kóstolás mellett adtuk át a Babaolvasó

füzetet, és a helyi védõnõ tartott elõadást a
babamasszázs, az érintés fontosságáról. Az
általános iskolásokat irodalmi foglalkozásra
vártuk, az idõsebbeknek hangoskönyv-bemu-
tatót tartottak a városi könyvtár munkatársai.
Fellépett a Püski énekkar, volt író-olvasó ta-
lálkozó, végül szigetközi festmény- és akvarell-
kiállítás zárta a napot.

Nagyon jó volt a rendezvényeink sajtója,
megjelentünk a helyi lapokban (Kisalföld,
Mosonvármegye, Civil Tükör), a Lajta Rádió
és a helyi televízió is folyamatosan közvetített
programjainkról.

Úgy gondolom, hogy összességében nagyon
sikeres két hetet tudhatunk magunk mögött.
Olyanok is eljöttek, akik eddig nem jártak hoz-
zánk. Hiszen az a célunk, hogy minél többen
használják könyvtárunkat. Legyünk egy sok-
oldalú, szolgáltatás-központú, nyitott kulturá-
lis intézmény, közösségi tér városunkban.

Gyurics Zoltánné
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Gondolatok
az „összefogásról”

A Könyves vasárnapot és néhány hozzá kapcso-
lódó rendezvényt tavaly is megrendezte könyv-
tárunk. Akkor még mérsékelt volt az érdeklõdés,
mi sem tudtuk, hogy igazán milyen módon kel-
lene ezt a napot és rendezvénysorozatot tarta-
lommal megtölteni, az olvasók tudomására hoz-
ni. Azonban a tapasztalatokat leszûrve, valamint
felismerve, hogy mi a célja, lényege ennek az
országos akciónak, az idei évet valóban emléke-
zetessé tettük.

Az idén a Könyves vasárnap és a hozzá kap-
csolódó rendezvénysorozat várakozáson felül,
remekül sikerült. Már-már minket, könyvtároso-
kat is meglepett az érdeklõdés, a médiatámoga-
tás, szponzorálás és a rengeteg pozitív visszajel-
zés az olvasók részérõl. Úgy érezzük, megérte a
fáradtságot a sok munka. Sokat tanultunk a prog-
ramszervezésrõl, a rendezvényeket megelõzõ
reklám fontosságáról és az olvasókkal való kap-
csolatfelvételrõl.

Itt, Debrecenben, a nehézségek ellenére min-
denki lelkes volt, és bizonyítani akart, arra gon-
doltunk, ez az akció jó lehetõség az újonnan épült

könyvtárunk népszerûsítésére is. A modern
könyvtár épülete, szolgáltatásaink újszerûsége
inspirálta a munkatársakat, és a nagy épületben
sok alkalmas helyszínt találtunk a különbözõ
rendezvényeknek.

Az elõzetes budapesti tájékoztatóknak köszön-
hetõen hamar tudtunk tervezni, és jó elõre érte-
sítettük a települési könyvtárakat is az akcióról,
próbáltunk irányvonalakat szabni, ötleteket adni
a programjaikhoz. A hálózati értekezleten nyo-
matékosítottuk a települések bevonását a prog-
ramsorozatba. Néhány nagyobb debreceni prog-
ram vidéki könyvtárakkal együttmûködve jött
létre, úgy, mint családi vetélkedõnk, a Nagy

olvashow, vagy a megyei mesemondó verseny.
Tapasztalatunk szerint sok elõnye volt az akció

országos szervezésének, annak, hogy egységes
képek, logók jelentek meg a rendezvényekrõl,
részben idézve a tavalyi évet, de vidámabb, szí-
nesebb képet mutatva, és az országos médiarek-
lámoknak is megerõsítõ szerepük volt.

Voltak azonban az egységességnek hátulütõi
is, például hogy az írók, elõadók száma véges,
és sok helyre egy idõben hívják õket találkozók-
ra, programokra. Azonban kreativitással, elõre
szervezéssel ezt is ki lehetett védeni. A prog-
ramsorozat kezdetén tanulságos volt a Baba-
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olvashow. Az anyukákat különbözõ módon ér-
tük el, személyes megszólítással, levélben való
megkereséssel, valamint szórólapokkal. A me-
sékrõl szóló elõadás – egy pszichológus szemé-
vel – sokakat érdekelt. Nagyon hasznos és meg-
lepõ volt a dietetikus elõadása, amit egy baba-
étel-kóstolóval is egybekötöttünk. Rájöttünk, ha
nem szervezett közönséget hívunk, akár tízszer
több olvasót is meg kell szólítanunk, mint
amennyi létszámot tervezünk a programra.

A Kölyökolvashow és a Tiniolvashow prog-
ramjai és közönségszervezése már könnyebb volt,
hiszen évek óta szoros kapcsolatban vagyunk
iskolákkal, gyermekszínjátszó-körökkel, közmû-
velõdési csoportokkal. Neves mûvészek fellépé-
sével, mint Figura Ede, Karsai Gizella, népsze-
rû írók vendégül látásával, mint Sohonyai Edit

és Dóka Péter, valamint különbözõ interaktív
programokkal céloztuk meg ezt a korosztályt.

A Könyves vasárnap igazán emlékezetes, ki-
emelkedõ kulturális esemény volt a város életé-
ben is. Mozgalmas reggellel kezdõdött. A meg-
nyitón jelen voltak a megyei önkormányzat kép-
viselõi, valamint fellépett a Hortobágy táncegyüt-
tes és a Szeredás együttes. Drámatagozatos kö-
zépiskolások reformkori ruhában jelentek meg,
a városi könyvtárosok és elöljárók erre a célra
feldíszített nosztalgiavillamoson érkeztek a
Méliusz Könyvtár elé, a Debreceni Egyetemrõl
pedig echós szekérrel jöttek a könyvtárosok.

A megnyitón részt vettek a vidékrõl érkezett
családok, akik Hideg Imre játékmester vezetésé-
vel a Nagy olvashow-ban vetélkedtek. A megyei
mesemondóverseny döntõje is ekkor zajlott, a
résztvevõi a települési versenyen elsõ helyezést
elért gyerekek voltak. A Könyves vasárnap ren-
dezvényein jelen volt Schäffer Erzsébet író és
Fejérvári Boldizsár könyves szakember is.

A könyves vasárnapon a könyvtár mindhá-
rom szintjén volt program, bábelõadás és író-
olvasó találkozók, kiállítások, iniciáléírás és
egyéb kézmûves-foglalkozások, családi vetélke-
dõ zajlottak le a nap folyamán.

Nagy volt a könyvtár látogatottsága, 1395 belé-
pést számlált a kapu ezen a napon, kölcsönzés 162
alkalommal volt. Nem volt sok új beíratkozó, de
financiális okok miatt nem is hirdettünk ingyenes
vagy kedvezményes beíratkozási akciót. Viszont
azt tapasztaljuk, hogy az akkori alkalmi látogatók
közül sokan visszatértek, és beíratkoztak vagy be-
íratták gyermeküket, unokájukat.

A Nagyiolvashow keretében szervezett Nagyi-

net szintén telt házzal mûködött, bebizonyoso-
dott, az idõsebb generáció szívesen ismerkedik
barátságos helyen, szakember vezetésével az új
technikával.

A megye szinte összes településén volt vala-
milyen kisebb-nagyobb program vagy vasárnapi
nyitva tartás az akcióhoz kapcsolódva. Az a ta-
pasztalat, hogy ahol rászánták magukat a könyv-
tárosok a programsorozatra, ott szinte mindegyik
napra kitaláltak valamilyen rendezvényt. Válto-
zatosak voltak a kísérõrendezvények is. A me-
gyében Debrecent nem számítva tizenhétféle
program volt babáknak (487 résztvevõvel) 56
a kölyökolvasóknak (1893 résztvevõ), 40 a
tinik korosztályának (1420 résztvevõ) és 16 a
nagyiknak (264 résztvevõ), a könyves vasár-
napon 51-féle rendezvény zajlott (2020 részt-
vevõvel), egyéb kísérõrendezvény 13 volt (736
résztvevõvel).

A debreceni és hajdú-bihari résztvevõk és
programok számai országos összehasonlításban
is kiemelkedõk.

Összességében szerencsésnek éreztük, hogy
az akció több generációt célzottan aktivizál, bár
úgy alakult, hogy a programok jó része a gyer-
mekkönyvtárhoz kötõdött. Elgondolkodtunk,
hogy jövõre vagy a jövõben jó lenne hasonló
módon megcélozni több, a könyvtár szempont-
jából rejtett korosztályt: a szingli vagy éppen
családos húsz-harmincasokat; a fiatalos, már fel-
nõtt gyerekkel rendelkezõ, ezért talán kötelezett-
ségeik alól felszabadultabb ötven és hatvan kö-
zöttieket is, tehát a felnõtteket.

A programok hozadéka sok olvasói szegmens
célzottabb elérése. Valamint az az önbizalom,
amit a sikeres programok lezajlása után érez-
tünk, és a programszervezéssel kapcsolatos sok-
sok tanulság.

Nagy Erzsébet Viktória

Olvass, város!

Ez volt a jelmondata annak a programnak, ame-
lyet a Könyvtárak összefogása a társadalomért

országos rendezvénysorozat keretében szervezett
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtára a Nemzeti Kulturális Alap, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség és Debrecen
város támogatásával, több könyvtár összefogá-
sával. A rendezvény célja az volt, hogy minden
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korosztály figyelmét ráirányítsuk az olvasás fon-
tosságára, s a könyvtárakba invitáljuk Debrecen
város lakosságát.

Csak néhányat ragadok ki a sok érdekes és
színes programból.

