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A Nagy olvashow
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében

„Örömködés” hat tételben

1. A szervezés öröme

A kor követelményeinek megfelelve nekünk,
könyvtárosoknak is egyre inkább meg kell ta-
nulnunk a rendezvényszervezés fortélyait, hogy
eséllyel vehessük fel a versenyt társintézmé-
nyeinkkel a népszerûség és az anyagi források
osztásának és újraosztásának szûnni nem aka-
ró viadalán. Örömet e vonatkozásban az oko-
zott számunkra, hogy e rendezvénysorozat
szervezési folyamatát csaknem kényelmesen,
mindenre elég idõt szánva végezhettük el. A
rendezvényekre szánt anyagi keretek biztosí-
tása – a Nemzeti Kulturális Alapnak köszön-
hetõen – idõben megtörtént. Az intézmények
összefogásának lehetõségét megkapó megyei
könyvtárak – megismerve a keretprogramok te-
matikáját – jól tudták mozgósítani a területü-
kön mûködõ intézmények munkatársait, akik
– többségükben – felismerték az ebben rejlõ
lehetõségeket, és eredményesen szólították meg
településük hadra fogható értelmiségét, kultú-
ra- és könyvbarát közönségét.

Így kerülhetett sor megyénkben négyszáz-
egy – valamilyen formában olvasásra, könyv-
tárhasználatra ösztönzõ – rendezvény megtar-
tására, ami – ne legyünk álszerények – látvá-
nyos teljesítmény!

2. Az ötletek sikerének öröme

Az új ötletek többsége remekül bevált! A me-
gyeszékhelyen és a városokban, községekben
tapasztaltak szerint is – bár létszámában nem
ez a sorozat volt a leglátogatottabb – a
Babaolvashow rendezvénysorozata volt a leg-
sikeresebb. Örömet ez esetben a mozgósítás
sikere okozott (háromezer-háromszáznyolcvan

résztvevõ!) – a kisbabá-
kat, kismamákat messze
nem olyan egyszerû el-
érni, mint a naponta egy
helyre (az iskolába) te-
relt „kölyköket”.

A programokon ta-
pasztalható élénk érdek-

lõdés ékesen bizonyította, hogy ez esetben
valós igényre tapintottak rá a könyvtárak.

Az, hogy a programok mellett lehetõség nyílt
intézményeinket kismamabarátabbá, kisgyermek-
barátabbá tenni babakocsik, járókák beszerzésé-
vel elõrevetíti ennek a – remélhetõleg népesedõ
számú – olvasói csoportnak tartósabb és gyako-
ribb könyvtári megjelenését. Az pedig, hogy a
babák világra nyíló szeme könyvekkel is talál-
kozik, eredményesebbé teheti az új nemzedék
olvasóvá nevelését.

A Kölyökolvashow is „hozta a formáját”. E
jól mozgósítható korosztály megyénkben három-
ezer-nyolcszázhatvannyolc résztvevõvel vette ki
részét a programokban. Amire igazán büszkék
vagyunk és örömre adott okot, az a megyei össze-
fogással lebonyolított Irodalmi hétpróba volt.
Huszonhét településen, azonos idõpontban, azo-
nos feladatokon fejüket törve vívták „csatájukat”
a kisiskolások a Mesevár meghódításáért, s örül-
hettek a diadalért kapott díjaknak, okleveleknek.

A Tiniolvashow, a Nagyiolvashow és a Köny-
ves vasárnap a régi, jól bevált utakon, döc-
cenésmentesen valósult meg. A tinik ezernégy-
százhuszonkilenc, a nagyik ezerkilencszáznégy
részvétellel örvendeztettek meg bennünket, a
Könyves vasárnap pedig a maga kétezer-egyszáz-
nyolcvankét könyvtárlátogatója mellett az ingye-
nes beíratkozással új, a késedelmi díjak elenge-
désével pedig elégedett olvasókkal töltötte meg
az intézményeket.

Mint a rossz bibliográfiákban, természetesen
e rendezvénysorozat keretében is megvalósultak
„egyéb”, a fõ kategóriákba be nem sorolható
programok. Megyénkben negyven ilyenre került
sor, kétezer-százötvenhét résztvevõvel… E ren-
dezvények a helyi igények szerint, lokálisan fel-
vetõdõ kérdésekre kerestek válaszokat.

