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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-