Október 5-én került sor a Szabó Magda szü-
letésnapja alkalmából rendezett életmû-kiállítás
ünnepélyes megnyitójára, amellyel az egyetemi
könyvtár köszöntötte az írónõt. Többek között a
Kézirattárunkban fellelhetõ szakdolgozatát, dok-
tori dolgozatát, alkotásainak dedikált elsõ kiadá-
sait helyeztük el a vitrinekben. A kiállításhoz
kapcsolódva berendeztünk egy olvasósarkot,
amelynek könyvespolcaira felkerült a raktárban
fellelhetõ összes Szabó Magda-mû, hogy ne csak
„szemlélõk” legyenek az ide látogatók, hanem
kézbe foghassák, lapozgathassák, ki is kölcsö-
nözhessék az írónõ könyveit és személyisége,
gondolatai még közelebb kerülhessenek a közön-
séghez. A sarok, ahová a könyvek, az ide helye-
zett szobor – Juha Richárd debreceni szobrász-
mûvész a könyvtárunknak ajándékozta az általa
megmintázott és elkészített, az írónõt ábrázoló,
életnagyságú terrakotta mellszobrot – és a klasszi-
kus bútorok által teremtett különleges hangulat
is vonzza az olvasókat, olyan nagy sikert aratott,
hogy bensõséges ünnepség keretében november
7-én a Szabó Magda olvasósarkot állandóvá
emeltük. A könyvtár elõcsarnoka mindkét alka-
lommal zsúfolásig megtelt Szabó Magdát szere-
tõ és tisztelõ vendégekkel.

Október 6-án, szombaton délelõtt Kölyökshow-
ra vártuk az egyetemi polgárok tízéves kor alatti
gyermekeit szüleikkel együtt az egyetem dísz-
udvarán. Hála istennek több száz meghívót kel-
lett postáznunk, aminek eredményeképpen a
hatalmas tér gyermekek hangjától és nevetésétõl
vált élettelivé. Az Alföld Gyermekszínpad és a
Fõnix Diákszínpad elõadása után (Lázár Ervin
Vacskamati meséi és Tarcsai Szabó Tibor Ki a

legügyesebb címû darabja került színre) minden
gyerkõcnek ajándékkönyvvel, könyvet formázó
mézeskaláccsal kedveskedtünk, finom süte-
ménnyel és itókával fûszerezve.

A programsorozat középpontjában a Könyves

vasárnap állt október 7-én.
Tíz órakor kezdõdött a Méliusz Juhász Péter

Megyei Könyvtár és Információs Központ új
épülete elõtt az idei összefogás-rendezvénysoro-

zat megnyitója, ahol a megye, a város és az egye-
tem prominens személyiségei mondták el az ol-
vasással és a könyvtárakkal kapcsolatos gondo-
lataikat. A megnyitóra két irányból sereglettek
az emberek: a városi könyvtár elõl nosztalgia-
villamoson érkeztek a „hivatalos” vendégek, az
egyetem elõl pedig a rendõrség által biztosított
színes, vidám menet vonult a megnyitó helyszí-
nére. A menetet – amellyel igencsak sikerült
meglepnünk az ébredezõ Debrecent – ekhós sze-
kér vezette, amelyen a Szeredás népzenei együt-
tes tagjai ültek és szolgáltatták a „talpalávalót” a
Hortobágy néptánc együttesnek, valamint a szó-
rólapokat osztogató, reformkori jelmezbe öltö-
zött adys diákoknak, az egyetem hallgatóinak és
az egyetemi könyvtár munkatársainak.

A város fõutcáján egész nap közlekedett a
nosztalgiavillamos, amelyen bárki elhelyezhette a
számára fölöslegessé vált olvasnivalókat, miköz-
ben kedvére válogathatott a mások által fölajánlott
könyvek közül. A könyvgyûjtést már napokkal
korábban elkezdtük, s vasárnap alig gyõztük hor-
dani a könyveket a villamosra, olyan jól sikerült az
akció. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy a villamoson mindenki ingyen utazhatott…

Ezen a hétvégén tartották a híres debreceni
Mihály-napi vásárt, amelyre évrõl évre eljönnek
az ország minden részébõl a kereskedõk és kéz-
mûvesek, hogy portékáikat kínálják. A könyvtá-

ri standon könyves játékokat vezetõ könyvtáro-
sokkal, rendezvényeinkre hívó szórólapokkal,
könyvtárhasználatra, olvasásra buzdító tájékoz-
tatókkal találkozhatott a vásárjáró „nagyérdemû”.
A vetélkedõkben, játékokban részt vevõk negyed-
éves olvasójegyet szerezhettek a Debreceni Vá-
rosi Könyvtár fiókkönyvtáraiba és 20%-os ked-
vezményre jogosító bónuszt kaphattak, amellyel
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárába lehetett beíratkozni.

Délután az egyetem díszudvarán igazi reform-
kori miliõ várta az érdeklõdõket. A Batthyány-
emlékév apropóján polgári kaszinó és irodalmi
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kávéház díszletei között reformkorhoz kapcsoló-
dó elõadásokat és muzsikát hallgatva megkós-
tolhattuk a Mozart Kávézó kávékülönlegessége-
it, tortáit, felélesztve a reformkori puncs-szertar-
tás hagyományát is.

A mûsorfolyamot palotással vezette be a
Valcer Táncstúdió.

A rektori köszöntõ után Vitéz Ferenc fõisko-
lai docens elõadása következett A reformkori

magyar sajtó irodalomösztönzõ hatásai címmel,
majd Mojzesné Székely Katalin, a szociológia
tudományok kandidátusa „Belbecs és külcsín” –

viselet a reformkorban címmel tartott elõadást.
Nagy sikere volt Bakota Árpád és Dánielffy Zsolt

színmûvészek fellépésének is: „Életképek a re-

formkorból” Olvastam költõtárs: Arany és Petõ-

fi levelezése prózában, versben. Szép perceket
szerzett a Simonffy Duó hegedûjátéka, reform-
kori zenemûvekbõl szólaltattak meg részleteket.

Az egyetem polgáraiból álló csapatok
könnyed, némi olvasottságot és kreativitást igény-
lõ reformkori vetélkedõje is bizonyára emléke-
zetes marad a résztvevõk számára, nemkülönben
az utolsó feladatból kibontakozó fergeteges tánc-
ház, amelyben a verbunkos dallamára játékos és
közönség egyaránt táncra perdülhetett.

Este hét után az egyetem épületének sejtel-
mes fényei és a Debreceni Dixieland Jazz Band

koncertje csak fokozták a hangulatot. Befejezé-
sül az igazán elszántakat éjszakai barangolásra
invitáltuk az „elvarázsolt könyvtárba”.

Reméljük, programjainkkal sikerült új híveket
toboroznunk a könyvtárlátogatók népes táborába!

Fábryné Márkus Ágnes

Nagy olvashow a Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban

2007. október 2. és 12. között a Nagy olvashow

a társadalom minden korosztályának figyelmét
igyekezett ráirányítani az olvasás fontosságára.

Az országos felhíváshoz – hogy a könyvtárak
országszerte élményt adó programokkal készül-
jenek a babák és szüleik, a kölykök, a tinik, a
nagyik látogatására – a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár is örömmel csatlakozott. A
kollégák kreativitása, ötletgazdasága eredménye-
ként változatos rendezvényeket kínáltunk a meg-
nevezett korcsoportok számára.

Nemcsak olvasóinknak, látogatóinknak, ha-
nem nekünk, könyvtárosoknak is sok élményt,
bõséges tapasztalatot adott az októberi két hét.
Az események felidézéseként három kolléga
gondolatait közöljük. Luzsi Margit a gyermek-
könyvtár programjainak sikereit mutatja be,
Sohajdáné Bajnok Katalin a felnõtt részlegben
lezajlott rendezvények sajátosságait emeli ki. A
harmadik írás egy mese – elhangzott az orszá-
gos könyvtári napokat záró konferencián –, igaz-
gatónõnk, Tõzsér Istvánné fantáziáját dicséri. A
történet fõhõse nem más, mint könyvtárunk épü-
lete, ami kicsit átalakítva, kicsinosítva várta a
Nagy olvashow közönségét.

Luzsi Margit:
Nagy olvashow a gyermekkönyvtárban

Ha úgy tetszik, mi már néhány nappal korábban
megkezdtük a nagy akciót. Pontosan szeptember
29-én, szombaton, délelõtt 11 órakor a népmese
napjának ünnepe volt a Nagy olvashow nyitá-
nya. A zsúfolásig megtelt könyvtárban valóban
minden korosztály képviseltette magát. Pedig
nem történt semmi különös. Nem extrém külön-
legességre, nem „nagy durranásra” hívtuk és
vártuk olvasóinkat, barátainkat, ismerõseinket.
Hanem ahogy a meghívóban állt: „Együtt lenni
csak úgy régimódian, jól érezni magunkat mese-
mondó, mosolygó, derûs emberek társaságában.”
Gyerekek és felnõttek meséltek gyerekeknek,
felnõtteknek. És a régimódi, sallangmentes
együttlét, az emberi szó, a mese, mesemondás
õsi varázsa ritka csodát tett. Ahogy nagyanyám
mondta volt, „angyal szállt át felettünk”. Béke
volt a lelkekben, mosoly és a derû ragyogása az
arcokon, a tekintetekben. Lassan ballagott az idõ,
hagyta egymásra figyelni a jelenlevõket, szót
váltani egymással, elringani a lassú, csendes
zsongáson. Ezt a régimódi, bensõséges emberi
együttlétet akartuk megteremteni az olvashow
valamennyi gyermekkönyvtári rendezvényén.
Annál inkább, mert ennek nálunk hagyománya
van. Az olvashow ráfókuszált erre (a média erõ-
sítésével), s azok figyelmét is felhívta ránk, akik
még nem hallottak felõlünk.