Közhírré tétetik – Postánkból
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3. A nagy nyilvánosság öröme

Örömünkre egy programmal sikerült túllépnünk
megyénk, sõt az ország határain is! Az interneten
meghirdetett Szlogenviadal kilencvennyolc
könyvtári-könyvtárosi jelmondatot szült, s a sza-
vazás végeredményeként nyertes Információs
sztráda? Ballagj át a könyvtárba! úgy fejezi ki
intézménytípusunk fontosságát a XXI. század-
ban, mintha mi találtuk volna ki…

4. Az összegzés öröme

A könyvtáros nem úgy örül a vendégnek, mint a
„civilek” egy tréfás mondás szerint. Míg utóbbi-
nak a vendég érkezése mellett annak távozása
okoz örömet, a könyvtáros annak örül, ha a ven-
dég (olvasó) kétszer, háromszor… szóval folya-
matosan „vendégeskedik” a könyvtárban. Épp
ezért sokszor nehéz arra bírni minket, hogy
megálljunk és az elmúltat összegezzük, ahelyett,
hogy minden figyelmünkkel munkánk folytatá-
sára koncentrálnánk.

Azért kisebb-nagyobb utánajárással sikerült a
megye könyvtárosaitól begyûjteni az összegzõ
adatlapokat, s ezekbõl tudhatjuk, hogy megyénk-
ben a már említett négyszázegy rendezvénnyel
összesen 14 920 könyvtárlátogatónak (a rend
kedvéért ebbõl: 8125 tizennégy év alatti, 6795
tizennégy év feletti) sikerült hasznos, termékeny
idõtöltést biztosítanunk a Nagy olvashow alatt.
Ez – örömünkre – több ezres nagyságrenddel
felülmúlta elõzetes várakozásainkat.

5. Az utójáték öröme…

… még várat magára. Ilyen sikeres rendezvény-
sorozat után – úgy véljük – nem is javasolha-
tunk mást, mint hogy – közösen, összefogva –
találjunk ki egy módszert az ilyen nagy rendez-
vénysorozatok hatásvizsgálatára, hogy sikeres
vonásai erõsítésével, a – talán – eredménytele-
nebb programok újragondolásával még hatéko-
nyabbá tehessük munkánkat.

6. A várakozás öröme…

…azonban már itt van! Mint hírlik, 2008-ra nagy
európai uniós projekt készül „Nyisd ki a köny-
vet!” címmel. Várjuk. Reméljük ugyanitt, ugyan-
ennyien, ugyanilyen eredményesen tudunk meg-
felelni az új kihívásnak! (Illés Julianna)

Az õsz a természetben,
az irodalomban

és a néphagyományokban

Amikor az elmúlt év elején intézményünk, az
újfehértói Zajti Ferenc Kulturális Központ, pá-
lyázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap-
hoz a címben jelzett programmal, még nagyon
messzinek ítéltük a szeptembert.

A fogyatékkal élõ gyermekek és fiatalok
könyvtári integrációját elõsegítõ foglalkozásso-
rozatra pályázhatott könyvtárunk, és pozitív el-
bírálásban részesültünk. Négy foglalkozásból álló
programsorozatunk fõ témájának az õszt válasz-
tottuk: a természetben, az irodalomban és a nép-
hagyományokban. Azért láttuk célszerûnek egy
téma köré csoportosítani a megvalósítást, mivel
így egymásra épülhettek a foglalkozások.

A programban részt vevõ sajátos nevelési
igényû gyerekekbõl álló csoport összeállításánál
az Együtt Egymásért Újfehértón Egyesület veze-
tõje, Szûcs Lászlóné, valamint Kovácsné Kele-
men Andrea gyógypedagógus volt segítségünk-
re. Az ép gyerekekbõl is hasonló korú és érdek-
lõdési körû csoportot próbáltunk választani.

A gyerekek által leginkább kedvelt tevékeny-
ségeket igyekeztünk felkínálni, természetesen
idõt hagyva a kötetlen beszélgetésekre, ismerke-
désre is. Elsõ foglalkozásunkra szeptember 25-
én került sor, amikor az ismerkedés, feszültség-
oldás kapta az elsõdleges szerepet.

