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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