Babusgató programunkra olvasóink apraját
vártuk szüleikkel, no meg áldott állapotban levõ
édesanyákat. Tulajdonképpen mi magunk is
meghökkentünk az eredményen. A gyermek-
könyvtár ismét zsúfolásig megtelt, ami azt iga-
zolta, hogy valós igény alapozta meg ötletünket.
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A zenepedagógus vezette foglalkozáson höcög-
tetõket kántáltak együtt az anyukák, csengett a
dal, s elkerekedett szemmel, elnyílt szájjal cso-
dálkoztak rá a karonülõ apróságok a hegedûszó-
ra, furulyamuzsikára. A bátrabb totyogók meg
éppenséggel ott illegtek-billegtek a kör közepén.
Egyetlenegy fiúcskánál tört el a mécses pár pil-
lanatra, lévén, hogy kemény volt az asztal lába,
amivel kobakja találkozott. Úgy véljük, hogy ahol
harminc három év alatti apróság van együtt, leg-
alább ugyanennyi felnõttel, viszonylag szûk he-
lyen, megint csak valami csodafélének kellett
történnie, hogy annyi örömködés közepette a sok
hancúrka között egyetlen elkeseredett csemete
sem volt. Az meg aztán tényleg hab a tortán,
hogy régi babás olvasóink barátaikat is hozták
magukkal, s így számos új könyvtártagot is üd-
vözölhettünk az aprónépek között. Az anyukák
nyugtázták, hogy valóban bababarát hely a gyer-
mekkönyvtár, s azóta is rendszeresen visszajár-
nak. Mi meg most már azon dolgozunk, hogy a
babusgató valóban rendszeres, mondhatni meg-
szokott rendezvényforma legyen nálunk.

„A könyvtárban tökjó!” Ezzel az egyszerû,
ám igen mély meggyõzõdéssel kinyilatkoztatott
mondattal vette rá a négy és fél éves Gál Peti a
szüleit, hogy magánemberként is elhozzák a
könyvtárba. Elõtte Peti ovis csoporttal járt ná-
lunk. Rendszeresen hozta õket az óvó néni. És
nekünk tényleg ez a célunk, hogy „tökjó” legyen
itt lenni. Erre szolgál a gyermekkönyvtár régi
programsorozata, az óvodai csoportoknak szer-
vezett Lucamesék. A húsz-huszonöt perces me-
sés, nagyon eleven együttmûködésen alapuló,
élménydús, játékos foglalkozást önálló böngé-
szés és könyvnézegetés követi. Aztán a gyere-
kek az óvó nénikkel együtt kiválasztanak egy
halom könyvet, amit kikölcsönöznek, s elvisz-
nek az oviba. Ovis csoportjaink rendszeresen
(havonta, kéthavonta) járnak a könyvtárba. A
mese, a játék, az örömteljes élmények, a rend-
szeresség és az állandóság együttesen teszik,
hogy „a könyvtárban tökjó”.

Ez évi elsõ „lucamesénk” éppen nagy
olvashow-s lett. A Csillagfény óvoda nagycso-
portos „nyuszijai” már második éve járnak rend-
szeresen a lucaságokra. Régi ismerõsként, tele
izgalommal buktak be a könyvtárba, kezükben
rajzzal, szájukon egyszerre hatvanhat kérdéssel:
„Mit csinál Lucaboszorkány? Voltál-e nála?
Küldött-e ajándékot? Milyen játékot tanított ne-

ked?” És: „Képzeld, találkoztam Lucával! Fenn
ült egy fán. És láttam a csizmáját! És olvasott
apa …” Ezzel megkezdõdött ez évi kalandos
együttléteink sora. A végén persze a nagy
olvashow-ra való tekintettel rendkívüli ajándék-
ként lufit meg egy kis könyvtári himi-humit
kaptak. No, ettõl aztán végképp megerõsödött az
a meggyõzõdésük, hogy a könyvtár mégiscsak a
világ legjobb helyei közé tartozik.

Gyakorlatilag ugyanez a „tökjóság” a célja
másik könyvtári sorozatunknak, a Kedvtelítõnek,
amelyet napközis csoportoknak szervezünk. Itt
is elsõdleges célunk, hogy a gyerekek egyszerû-
en nagyon-nagyon jól érezzék magukat nálunk.
Fontos a mese, és fontos, hogy olyan témák
kerüljenek együttléteink célkeresztjébe, amelyek
valóban érdeklik õket. Nem kivételes eset, hogy
gyerekek, akik addig mereven elutasítottak min-
denféle könyvvel való „közösködést”, eleinte
csak a csordaszellemet követve, késõbb már sa-
ját érdeklõdésüknek is utat engedve barátkoznak
össze az addig ellenségnek tekintett olvasással.
Ezen a hétfõi olvashow-s kedvtelítõn elõször járt
nálunk az a napközis csoport, amely azóta már
fél évre elõre lefoglalta a naptárban a neki alkal-
mas napokat.

Bébillér mesekör. Szívünk csücske. Éppen egy
esztendõvel ezelõtt, 2006-ban, a népmese nap-
ján indítottuk útjára ezt a régi fonók hangulatát
felelevenítõ családi programot. Havonta egy al-
kalommal tartjuk. Mesét mondunk, s aztán/köz-
ben valamiféle kézmûveskedésben szereznek
némi jártasságot a résztvevõk. Maga a bébillér
szó különben ezermestert jelentõ régi, tájnyelvi
szó. Mesterkedtünk mi már Hétszûnyû Kapo-
nyányi Monyókot, szõttünk vándortarisznyát,
nemezeltünk csodamadarat, közben folyt a mese,
szállt a dal, csiripeltek a gyerekek. Ezen a hétfõi
bébilléren Boldizsár Ildikó szomorú boszorká-
nyos meséjéhez ügyeskedtünk csodálatos csutka
és rongyboszorkányokat, bubákat, babákat. A
jelenlévõ víg kedélyû apukáknak és nemkülön-
ben emelkedetten jókedvû, érdeklõdõ fiatalok-
nak hála, igencsak fergeteges hangulatú show-
mûsornak is részesei lehettünk. A babusgatós
anyukák közül is jó páran eljöttek totyogós ki-
csikkel, így tényleg afféle generációs találkozó-
vá is vált a bébillér, ami manapság ugyancsak
ritka és kivételes alkalom. „Hajrá! Újra meg újra
jövünk majd!” – köszöntek el az újak este elme-
nõben széles vigyorral.
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Nógrádi Gábor íróiskolája sem elõzmények
nélküli, hiszen tavaly nagy sikerû találkozót tar-
tott nálunk olvasóinak. Akkor inkább az ifjabb
korosztály képviseltette magát, idén éppen ezért
a nagyobbakat, „nagyfelsõsöket”, középiskolá-
sokat is hívtuk és vártuk a találkozóra. Két év-
tizede minden õsszel mese- és novellapályázatot
hirdetünk tollforgató gyerekeknek. Nekik külön
is felhívtuk figyelmüket a lehetõségre, hogy most
igazán avatott tollforgatótól kérhetnek tanácsot.
A lelkes – sokszor már tavalyról ismerõs – kö-
zönség nemigen akarta útjára bocsátani az írót,
akinek egy másik találkozóra kellett mennie tõ-
lünk. Így hát az író és az olvasók (leendõ írók?)
egy újbóli, szívbéli baráti találkozóban egyeztek
ki. Úgy legyen!

Sohajdáné Bajnok Katalin: Családi
programok – játékok felnõtteknek
– „odavitt” rendezvények

A Nagy olvashow országos céljait a családok
középpontba állításával egészítettük ki, több
olyan rendezvényünk volt, melyekre közösen
vártuk a gyerekeket, szülõket, nagyszülõket.

Könyvtárunk részlegei a város több pontján
mûködnek, a hétköznapokon a gyermekek és a
felnõttek könyvtárhasználata más-más épületben
történik. Ezért volt különösen szép ünnepnap a
Könyves vasárnap, melynek színteréül a központi
épületben lévõ, a felnõtt olvasók számára szol-
gáló tereket választottuk. Nyitáskor a zsúfolásig
megtelt aulában Bartos Erika meseíró és társa
bábelõadása kápráztatta el a nézõközönséget. Az
elõadás után a könyvtárat „megszállták” a csalá-
dok, a máskor csendes terek nyüzsgõvé váltak.
A szõnyegpadlón a legkisebbek négykézlábaztak,
amíg szüleik a nagyobb testvérekkel az internetes
játékok feladatain törték a fejüket. Nagyik la-
pozgatták az újságokat, amíg unokáik a bábelõ-
adás figuráiról készült kifestõket színezték. Csa-
ládok íratkoztak be egyszerre, kihasználva az
ingyenességet, a Babaolvasó füzet és a baba-
olvasójegy birtoklásának lehetõségét. Akik jól
érezték magukat, azok közül sokan visszajöttek
a délutáni programra is, és megnézték Együgyû
Misó kalandjait a Babszem Jankó Gyermekszín-
ház elõadásában. Reméljük, a lelkes vasárnapi
közönségbõl hûséges hétköznapi könyvtárhasz-
nálók válnak.

A családi programok közül ki kell emelni a
Te melyiket olvasnád? címû vetélkedõt, amiben

a nagyik ajánlották kedvenc olvasmányaikat a
gyerekeknek, és a gyerekekbõl álló zsûri döntöt-
te el, melyik ajánlás volt a legmeggyõzõbb. Egy-
egy nagyi szurkolótábora több tagból is állt –
házastársa, felnõtt gyermeke, unokája, szomszéd-
ja, barátja, barátnõje egyaránt drukkolt a fellé-
põnek, így aztán igazán népes közönség verõ-
dött össze. Az ajánlásoknak csak az idõtartama
volt meghatározva, a mûfaja nem, ennek követ-
keztében nagyon változatos formában hallhattunk
a sok évtizeddel ezelõtti kedvenc olvasmányok-
ról. A verses ajánlás, a humoros elbeszélés, a
tanmese és a könnyes múltidézés adott bizony-
ságot arról, hogy az elsõ igazi olvasmányélmény
olyan, mint az elsõ szerelem: soha nem lehet
elfelejteni.