Ahhoz, hogy egymás megszólítását meg-
könnyítsük, készítettünk olyan, nyakba akaszt-
ható kártyákat, amelyekre a gyerekek felírták azt
a nevet, ahogyan szerették volna, ha megszólít-
ják õket. A kártyák tartalmazták még az õsszel
valamilyen módon összefüggésbe hozható tár-
gyak, növények állatok képét is, pl. alma, szõlõ-
prés, kukorica, bagoly, gólya. Játékot is kapcsol-
tunk ehhez oly módon, hogy különféle szem-
pontok alapján csoportok képzésére kértük a
gyerekeket. Pl. állatok-növények-tárgyak, zöld-
ségek-gyümölcsök, költözõ madarak-téli álmot
alvó állatok stb. Természetesen a gyerekek is
találhattak ki ilyen csoportképzõ szempontokat.
Tapasztalatunk szerint feszültségoldásra nagyon
megfelelõ volt ez a játék.

A könyvtári információforrások segítségével
választ kerestünk arra, hogy mi történik õsszel a
természetben. A könyvtári állományból közösen
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összegyûjtöttük azokat a könyve-
ket, újságokat, CD-ROM-okat,
amelyek arra adnak választ, hogy
mi történik õsszel a természetben.

Az évszakhoz kapcsolódó nép-
hagyományokat Buczkó József et-
nográfus, intézményünk dolgozó-
ja ismertette a gyerekekkel. Szó
esett a jeles névnapokhoz (Mihály,
Katalin, Erzsébet, András) tartozó
szokások, megfigyelések össze-
gyûjtésérõl is. Gyûjtöttünk szólá-
sokat, közmondásokat, irodalmi
idézeteket.

A foglalkozás végén a máso-
dik találkozásra tervezett kirándu-
lásra is felkészültünk. Növény- és
állathatározókat kerestünk a
könyvtárban, amelyeket majd ma-
gunkkal vihetünk.

Õszi sétára indultunk…

A fogyatékkal élõ gyermekek és
fiatalok könyvtári integrációját
elõsegítõ foglalkozássorozat máso-
dik állomásához érkeztünk októ-
ber 20-án.

Már korán reggel buszos kirán-
dulásra indultunk kis csoportunk-
kal, amely több mint harminc fõt
számlált, a szomszéd városba,
Nyíregyházára. Elsõ állomásunk
helyszíne a Tuzson János Botani-
kus Kert volt, ami egyben bemu-
tató kert is, így lehetõségünk nyílt
szûkebb környezetünk, Szabolcs-
Szatmár–Bereg megye rendkívül
gazdag növényvilágának megte-
kintésére. A fák és cserjék nagy
része már „felöltötte õszi ruháját”
így gyönyörködhettünk a termé-
szet erre az évszakra jellemzõ szí-
neiben.

Az idegen tájak növényeinek
megismerését segíti a növényhá-
zakban található több száz faj. A
csillogó gyermekszemek rácsodál-
koztak az óriásira nõtt kaktuszok-
ra és a banánfára, ami épp roska-
dozott a még zöld banánfürt alatt.
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Utunkat az erdõ szélén épült Sóstói Múzeum-
faluban folytattuk. Célunk most elsõsorban nem
a sokszínû népi építészet tanulmányozása volt,
sokkal inkább érdekelte a gyerekeket az Õszi
munkák elnevezésû program. Október táján a fa-
lusi lakosság apraja-nagyja az évi termés beta-
karításán, konzerválásán munkálkodott. A ta-
vasszal elültetett kender erre az idõpontra kerül
olyan állapotba, hogy elõbb fonallá, majd vá-
szonná váljék. A múzeumfalu munkatársai se-
gítségével ismerkedhettünk meg és próbálhattuk
ki a kendertörés, gerebenelés, tilolás, fonás mun-
kamenetét. Megkóstoltuk a birsalmából készült
sajtot is. A kirándulás résztvevõi lelkesen pró-
bálták ki többek között a tengeri morzsolását,
kõvel való õrlését, a napraforgó szelelését.

Délidõben nagyon jól esett a csûrben elfo-
gyasztott forró babgulyás és almás rétes, mert azért
az idõjárás októberben nem csak a terményeket
érleli be, de már kicsit csípõs hideget is hoz.

Ebéd után sétát tettünk a sóstói erdõben,
amelyet méltán neveznek a város tüdejének. Az
erdei séta célja volt, hogy az itt honos tölgyes-
ben színes faleveleket és terméseket gyûjtsünk,
amelyeket majd a harmadik foglalkozásunkhoz
felhasználhatunk. Itt került sor a magunkkal
hozott állat- és növényhatározók használatára is.
A gyerekek fáradhatatlanságának bizonyítéka
volt, hogy minden gond nélkül felmásztak a fá-
ból épült kilátóra, és lelkesen számolták a meg-
tett lépcsõket.