A játék volt a fõ eleme a hallgatható könyvet

népszerûsítõ bemutatónak. Vendégünk egy
hangoskönyveket forgalmazó on-line áruház volt.
A profi mûsorvezetõvel, gyors megoldást igény-
lõ írásos és szóbeli kérdésekkel, számtalan ki-
sebb-nagyobb nyereménytárggyal gazdagított
bemutató közönsége a tizennégy–nyolcvan éves
korosztályból került ki, bizonyítva azt, hogy a
hangoskönyvek nemcsak a csökkentlátók, hanem
a látók számára is értékesek lehetnek: utazás alatt
autóban, vagy éppen otthon, más tevékenység
végzése közben is.

A programok tervezése során vetõdött fel az
az ötlet, hogy ha a helyszûke miatt nem tudunk
több programot szervezni a könyvtárban, akkor
vigyük ki oda, ahol a közönség van. Különösen
indokolt volt ez az elképzelés az idõseknek szer-
vezett rendezvények esetében, hiszen õk már
nehezebben mozognak. Így alakult, hogy a No-

vella-délután címû mûsort – melynek remek elõ-
adója Nádasy Erika, a Gárdonyi Géza Színház
színmûvésze volt – elvittük a belvárosi idõsek
napközijébe és a Berva-völgyi öregek otthoná-
ba. Az irodalmi alkotások és a mûvészi elõadás
élményét élhették át újra azok az idõs emberek,
akik fizikai korlátaik miatt már nem tudnak sem
olvasni, sem színházba járni. Az elõadott novel-
lák nagyrészt Karinthy Frigyes tollából származ-
tak, így a derû, a nevetés is jelen volt ezeken a
délutánokon.

Tõzsér Istvánné:
Egyszer volt, hol nem volt…

Volt egyszer egy építõmester. Sok-sok házat
felépített, templomokat, úri palotákat, kastélyo-
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kat. Uralkodók, fõurak, nagyhatalmú emberek ke-
resték a kegyeit; sokan évekig vártak, hogy az
általa épített házban lakhassanak, õ építhesse fel
palotájukat. Kézrõl kézre adták a szorgos mes-
tert, dicsérték mûveit, a gyönyörû épületeket.
Bizony, munkában sosem volt hiánya!

De bármennyit épített, bármennyit dolgozott is,
ez nem adott teljes boldogságot számára. Õ mindig
egy olyan ház építésére vágyott, ahol nagyon sok
vidám ember lakik, sokan nyitják a hatalmas kapu-
kat egy-egy szép napon, sokan megcsodálhatják a
csodaszép termeket, a gyönyörû kályhákat, sétál-
hatnak a remekbe szabott folyosókon, rácsodálkoz-
hatnak a gyönyörû lámpákra, a kecses ívelésû lép-
csõkre, a csodás bolthajtásokra.

Az építõmester munkái közül sok-sok ház áll
azóta is, századokról századokra állják az idõ
próbáját, tûrik a vad viharokat, a hóförgeteget, a
tûzõ napot, a szakadó esõt.

Minden épülete magában arról álmodozik,
amirõl annak idején az építõmester álmodott:
mikor veri fel csendjét harsány gyermekkacaj,
mikor szaladoznak apró lábak a puha szõnye-
geken, mikor sétálnak a hatalmas termekben
idõsödõ nagymamák, nagypapák unokáikkal
kézen fogva.

Idén nyáron az egyik ilyen épület nagyon
megijedt: egy tûzforró nyári hétvégén nem csen-
desedett el a ház, szorgos kezek kezdtek pakol-
ni, csomagolni, rontani-bontani. Évszázados pad-
lójába vésõvel markoltak, a régi katalógusfióko-
kat kivágták a vastag falakból.

Mi lesz velem? – kérdezgette magában. Sok-
sok könyvnek adok otthont, sok vendéget foga-
dok – hát mi végre ez a nagy pakolás? Itt hagy-
nak engem eztán már magamra? Nem kíváncsi
már senki a könyveimre?

Úgy látszott, hogy a nagy munkának csak
nem akart vége szakadni. Telt egyik nap a
másik után, egyik hét a másik után – sok-sok
mai építõmester jött-ment a régi falak közt. A
ház figyelte a munkát, s türelmetlenül várta a
változásokat: látta, hogy a sok könyvet nem
viszik el, a mesterek által okozott sebeket be-
gyógyították, s kezdett egyre csinosabb ruhá-
ba bújni. S egyre türelmetlenebbül várta rég
nem látott látogatóit.

S eljött a nagy nap: teljes pompájában újra
kitárta a kapukat. A betérõ emberek elõször cso-
dálkoztak, szemlélõdtek – s közben folyton di-
csérték szépségét, hasznosságát.

Õsszel aztán a ház újra azt látta, hogy
megint csak készülnek valamire a benne dol-
gozók. Sok-sok telefonálás, sok készülõdés
lopott új izgalmat az életébe. Tudta: újfent
készül valami – amikor megint sok vendéget
kell majd fogadnia.

Elsõként a sajtó képviselõi jöttek: a ház min-
den zegzugát bejárták, mindenrõl tudni szerettek
volna. S másnap már a város lakóit a rádió azzal
a kérdéssel ébresztette, hogy mit olvasnak most.

Jöttek babaolvasók, õk anyukájukkal apró
verseket, mondókákat, babusgatókat hallgathat-
tak, játszhattak.

A könyves vasárnapon kétszer is nagy zene-
bona, bábelõadás hívogatta a betérõket a gyö-
nyörû aulájába, mely színültig megtelt. Az épü-
let hallhatta Bogyó és Babóca történetét az apró
gyerekekkel együtt, akik szinte kívülrõl fújták a
mesét.

Sok-sok kacagás hangzott, mikor Együgyû
Misó kalandjai elevenedtek meg. S nem csak
Egerben, hanem sok vidéki helyszínen is. A
gyerekek hallhattak Luca boszorkányról, kedv-
telítõ hangolta nevetésre a kicsiket. A Bébillér

mesekör mindenki fantáziáját megmozgatta,
amikor a közös mesélés után együtt kellett a mese
szereplõit elõvarázsolni.

Hallgathatott jó tanácsokat a szülõvé válás
és az elszakadás folyamatáról, sok lurkó ült a
számítógépeinél, s játszott a betûk világában.
Látta Kati nagyit, Sándor nagyit és sok-sok
más lelkes nagyszülõt, akik unokáiknak mu-
tatták be kedvenc könyveiket, együtt játszot-
tak, táncoltak és énekeltek.

Az épület is szurkolt, vajon melyik nagyi
nyeri el a szigorú zsûri kegyeit? S ki nyeri el
a közönségdíjat?
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Hallhatóvá vált a könyv is: játékkal és vi-
dámsággal színesített hangoskönyv-bemutatóra is
sor került, novellaolvasó délutánokon szórakoz-
hattak a nyugdíjasok. Bárki megismerhette azt a
furcsa kis országot, amelynek nyelve nem a
belga, lakói vallonok és flamandok, és „egyetlen
hegyei a katedrálisok”. Sokan vállalták, hogy
idegen nyelven is olvasnak: az így elolvasott
könyvekrõl számot adhattak a könyvtárban.

S nem csak a ház falain belül zajlott az élet:
a város utcái is megelevenedtek, sok pici kapott
olyan babakönyvet, melybe a könyvtárban meg-
tapasztalt örömteli eseményeket rögzíthetik a
szülõkkel együtt.

Szóval megtelt élettel a ház. Így hát megva-
lósult a hajdani építõmester nagy álma: apró
lábak szaladtak újra a süppedõ szõnyegeken, fi-
atalok özönlöttek a változatos programokra, so-
kan bújták órákig a számítógépeket, jöttek a
nagyik internetezni és mesét mondani, s unokáik
a szõnyegen ülve hallgatták a szebbnél szebb
meséket.

A vidámság beköltözött a 231 éves ház falai
közé, hogy örökre ott is maradjon!

XXXVI. Komárom-
Esztergom megyei
könyvtári hét

Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyûlés elnöke nyitotta meg a könyvtárosok
szakmai napját október elsején Tatabányán, a
József Attila Megyei Könyvtárban. Megnyitójá-
ban kiemelte az olvasás fontosságát, azt, hogy a
könyvtár valóban az olvasó emberekért van, fel-
adata, hogy szolgáltatásaival a társadalom minél
nagyobb részéhez eljusson.

Nagy Attila olvasásszociológus elõadásának
témájaként a Kettészakadó társadalom – olvasás

– értékrendet választotta. A TÁRKI 2005. évi
reprezentatív felmérésében helyet kapott az ol-
vasás, könyvtár- és internethasználat. Mivel a
korábbi felmérések kérdéseit ismételték meg szó
szerint, az adatok összevethetõk – és egyúttal
komoly figyelmeztetést, kihívást is jelentenek a
szakmának és a fenntartóknak egyaránt. Az el-
múlt években nõtt a könyvet nem olvasók, könyv-
tárat nem használók száma. Ismét találkozhatunk
olyan háztartásokkal, ahol nincs házi könyvtár.
(Ami nem csak a könyvek árával magyarázható:

fõként idõsebb emberek ajándékozzák – jobb
híján – a könyvtárnak könyveiket, mert a fiata-
loknak nem kell.) Az eredmény annál inkább
elgondolkodtató, mert soha ennyien nem tanul-
tak középiskolában és felsõfokú tanintézetekben,
és – tudjuk – az iskolai végzettség és az olvasási
szokások között van összefüggés. Mondanánk,
hogy a számítógépek lassan átveszik a könyvtár
funkcióját, de ezt a felmérés nem igazolta: az
internetezõk többsége egyúttal olvasó, könyvtár-
használó is. Ugyanakkor meglehetõsen magas
létszámú az a réteg, amelyik nem olvas, az ún.
élethosszig tartó tanulásnál hátrányba kerül, ki-
szolgáltatottá válik, vagy teljesen kiszorul a
munkaerõpiacról.

Velük mi lesz? Erre (is) keresték a választ
elõadóink. Horváth Zsuzsanna, az Oktatáskutató
és Fejlesztési Intézet tudományos fõmunkatársa
Az olvasás, a szövegértés mint tantárgyközi te-

rület címmel tartott elõadást. Immár közhely-
számba megy, hogy az értõ olvasással nagy
gondok vannak Magyarországon. Ugyan itt is
vannak eltérések az átlagtól: az emelt szintû
gimnáziumi magyar érettségi eredményei jelzik,
hogy ezen réteg lemaradása – természetesen –
kevésbé jelentõs. A nagyobb gond az elõbbiek-
ben említett csoportnál van, a szakmunkáskép-
zõkben, ahol nagyon kevés a közismereti tárgy,
ahová a „nem olvasók” többsége kerül. Az olva-
sás ugyanakkor nem köthetõ tantárgyakhoz, vi-
szont minden témakör, minden feladat más és
más készségeket kíván meg. Ez belátható, ha
belegondolunk, hogy találkozunk szépirodalom-
mal, ismeretterjesztõ irodalommal, értelmezni
kell dokumentumokat. Az adatok egyszerû felis-
merésétõl következtetések levonásáig, összegzé-
sig kell eljutni.

Adamikné Jászó Anna, az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének mun-
katársa Esszéolvasás – esszéírás címû elõadásá-
ban kifejtette, hogy az értelmezõ, kritikai, krea-
tív olvasás fejlesztésének egyik kiváló eszköze a
retorika, az esszéolvasás és esszéírás. A retorika
eredetileg összerakó, szintetikus tevékenység,
azonban elemzõ, analitikus része is van, amit
szintén fel lehet és fel is kell használni a szöveg-
értésben. Véleménye szerint azért is szerepeltünk-
szerepelünk rosszul a nemzetközi olvasási fel-
méréseken, mert az angolszász alapon történik,
ahol folyamatos volt a retorika oktatása. Szer-
zõtársaival összeállított tankönyve tartalmazza a
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retorika történetét, külön fejezetet alkot a magyar
retorikatörténet. A retorika és meggyõzés fejezet a
retorikai rendszer elmeit ismerteti. A tankönyv ré-
sze a szöveggyûjtemény is, amely tizenhét magyar
szónoki beszédet tartalmaz. Reményeink szerint a
most végzõ hallgatók már értõbb olvasásra tudják
nevelni a következõ nemzedéket.

Sudár Annamária, a Magyar Elektronikus
Könyvtár irodalmi szerkesztõje Internetes tar-

talmak az olvasás szolgálatában címmel tartott
elõadást. Õ korábban a Neumann-ház munkatár-
sa volt. Ennek az intézménynek a szerepe meg-
változott. Egyelõre még ott vannak a korábbi
tartalmak, de a késõbbiekben részben az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár (OSZK), részben a
Petõfi Irodalmi Múzeum fogadja be azokat. Szólt
a Digitális Irodalmi Akadémiáról, ahol kortárs
magyar írókról olvashatunk, és digitalizált mû-
veik is elérhetõk az oldalon. A Jeles napok is
hasznos segítõtársa pedagógusoknak, könyvtáro-
soknak, az ünnepek iránt érdeklõdõknek. Nagyon
fontos, hogy pontos szövegekkel találkozzunk a
világhálón. Mind az OSZK, mind a Neumann-
ház ilyen „hiteles hely”.

A korreferátumok során L. Dürgõ Brigitta, a
József Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyv-
tárosa, Bérces Pálné, a tatai Kõkúti Általános
Iskola tanára és Szobi Gabriella, a komarnói
Szinnyei József Városi Könyvtár gyermekkönyv-
tárosa szólt saját gyakorlatáról, arról, mi min-
dent tesz azért, hogy a gyerekek szívesen láto-
gassák a könyvtárat, szeressék a könyveket, az
olvasást. Kovátsné Várady Eszter, úgy is, mint
számos regény alkotója, saját olvasóvá válásának
történetérõl, emlékezetes olvasmányairól szólt.

Takács Anna

Ilyen még nem volt!
Könyves vasárnap a tatabányai

József Attila Megyei Könyvtárban

Az idei összefogás-programok egyik csúcspont-
jának szánták a szervezõk az október 7-ei Köny-

ves vasárnapot.
Könyvtárunk is lelkesen készülõdött a nagy

eseményre. Bár be kell vallanom, voltak ilyen-
olyan kétségeink. Hagyják-e magukat megszólí-
tani a potenciális olvasók az utcán, szervezett
programjainkra betérnek-e az emberek, élnek-e
majd azzal a lehetõséggel, hogy nem kell ezen a

napon beíratkozási díjat fizetniük, értékelik-e
majd, hogy elengedjük a késedelmi díjakat és
hogy ingyenes a számítógép-használat, illetve a
kisbabákat beíratják-e majd szüleik? Ezek a félel-
mek azért is motoszkálhattak bennünk – idõnként
– mert „ilyen” nálunk még tényleg nem volt!

A lázas készülõdés közepette csak bizakodni
tudtunk abban, hogy mindenre gondoltunk. Pél-
dául arra, hogy minden poszton megfelelõ lét-
számban legyenek kollégák (és persze, amit
megfelelõnek tartunk, az a már éles helyzetben
elegendõ lesz-e), hogy minden feladatnak legyen
irányítója, aki, ha szükséges, orvosolni tudja az
adott problémát stb.

Még a kezdet kezdetén úgy egyezett meg az
ad hoc jelleggel létrehozott team, hogy szombati
nyitva tartással, azaz 9 órától 17 óráig várjuk a
látogatókat, szolgáltatásaink teljes körével, illet-
ve erre az idõszakra szervezzük a programokat.

Aki járt már nálunk, az jól tudja, hogy sajnos
kicsit szûkösen vagyunk. Október 7-én egy „me-
sesarkot” varázsoltunk a felnõttrészleg (szinte)
kellõs közepén, ahol 10-tõl 12 óráig, illetve 15-
tõl 17 óráig városunk ismert személyiségei mond-
hatták el kedvenc meséiket a hallgatóságnak. A
mesemondók mindegyike lelkesen fogadta fel-
kérésünket, így a – nem csak – gyerekekbõl álló
közönség a rendõr õrnagy nénitõl kezdve a tele-
víziós mûsorvezetõ néniig vagy a megyei köz-
gyûlés alelnök bácsijáig sokak kedvenc meséjét
hallgathatta meg. A közönség állandóan válto-
zott. (Persze voltak kitartóak, akik az elsõ mesé-
tõl az utolsóig végighallgattak mindent.)

A mesesarok közel volt a kölcsönzõpulthoz,
ahol hosszú, tömött sorok kígyóztak. Az itt vá-
rakozók között sokan érkeztek gyermekükkel,
akik, miután felfedezték a mesét hallgatók gyü-
lekezetét, csatlakoztak a többiekhez. Érezhetõ
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volt a várakozó felnõttek érdeklõdése is, hiszen
a szemük sarkából kísérték figyelemmel a nem
mindennapi nyüzsgést, mely az egész könyvtári
vasárnapot jellemezte.

Fontosnak tartottuk, hogy azok figyelmét is
felhívjuk a könyvtárra, illetve annak szolgáltatá-
saira, akik eddig nem vették igénybe az intéz-
ményünk által kínált lehetõségeket. Vasárnap a
város nyugodt, csendes. Nagyobb forgalom csu-
pán a bevásárlóközpontok környékén tapasztal-
ható. (Ez az információ a gyerekektõl szárma-
zott.) Vállalkozó kedvû gimnazisták segítettek,
hogy amíg a könyvtárban meséket hallgattak a
gyerekek, folyt a beíratkozás, kölcsönzés, addig
õk a könyvtár falain kívül – megtalálva az ide-
ális terepet a könyvtárhoz közeli Vértes Center-
nél – „Találkozzunk a könyvtárban!” feliratú pó-
lóban szólították meg a járó-kelõ, vásárolni igyek-
võ embereket.

És az emberek hagyták magukat megszólíta-
ni. A lányok a könyvtári rendezvényekrõl szóló
szórólapokon kívül a fent említett szlogennel
ellátott ajándéktárgyakat osztogattak, miközben
tekintettel voltak az életkorra is. A legkisebbek-
nek luftballont, az iskolásoknak órarendet, könyv-
jelzõt, a felnõtteknek kulcstartót, tollat adtak aján-
dékba. (A kisbabás szülõk figyelmét felhívták
arra, hogy ha beíratják picinyeiket a könyvtárba,
akkor babaolvasójegyet, illetve a Janikovszky
Éva-díjas Marék Veronika által tervezett Baba-

olvasó füzetet kapnak.) Ha arra a kérdésre, hogy
olvasott-e ma már, nemleges válasz érkezett, fel-
ajánlották, hogy amennyiben kész elolvasni egyet

az általunk elõre összeállított
idézetek egyikébõl, ajándék-
csomagot kap. A tervezett
mennyiség már délelõtt elfo-
gyott. Arra számítottunk
ugyanis, hogy az emberek
többsége megtorpanás nélkül
folytatja útját, legföljebb a
szórólapot, apró ajándékot
fogadja el. (Még hogy túl
optimista a könyvtáros!)

A gimnazista lányok frene-
tikus hangulatban tértek vissza
a könyvtárba. Élményeik kizá-
rólag pozitívak voltak, kedves-
nek és együttmûködõnek titu-
lálták a járókelõket. Azt is el-
mondták, hogy sokakat sikerült

intézményünk felé terelgetniük.
A statisztikai adatok magukért beszélnek. 332

fõ íratkozott be, (ebbõl babaolvasójeggyel ötve-
nen). Ez óránként negyvenegy beíratkozást je-
lent! A látogatók száma kilencszáznál is több
volt, azaz ez volt az év legforgalmasabb napja.
Azt hittük, hogy ezt követõen hosszú ideig nem
lesznek beíratkozók. Tévedtünk. A könyves va-
sárnapot leszámítva a beíratkozottak száma szinte
teljesen megegyezik a tavalyival. Ráadásul a mai
napig jönnek apukák, anyukák, nagyszülõk, mert
azt hallották, hogy aki most íratja be kicsi gyer-
mekék, az „valami különleges” olvasójegyet kap.

Intézményünk azzal a címmel hirdette meg a
könyves vasárnapot, hogy ilyen még nem volt.