Kora délután érkezett vissza kirándulóbuszunk
Újfehértóra, közben pedig már arról beszélget-
tünk, hogy milyen képeket, figurákat fogunk
készíteni október 25-én a gyûjtött anyagokból.

Sokat tud az én kezem

A gyûjtött faleveleket, terméseket kiegészítettük
õszi gyümölcsökkel (alma, szilva), zöldségekkel
(krumpli, sárgarépa, karfiol, paprika), kukoricá-
val. A sárga, vörösbarna, bíborszínû, szép alakú
falevelekbõl a legkülönfélébb képek készültek.
A foglalkozás résztvevõi rajzlapra ragasztották
õket halat, madarat formázva belõlük, de a le-
vélnyomat készítése sem merült feledésbe. Na-
gyon sok és ötletes gyümölcsfigura és zöldség-
báb is született. A fejet és a testet pálcikával
szúrtuk egymáshoz, a szemeket egész bors és
szegfûszeg jelezte. Kerek karalábé fejen
káposztabodor a frizura, így készült a répalány-

ka. Kisebb burgonyából malackák születtek,
kukoricából pedig ló. A bábok sokszínûségének
csak a fantázia szabott határt.

A jókedvet mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a munka hevében még bele-bele is kóstoltak
az „anyagként” használt almába, sárgarépába.

Félre gondok, félre bú!

A speciális nevelést igénylõ gyermekek társa-
dalmi integrációját segítõ foglalkozássorozatunk
utolsó állomásához érkeztünk november 13-án.

Mivel a két hónap foglalkozásait az õsz köré
csoportosítottuk és az évszak egyik legfontosabb
társasmunkája a szüret volt, kézenfekvõnek tûnt
az ehhez a munkához kapcsolódó népszokások
felelevenítése.

A szõlõ szedése közben sokat énekeltek, tré-
fálkoztak, hangoskodtak a szedõk. A munka
végeztével vagy a szüreti bálon is jellemzõ volt
a nótaszó. Ezen a foglalkozáson ismert és elfe-
ledett népdalainkat elevenítettük fel, kiegészítve
egy közös tánccal is. Lénárt László pedagógus,
karvezetõ volt segítségünkre célunk megvalósí-
tásában. A gyerekekkel közösen tanultuk vagy
éppen csak idéztük fel azokat a dalokat, ame-
lyek szövegében megjelennek az õszi termések,
az õszi hangulat. Elhangzottak többek között a
Hull a szilva a fáról, Sárgul már a fügefa levele,
Nem vagyok én senkinek sem adósa, Õsszel érik
babám, Érik a szõlõ, Éva szívem Éva kezdetû
dalok is. Az énekelt szövegek arra is jó alkalmat
teremtettek, hogy megismertessük a gyerekek-
kel a régies kifejezések jelentését, mint pl. ipam,
napam, lopó stb.

Miután zongorakíséret mellet alaposan begya-
koroltuk a szöveget és a dallamot is, következett
a tánc. Megpróbálkoztunk a dunántúli ugrós
táncok lépéseivel, a szatmári lassú és friss csár-
dással, a somogyi dudálással és karikázóval.

A szüreti bálok természetes velejárója volt az
eszem-iszom is. Nem volt ez másként nálunk
sem. A mozgás során elégetett kalóriákat gyor-
san pótoltuk jóízû falatozással. A sülteket, fasí-
rozottat ugyan nem borral öblítettük le, de az
õszi gyümölcsök (az alma, szõlõ, körte, barack)
azért ivólé formájában mégis megjelentek.

Utolsó foglalkozásunk alkalmával szakítottunk
idõt értékelésre és a gyerekek jutalmazására is.
A négy alkalom során minden gyerekbõl elõbújt
valami olyan teljesítmény, ami okot szolgálta-
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tott arra, hogy jutalomkönyvet adhassunk érte.
Jutalmaztuk az aktivitásukat, az ötletességüket,
a fegyelmezettségüket stb. Valamint egy emlék-
lapot is átnyújtottunk minden résztvevõnek.
Mivel errõl a gyerekek elõzõen nem tudtak, nagy
volt a meglepetés és az ámulat.

Úgy gondoljuk, ezzel a foglalkozássorozattal
elértük célunkat. Bizonyítja ezt a gyerekek kö-
tetlen beszélgetése, ismerkedése. Az együtt töl-
tött idõ, a közös ének, tánc, játék elõsegítette a
kapcsolatteremtés fejlõdését.

A foglalkozássorozat a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg.

Bolega Mária

Add az idõd!
Add a hangod!