Most azzal zárom beszámolómat, hogy de lesz!
L. Dürgõ Brigitta

Könyves vasárnap
megyeszerte

Komárom – A Jókai Mór Városi Könyvtár is
csatlakozott az országos programhoz. A felnõtt
részleg régi filmek, filmhíradók vetítésével, se-
lejtezett könyvek vásárával, a helyismereti gyûj-
temény legféltettebb darabjainak bemutatásával,
ingyenes beíratkozással, internetezési lehetõség-
gel várta az érdeklõdõket. Beszélgetést is ter-
veztek a könyvtárról, ez azonban elmaradt. A
programot a városi televízió képújságán keresz-
tül is hirdették. Leginkább a könyvböngészde
keltette fel a látogatók figyelmét. Sikere volt a
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filmvetítésnek, fõként a
régi filmhíradóknak. Köze-
pes érdeklõdés mellett,
kellemesen telt el a vasár-
nap délután.

Tata – Ebben az évben,
csatlakozva az országos fel-
híváshoz, rendkívüli nyitva
tartással vártuk az érdeklõ-
dõket október 7-én 9 és 17
óra között a városi könyv-
tárban. Lehetõséget kínál-
tunk a késedelmes olvasók-
nak (október 20-ig meg-
hosszabbítva) a dokumentu-
mok büntetlen visszaszol-
gáltatására, ingyenes be-
íratkozást, internethasz-
nálatot biztosítottunk a kb. nyolcvan látogatónak.
Elismeréssel és köszönettel távoztak. Úgy véljük,
megérte. Valahogy közvetlenebbül viselkedtek az
olvasók, a mindig barátságos kollégák is kitettek
magukért. A babaolvasójegyeket a helyi „Ház-
tûzõrzõ” egyesületen keresztül juttatjuk el a kisba-
báknak, illetve szüleiknek.

Tokod – Könyvtárunk elõször csatlakozott a
programhoz. Nagy várakozással néztünk a va-
sárnap délutáni nyitva tartás elé. Megbocsátást
hirdettünk késedelmes olvasóinknak, szolgálta-
tásainkat ingyenesen lehetett igénybe venni. 14
és 18 óra között harmincnégy látogatónk volt,
köztük több olyan, aki eddig soha nem járt ná-
lunk. Néhányan, akik eddig szüleiknek, nagy-
szüleiknek is vittek olvasnivalót, most elhozták
hozzátartozóikat. Az ingyenességgel sikerült újra
felpezsdíteni a videókölcsönzésünket. Többen
kölcsönöztek folyóiratot is, rácsodálkozva a bõ-
séges kínálatra. Az internet használata is ingye-
nes volt, de meglepetésünkre ezt a szolgáltatást
a vártnál kevesebben vették igénybe. Összegzés-
ként elmondhatjuk, várakozásunkon felüli volt a
látogatottság. A szolgáltatások közül inkább a
hagyományosakat vették igénybe látogatóink. A
siker arra ösztönöz bennünket, hogy az elkövet-
kezõ években is csatlakozzunk az akcióhoz.

A könyvtári hét egyéb rendezvényei

Dorog – Több programmal készültünk, az olva-
sásnépszerûsítés mellett központi témaként Sza-

bó Magda kilencvenedik születésnapjának ün-
neplését terveztük. A szeptember 21-én induló

négyrészes elõadássorozaton, amelyen zömében
a helyi általános iskolák tanulói vettek részt,
Dzsotjánné Krajcsír Piroska rendhagyó iroda-
lomóra keretében Szabó Magda Tündér Lala

címû gyermekregényét dolgozta fel. Rajzpályá-
zatot hirdettünk az általános iskolákban, ame-
lyen Szabó Magda mûveinek illusztrálása volt a
feladat (Bárány Boldizsár, Sziget-kék, Tündér

Lala, Abigél, Születésnap, Álarcosbál). Az írónõ
születésnapján (október 5-én) ünnepélyes kiállí-
tás-megnyitót szerveztünk, és ekkor került sor a
legjobb pályamunkák díjazására is. Október 8-
án Bocsák Veronika volt a vendégünk, aki Mit

tegyek, hogy szeressen olvasni a gyermekem?

címmel módszertani elõadást tartott. A találko-
zón olyan megszívlelendõ és praktikus tanácsok-
kal látta el a pedagógusokat és a szülõket, me-
lyek az olvasás megszerettetéséhez szükségesek.

Héreg – A falunapon, október 13-án délelõtt
– a legkisebbekre is gondolva – Zsolnay Orso-

lya mesemondó volt a vendég. A könyvtár most
kezd újra mûködni több mint egy évtizedes szü-
net után, így különösen fontos volt, hogy a
könyvtári heti programból nekik is jusson. A
mesehallgatás mellett fakanálbábukat készítettek,
játszottak, még néptáncoltak is a kicsik, miköz-
ben szüleik, nagyszüleik csupán fél szemmel
figyeltek rájuk, és a lovas napok eseményeivel
voltak elfoglalva.

Komárom – A könyvtári héthez kapcsolódott
október 9-én az Irodalmi Kávéház rendezvénye,
melyben négy komáromi szerzõ: Hajnal Dóra,
Kántor B. Péter, Orosz Mihály és Tonomár Ist-
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ván kapott bemutatkozási lehetõséget. A versek
elhangzása után kialakult baráti beszélgetés is
emlékezetessé tette az estét.

Komárom, gyermekkönyvtár – A könyvtári
hét keretében kilenc osztály jött el három ál-
talános iskolából. Elõször egy plakátot kellett
elkészíteniük, melynek címe az országos mot-
tót kölcsönvéve: „Találkozzunk a könyvtár-
ban!” Az osztályokat három csapatba osztot-
tuk, majd elkezdõdött a vetélkedõ. Ahhoz,
hogy a gyerekek hozzájussanak a feladataik-
hoz, rejtvényeket kellett megoldaniuk, amelyek
alapján eljuthattak a könyvtárban elrejtett fel-
adatokhoz. Ennek összeállításához a könyvtá-
rosok felhasználták Koleszár Márta, a kecske-
méti Katona József Könyvtár munkatársa ötle-
teit. Az eredményhirdetés után a gyerekek a
kincses dobozba zárt jutalmukat hideg-meleg
játékkal keresték meg. Külön öröm volt, hogy
a pedagógusok is értékesnek találták a játékot,
a feladatok megoldásához ugyanis valóban ér-
tõn kellett olvasni és hallgatni az irodalmi
szemelvényeket, megzenésített verseket.

Oroszlány – Október 10-én Bächer Iván író,
újságíró volt a könyvtár vendége. 1981-tõl je-
lennek meg rendszeresen írásai különbözõ lapok
hasábjain. Számos novelláskötetet és családtör-
téneti mûvet írt. Közel hatvanan vettek részt a
rendezvényen, ahol a beszélgetés mellett meg-
gyõzõdhettek az író zongoratudásáról is. Az elõ-
adást Rácz Attila színmûvész felolvasásai tették
színesebbé.

Tatabánya, megyei könyvtár – Október 1-jén
a Keresztény Pedagógus Társasággal közös ren-
dezvényen emlékeztünk Nagy Gáspár költõre.
A Katolikus Rádió kiadásában 2006-ban jelent
meg Szabadítót mondani címû dupla cédéje,
melyen – már betegen – verseit mondja.
Görömbei András, aki monográfiát írt munkás-
ságáról és szerkesztette a halála után megjelent
köteteket, felidézte életútját, személyiségét, majd
a költõ hangján megszólalt az ismert és kevésbé
ismert versek sora. A fájó emlékezést oldotta,
hogy búcsúzóul Nagy László prépost úr vezeté-
sével a közönség elénekelte Kodály Zoltán Esti

dalát („Erdõ mellett estvéledtem…”).
Tatabánya, megyei könyvtár – Október 8-án

Berecz András ének- és mesemondó volt a
könyvtár vendége. Újra és újra meglepõdik a
hallgató, hogy mi mindenre képes! Ismert mesé-
ket nyelvi leleménnyel, hanggal, ötlettel, fantá-

ziával elõadni úgy, hogy ifjabbak és idõsebbek
egyaránt belefeledkeznek a történetbe. Hogy
mennyire népszerû napjainkban ez a mûfaj, ki-
derült abból, hogy a könyvtár valamennyi ülõal-
kalmatosságára szükség volt.

Tatabánya, városi könyvtár – Júniusban pá-
lyázatot hirdettek, két-három oldalas írásokat
vártak, melyekben megfogalmazzák, miért sze-
retik legkedvesebb írójukat, illetve mit tartanak
meghatározó olvasmányélménynek. A remények-
hez képest kevés pályázat érkezett be, így min-
den pályázó kapott könyvjutalmat.

(Tudósítóink voltak: György Károlyné Rabi

Lenke, Gyüszi László, Kozmáné Gombkötõ Haj-

nalka, Mucha Ildikó, Papp Antalné, Szilassi

Andrea, Takács Anna, Tóthné Imeli Márta)

Szolnokról indított
szlogenviadal

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Fe-
renc Könyvtár és Mûvelõdési Intézet a Nagy

olvashow programsorozat keretében szlogenvia-

dalt (is) indított, hogy olvasóit, internetes szol-
gáltatásainak látogatóit és a magyar könyvtáros-
társadalmat az olvasást, a könyvtárat és a könyv-
tárhasználatot népszerûsítõ jelmondatok megfo-
galmazására, gyûjtésére biztassa, és – picit – ezek
végiggondolására késztesse.

A lebonyolításra – a 2.0 korában mi mást
tehettünk volna – blogot hoztunk létre szlogen-
viadal.freeblog.hu címen. A kiírás szerint két
kategóriában (saját szerzemény, idézet) lehetett
e blogon kommentként javaslatokat beküldeni,
de vártunk szlogeneket egy e célra készített e-
mail címre is.

Azzal, hogy honlapunk (www.vfmk.hu) láto-
gatóit automatikusan továbbirányítottuk a
szlogenblog címére, nyilván sokaknak okoztunk
bosszúságot, ám ennek mértéke a bosszús bete-
lefonálás/levélírás küszöbértékét – szerencsére –
egy esetben sem haladta meg.

Az akciót a Katalisten, iwiw-es ismerõseink
körében, valamint egy, a megye könyvtárainak
kiírt körlevélben is meghirdettük, s – elõzetes
becslésünkhöz képest – meglehetõsen sok szlo-
gen beérkezését regisztrálhattuk. Hetvenöt „sa-
ját” és tizenhét idézet érkezett be felhívásunkra,
pedig a javaslattételre meglehetõsen kevés idõ
állt rendelkezésre. (A nyitó blogbejegyzés szep-
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tember 27-én kelt és október 10-éig lehetett ja-
vaslatot tenni.)

A szolgáltatás látogatói meglehetõs érettség-
rõl tettek tanúbizonyságot, csak három bejegy-
zést kellett – nem a kiírásnak megfelelõ szöveg
beküldése miatt – törölni… Internetes vendég-
könyvünkben (ami aztán elsüllyedt a web tenge-
rében) sokkal rosszabbak is voltak…

A beérkezett javaslatok között voltak ha-
gyományosak: Olvassatok minden nap! (1),
Olvasni jó! (6), Könyvtár: egy biztos hely,

ahonnan elérhetõ a tudás (11); mókásak: Ne

habozz, lapozz (5), Ne sokat költsön, vegyen

inkább kölcsön (21!), Figyúzz! Olvastad már?

(19); politizálók: ZOUNOKI könyvtár, a

„peda” kedvezményért kár?! (0), Ha nincs

pénze könyvre, fára, melegedjen a könyvtár-

ban (15), de volt népnevelõ jellegû: Ne menj

a kocsmába, gyere a könyvtárba! (13), nyelv-
mûvelõ: Szememet az anglicizmus bántja, a

fenébe az olvaSHOW-val, menjünk a könyv-

tárba! (5), érthetetlen: Megjelent DVD-n és

VHS-en: A Jó Könyvek (0), erotikus(nak
szánt?): Könyvtár, a második legjobb! (3), web
2.0-ás könyvtárosokat célzó: Több könyvtárost,

kevesebb informatikust (6), HIBA: a keresett

információ nem található a szerveren. Sokat

segít, ha elmész a könyvtárba! (17) Könyvtár.

Keress rá (4) és még számtalan, szebbnél szebb
gondolat, melyek zömét az érdeklõdõ megtalál-
hatja a szlogenviadal.freeblog.hu címen! (A zá-
rójelben a kapott szavazatok száma található!)

Aztán az október 10-én kezdõdõ szavazás
majdnem meghiúsította az egész viadalt.

Szegény könyvtár ingyenes webszavazót hasz-
nál, s az elsõ szolgáltató 11-én reggelre bizony
alaposan összekutyulta a szavazólapokat. Sze-
rencsére: 1. elõzõ este „mentést készítettünk” –
azaz rögzítettük az addig beérkezett szavazato-
kat; 2. találtunk egy másik ingyenes szolgálta-
tót, amelyik végül sikeresen lebonyolította a
szavazást, így csak pár szavazat veszhetett el, és
fél óránál tovább nem „szünetelt” a voksolási
lehetõség.

Október 16-án reggel kilenc óráig összesen
714 szavazat érkezett, ez idõ alatt honlapunkat
csaknem ezerötszáz látogató kereste meg.

Az idézetek kategóriában a legtöbb embert
Kosztolányi mondása ragadta meg: A könyvet

mindig ketten alkotják, az író, aki írta és az

olvasó, aki elolvassa.

A saját szerzemény kategóriában a harmadik
helyet az Én a tudásra nem várok, elébe me-

gyek: könyvtárba járok (28) szerezte meg, má-
sodik (holtversenyben) a Gyere a könyvtárba,

nyissál a világra! és a Könyvsziget, itt érdemes

kikötni! (34-34) lett.
A kategória gyõztese (méltán) az Információs

sztráda? Ballagj át a könyvtárba! (39) lett, mely
szlogen honlapunk (www.vfmk.hu) címsorába is
bekerült.

A szlogenviadal békésen zárult. Reméljük,
hasznosan is!

Köszönet az ötletadónak (Illés Julianna) és a
bonyolításban segédkezõnek (Szeifertné Balázs

Ildikó).
Takáts Béla

Tolna megye összefogása

Megyénk a kisvárosok és kistelepülések kies
hazája, ahol a könyvtár is a mindennapok tarto-
zéka, különösen azokban a falvakban, ahol az
utóbbi években szolgáltatóhelyeink létesültek,
teleház, mûvelõdési ház, posta vagy éppen fod-
rászat mellett.

Az idei összefogásból is részt kért mindenki.
Legalább annyiban, hogy a könyves vasárnapon
estig várták az olvasókat. A száznyolcvan re-
gisztrált program nyolcezer kétszáz látogatója
választhatott a könyvtár hagyományos profiljá-
ból: kötetbemutatók, író-olvasó találkozók, iro-
dalmi és szakelõadások körébõl, de jó ideje is-
merheti a látogató a könyvtáraknak azt a vidám,
játékos, olykor önfeledt arcát is, amely az idei
év showmûsoraiban látványosan is megmutat-
kozott.

A legnagyobb „nyüzsi” a Babaolvashow prog-
ramjain volt, ahol a már mászni tudók legszíve-
sebben azonnal „átrágták” volna magukat a szak-
irodalmakon, miközben a szülõk, nagyszülõk
arról hallhattak, hogyan segíthetik a szülõk gyer-
mekük beszédfejlõdését (Bátaszék), melyek a
bababarát internetes oldalak (Pörböly, Kakasd),
milyen a sünizene (Paks), hogyan mûködik egy
baba-mama klub (Simontornya), milyen egész-
ségügyi termékeket, ölbeli és körjátékokat érde-
mes megismerni, mi is az a babamasszázs (Szek-
szárd).

A kölykök is zajosan élvezték a rendhagyó
gondolatokat a világról s benne az emberrõl
(Paks), a neves író személyes varázsát (Simon-
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tornya), elmondhatták kedvenc kívánságaikat
mesékbõl, felolvastak egymásnak, irodalmi hét-
próbáztak, végül a megyei színjátszó gálán bril-
líroztak, nagy közönségsikert aratva (Szek-
szárd).

A tinik többnyire alkottak valamit, például
képregényben rajzolták meg az olvasáshoz való
viszonyukat (Bátaszék, Szekszárd, Tamási,
Dombóvár). E feladat mellé remek kézmûves
munkák is születtek sok helyen, sõt piactéren,
iskolákban a regényhõsök felismerése volt a
nagy kaland (Paks). És vetélkedõ vetélkedõ
hátán. Kétségtelenül a képregény-készítés vit-
te a pálmát a megyében, mert ehhez kapcsoló-
dóan sok tinibeszámoló hangzott el arról, hogy
ki mit olvasott a tesójának, hogyan lehet értel-
mesen lógni a neten vagy megnézni egy szép
képzõmûvészeti kiállítást, ki tud jobb szlogent
kitalálni az olvasásról, miért fontos a helytör-
téneti kutatás (Hõgyész, Bonyhád, Duna-
földvár, Szekszárd). A könyvtárosok program-
ba vették a legújabb divatõrületet, a selyem-
festést, amit nagyon sok gyerek meg akart
tanulni (s elvihetõ ajándékként sálakat, kiegé-
szítõket készíteni), miközben egy népszerû
zenekar szórakoztatta a nagyérdemût (Szek-
szárd).

Kellemes zsibongás övezte a nagyiolva-

show-k internetes kurzusait is szerte a megyé-
ben, megannyi eltökélt és heurékázó nagyszü-
lõ személyében. Ugyancsak népszerû volt az
új hangoskönyv-kínálat, ami a fiatalok köré-
ben is egyre keresettebb. Mindezekhez hozzá-
tartozott a türelem, a beszélgetés és az egyéb
összejövetelek sokszínûsége. Voltak kreativi-
tást fejlesztõ számítógépes gyakorlatok, térkép-
és könyvritkaságok, archív kották és kiállítá-
sok bakelitlemezekbõl, költõ-újságíró emlék-
táblájának avatása, hagyatékának átvétele, iro-
dalmi délutánok, nagymamák-unokák kaland-
jai. Pezsgés, új olvasók, kikapcsolódás és is-
meretszerzés. Bár tény, hogy az amnesztia is
jól jött némelyeknek.

Ha nem regisztrált is minden kistelepülés,
statisztikájukat büszkén küldték el az összesí-
téshez. Örültek minden egyes beíratkozott ol-
vasónak, szerény létszámú programnak Pálfán,
Pörbölyön és Szedresben is. A legszebb nap
mégis Pusztahencsén volt. Új, korszerû
szolgáltatóhelyet avattunk. Összefogással.

Németh Judit

Õszi könyvtári
rendezvények Keszthelyen

Keszthelyen a Fejér György Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárában a Nagy olvashow orszá-
gos programsorozat keretében október 2-án Bos-

nyák Viktória írónõvel találkozhattak a fiatalok.
Október 4-én a Kismamaklub foglalkozásán A

baba szellemi és mozgásfejlõdése címmel Nagyné

Czibor Éva védõnõ elõadását hallgathatták meg
a kismamák.

Október 5-én könyvtári activity várta a gyer-
mekeket, október 8-ától 12-éig pedig minden nap
más-más kézmûves technikákat sajátíthattak el.

A városi könyvtárban október 3-án kora dél-
után nagy sikerû író-olvasó találkozón helyi és
hévízi gimnáziumi tanulók ismerkedhettek meg
Balla D. Károly ungvári íróval, aki este a felnõtt
közönségnek mutatkozott be.