Az ENSZ által deklarált önkéntesek évének szer-
vezési munkálatai Magyarországon 2000 szep-
temberében indultak. A munkában több mint
hetven civil és egyházi szervezet, valamint a
kormányzati szervek képviselõi vettek részt. Az
önkéntesség nemzetközi éve alkalmából 2001
októberében valósult meg elõször az önkéntesek
hete, valamint az önkéntesek ünnepe. A magyar-
országi programsorozat keretében számtalan
szakmai program, helyi, kis- és nagytelepülési
akció szervezõdött, illetve kutatás, tanulmány és
egyéb szakértõi dokumentum készült el. Az év
kiváló alkalmat remtett arra is, hogy felhívja a
kormányzati szféra figyelmét az önkéntesek ál-
tal végzett munka fontosságára, az önkéntesség
gazdasági, társadalmi jelentõségére. Ez év során
fogalmazódott meg elõször, hogy az önkéntes-
ség infrastruktúrájának megteremtése, az önkén-
tesség kultúrájának fejlesztése érdekében hazánk-
ban is szükség van egy országos Önkéntes Köz-
pont létrehozására.

Az önkéntesek hete 2005-tõl mindig június
elsõ hete. Ebben az évben ez az idõintervallum
egybeesett az ünnepi könyvhét idejével. Jó alka-
lom kínálkozott arra, hogy az egybeesésben rej-
lõ lehetõségeket valami nagyon nemes célra
használjuk fel. Így a Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, a
nyíregyházi Önkéntes Központot mûködtetõ
Szocio East Egyesület és a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár közösen hívta a város
lakosságát a könyvtárba. egy felolvasó napra.

A programot Add az idõd! Add a hangod!
címmel hirdettük meg. A Vakok és Gyengénlátók
Egyesülete tavaly már kezdeményezett egy ha-
sonló programot, de a protokolláris elemek mel-
lett a hétköznapi emberek önkéntessége kevésbé
jelent meg.

Szereztek azonban tapasztalatokat, s volt idõ
átgondolni, hogyan is tovább. Így jutottak el a
nyíregyházi Önkéntes Központhoz, s együtt ke-
resték fel a megyei és városi könyvtárat, hogy
partnerekként szólítsák meg azokat az embere-
ket, akik nem sajnálják idejüket, s szívesen ad-
ják hangjukat egy, a látássérült embertársaink
részére készítendõ cédéhez.

A szervezõk egyenrangú partnerekként ad-
ták hozzá munkájukat az elõkészítéshez, még-
pedig olymódon, hogy mindenki magáénak
tekintette a feladatot, de senki sem kívánta
teljesen kisajátítani.

Mindannyian izgatottan vártuk, lesz-e jelent-
kezõ, sikerül-e több embert megnyerni az ügy-
nek, mint az elõzõ évben.

Sikerült. Délelõtt 10-tõl este 6-ig az óvodás
korosztálytól a nyugdíjasig több mint harmincan
olvasták fel kedves versüket, történetüket, mesé-
jüket; érkezett anyuka kicsi lányával, nagymama
unokájával, önkormányzati képviselõ, autósze-
relõ, színmûvész, fõiskolai tanár. (A résztvevõk
a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Ala-
pítvány által felajánlott könyvekbõl választhat-
tak egyet-egyet.) Tematikailag nem volt megkö-
tés, csak az egyes mûfajokat próbáltuk idõben
elosztani, de be kell vallanunk, ez utóbbi nem
járt sikerrel. Az eredményt azonban összességé-
ben ez nem befolyásolta. Igen meghitt hangulat
telepedett a teremre, mikor a program nyitásakor
a maga is látássérült Telenkó Rita elénekelt há-
rom gyönyörû dalt.

Nem volt szünet, nem volt ebédidõ – ahogy
terveztük –, hanem csak olvasás, olvasás és tü-
relmes várakozás. A nap az irodalomról, annak
szeretetérõl, az olvasásról, az önzetlenségrõl és
a látássérültekrõl szólt.

Az idejét adta mindenki, aki eljött, és persze
a hangját is. A látássérülteket a hang köti össze
a világgal. A rádió, a tévé(hang) és a számítógép
jaws for windows képernyõolvasó szoftvere se-
gíti õket eligazodni a világban. (A braille-írás
terjedelme miatt lassan „kimegy a divatból”.)

A rendszeres „olvasás”, az irodalmi alkotá-
sok megismerésének mai legfontosabb eszköze
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