Október 7-én a könyvtár elõtti téren, vala-
mint a könyvtár udvarán könyves vasárnapi egész

napos programra került sor keszthelyi résztve-
võkkel, valamint harminc kistérségi település
közremûködésével. A fesztivált tíz órakor Ruzsics

Ferenc polgármester és Kiss Gábor, a zalaeger-
szegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
nyitotta meg a könyvtár elõtti rendezvénysátor-
ban. Keszthely város polgármestere, a megyei és
a városi könyvtár igazgatója köszöntötte Kovács

Miklós kehidai könyvtárost, aki ötven éve ezt a
hivatást végzi. Ezután az alábbi fellépõ csopor-
tok, együttesek adtak folyamatosan színvonalas
mûsort:
Gyenes Néptáncegyüttes, Gyenesdiás
Szántó Imre Általános Iskola, Alsópáhok
Hévízi Gyöngyszemek Táncstúdió
Csány-Szendrey ÁMK tánctagozata
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Életfa Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási
Iskola
Zalavári fiatalok tánccsoportja
Zöldmezõ Utcai Általános Iskola, Diákotthon és
Speciális Szakiskola
Balatongyöröki Aerobikcsoport
Egry József Általános és Mûvészeti Iskola
Fazekas József Általános Iskola – Táltos Mûvé-
szetoktatási Iskola, Sümegcsehi
Bókaházi Népdalkör és Citeraegyüttes
Csány-Szendrey ÁMK színjátszó csoportja
Kehidámák Aerobik és Táncklub, Kehidakustány
Család Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola,
nevelõk és szülõk színjátszó köre
Suli Harmónia – 2007 Gyermekeket Segítõ Ala-
pítvány, Karmacs

A könyvtár udvarában pedig:

• könyvritkaságaiból kiállítást és
ismertetést tartott a Balatoni Múzeum,
a Helikon Kastélymúzeum és a Pan-
non Egyetem Georgikon Mezõgaz-
daságtudományi Kar könyvtára,

• népi iparmûvészeti bemutatók
és foglalkozások zajlottak (fazekas,
viaszfestõ, fafaragó, csuhé- és szal-
mafonó, mézeskalács-készítõ, horgo-
ló-hímzõ, kéregfaragó),

• a Europe Direct Hálózat Bala-
ton Régió EIP és a gyermekkönyvtár
játékos totót készíttetett,

• a Helikon Rádió kívánságmû-
sort közvetített a helyszínrõl,

• a könyvtár forgalomból kivont
könyveit árusították.

Ezen a napon több mint ezren –
kicsik és nagyok – látogattak el a
könyvtár könyves vasárnapi rendez-
vényére. A fesztivál eredményessé-
gét bizonyítja, hogy az ingyenes szol-
gáltatásokat a látogatók nagy szám-
ban vették igénybe, s az olvasói lét-
szám is bõvült 121 új beíratkozóval.

Pappné Beke Judit

Összefogás
a könyvtárakért

„kézfogással”

Családi vetélkedõ a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban

Minden év októberének negyedik hétfõjén, az
iskolai könyvtári világnapon a világ iskolái és
könyvtárai színes programokkal hívják fel az is-
kolai könyvtárakra a figyelmet. Csatlakozik a
programhoz mindenki, akinek fontosak az isko-
lai könyvtárak, illetve az általuk képviselt érté-
kek. Ebben a tanévben az kapott hangsúlyt, hogy
az iskolai könyvtáraknak alapvetõ szerepük van
a tudás megszerzésében. Ezt tükrözi a világnap
idei magyar jelmondata: Könyvtárunk ereje –

tudásod veleje. A Fõvárosi Pedagógiai és Pálya-
választási Tanácsadó Intézet Könyvtárpedagógiai
Mûhelye együttmûködve a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Központi Könyvtárával izgalmas
rendezvénnyel csatlakozott a programsorozathoz.
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Mivel e tanév szakmai eseményei a „kézfogás”

jegyében zajlanak, a két intézmény közösen ren-
dezte meg az országos könyvtári napok könyves
vasárnapján azt a családi vetélkedõt, amely az
angol világnapi jelmondatot használta fel alapul:
Vár a könyvtár. Vár a könyvtár? Vár a könyv-

tár! A tudás vára!

A szójátékot kihasználva a vetélkedõn min-
den téma volt, ami a várral kapcsolatos lehet,
legyen az zene, építészet, irodalom, képzõmû-
vészet, játék, lovagi próbák és még sorolhat-
nám. Az alapötlet Hock Zsuzsannának, az is-
kolai könyvtárak pedagógiai szakértõjének és
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
könyvtára munkatársainak (Téchy Tünde, Kiss

Katalin , Udvarnoky Virág) az érdeme. A já-
tékot egy lelkes, iskolai könyvtárosokból álló
csapat tervezte és szervezte vezetésükkel,
amelyhez a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
munkatársai közül is csatlakoztak. Az ideális
helyszínt és a méltó környezetet a gyönyörû-
séges Wenckheim-palota biztosította.

Családi vetélkedõ volt, amelynek jelen eset-
ben kulcsfontosságú szereplõje az iskolás gyer-
mek, aki az iskolai könyvtárra s a könyvtárban
tanult ismeretekre támaszkodva készülhetett fel
a vetélkedõre, nem nélkülözve családja segítsé-
gét, együttmûködését.

Az elõzetes feladatok során középkori köny-
vekkel és a várbeli élettel kapcsolatos kérdések-
re kellett válaszolni. A válaszok beküldésével
lehetett jelentkezni a játékra. A felkészüléshez
tartozott egy, a várakkal kapcsolatos szabályos
irodalomjegyzék összeállítása, s a családi címer
elkészítése. Ezek értékelése természetesen már
beszámított a pontversenybe.

A különbözõ típusú feladatokat a könyvtár
más-más pontján, toronynak vagy bástyának
nevezett állomásokon kellett megoldani. Ezek
többsége szintén a középkori várakkal, várélet-
tel volt kapcsolatos. Az épületben elfoglalt
helyük pedig fontos szerepet kapott, hiszen,
ha a versenyzõk szükségét érezték, akkor hasz-
nálhatták az adott témakör kézikönyveit.

A feladatok több mûveltségterületet is fel-
öleltek. Szerepeltek mûvészeti kérdések. A
játékosok olyan irodalmi, zenei, képzõmûvé-
szeti, filmmûvészeti alkotásokból hallhattak,
láthattak részleteket, amelyekben fontos sze-
repet kapott egy-egy vár. Ezeket kellett meg-
nevezni. A mû és szerzõje ismerete plusz pon-

tokat ért. A korabeli élethez kapcsolható fel-
adatok megoldásához ismerni kellett a közép-
kori viseletet (Divat-torony), a középkori vá-
rakban elõforduló mesterségeket (Mester-to-
rony), a gyógynövényeket és felhasználásukat
(Ispotály-torony). Voltak ügyességi versenyek:
bizony nem könnyû eltalálni a sárkány szívét
(Sárkányos udvar), átmenni a vizesárok felett
(egyensúlyozás gerendán), egy labirintuson ke-
resztül eltalálni a könyvtárba, összeilleszteni
egy vár képét részekbõl, és felismerni, megne-
vezni.

A lovagi torna sem maradhatott el, mely az
erõ helyett az ötletességet kívánta hasznosíta-
ni. A mesevárak típusainak ismerete szintén
segített a sikeres szereplésben.

A feladatokból látható, hogy a család minden
tagja, felnõtt és gyermek, a csapat nélkülözhe-
tetlen része volt. A játék végén valamennyi részt-
vevõ nyertesnek érezhette magát.

Menet közben a versenyzõk végigjárták a
könyvtár egész épületét. Így megismerhették a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv-
tárát, amelynek épülete és szolgáltatásai remé-
nyeink szerint visszatérésre késztetik õket. A
felkészülés során olyan ismeretrendszerhez ju-
tottak, amely komplexitásában mutatott be egy
témát. Ez a vasárnap tartalmas együttlétet bizto-
sított a részt vevõ tizenkilenc családnak.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár gavallér
módon, nagy leleményességgel segített a díjak,
jutalmak összeállításában. Az értékes nyeremé-
nyek szintén a családok közös programjait tá-
mogatták. A könyvjutalmak mellett a verseny
minden résztvevõje színvonalas kulturális ese-
ményekre kapott belépõjegyeket, pl.: orgonakon-
cert a Mátyás-templomban, opera- és hangver-
senyjegyek, látogatás az Országos Széchényi
Könyvtárban, belépõk a Magyar Nemzeti Galériá-
ba, a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) temp-
lomba, a Szépmûvészeti Múzeumba, a Budavári
Labirintusba, a Vadasparkba, egy nagy értékû va-
csorameghívás a Sir Lancelot étterembe.

Ez a program is példa arra, hogy az összefo-
gás fantasztikus dolgokra képes! Legyen az
könyvtár – iskolai könyvtár, könyvtáros – könyv-
tárpedagógus, könyvtáros – iskolai könyvtáros,
családok vagy a családok egyes tagjai között!

Örömömre szolgál, hogy alkotóként én is része-
se lehettem e nem mindennapi rendezvénynek.

Magyari Filoména Szilvia



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. december • 39


	A Nagy olvashow    Interjú Fodor Péterrel,  az IKSZ elnökével
	Beszámoló a Nagyolvashow projektrõl 2007. október 2–12.
	A Nagy olvashow rendezvényei Bács-Kiskun megyében
	Összefogás a szentkirályi könyvtárban
	Kulturális karaván Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
	Gyõr-Moson-Sopron megye könyvtárainak programja az összefogás jegyében 2007 õszén
	Országos könyvtári napok a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban
	Sikeres programsorozat a könyvtári héten
	„Találkozzunka mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárban!”
	Gondolatokaz „összefogásról”
	Olvass, város!
	Nagy olvashow a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban
	XXXVI. Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét
	Ilyen még nem volt!Könyves vasárnap a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárban
	Könyves vasárnap megyeszerte
	Szolnokról indított szlogenviadal
	Tolna megye összefogása
	Õszi könyvtári rendezvények Keszthelyen
	Összefogása könyvtárakért„ kézfogással” Családi vetélkedõ a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban



