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Vasárnap délután három órától megtelt a
könyvtár olvasóterme, és boldogan vehették át a
különbözõ versenyeken részt vevõ és ott helye-
zést elérõ fiatalok a díjakat.

Néhány adalék információ ahhoz, hogy
Csongrádon, összefogással, hogyan tudtuk jutal-
mazni a legügyesebb és legaktívabb résztvevõ-
ket: 77 ezer forint értékben osztottunk ki könyv-
vásárlási, háromezer forint értékben vásárlási
utalványt. Harmincezer forint értékben számítás-
technikai eszközöket, 17 ezer forint értékben
ajándéktárgyakat, könyveket és illatszereket.

Nagy sikere volt a csokitortának, amit egy
csoport fiatal nyert meg és fogyasztott el nagy
élvezettel az elõadásuk után. Közelharcot vívtak
a fiatalok az Országos tini könyvtári napokra
kapott központi anyagokért, a legnagyobb sikert
a kilincsre akasztható olvasójegy és a Tini tájoló
aratta. Nem maradt egyetlen résztvevõ sem, aki
az élményeken túl akár egy olvasójeggyel, akár
egy kulcstartóval ne lett volna gazdagabb.

Az igazi öröm azonban az volt, amikor a hét
lezárásaként az Alföld Néptáncegyüttes tagjai-
val megtáncoltattuk a tini könyvtári napok részt-
vevõit egy jó hangulatú táncházban.

Mi, csongrádi könyvtárosok, úgy gondoljuk,
hogy nemcsak mi, hanem a csongrádi tinik is jól
érezték magukat ezen a héten, amikor rájuk irá-
nyult a figyelem, és értük történt minden. Egy
nagyon nehezen megszólítható korosztályt sike-
rült behoznunk a könyvtárba, és reményeink
szerint egy részüket meg is tartani, hiszen ezen
az öt napon 139 újonnan beiratkozott tinivel lett
több a csongrádi könyvtár olvasója.

Horváth Varga Margit igazgató

Könyvmolyok éjszakája
(estétõl reggelig) Egerben

Jártál már a könyvtárban zárás után? Csináltál

már mást is itt az olvasáson kívül? Énekeltél,

csatáztál, játszottál, diszkóztál már valaha a

könyvek birodalmában? Töltöttél már velünk egy

felejthetetlen éjszakát? – kezdõdött a felhívás,
melyet minden egri általános és középiskolának
elküldtünk, közzétettünk honlapunkon s a Hang-
tárnokon, a zenei részleg blogján.

A tavaszi Fiesta-Siesta óriási sikere inspi-
rált bennünket arra, hogy az országos tini
könyvtári napok keretében egy újabb éjszaká-

ra vendégül lássuk azokat a 10–18 éveseket,
akik szeretik a könyveket, a jó társaságot, a
játékos feladatokat, s eltöltenének egy izgal-
mas éjszakát a könyvtárban.

A jelentkezõknek három próbát kellett ki-
állniuk a bekerüléshez: elsõnek a Varázsköny-

vek címû szófelhõbõl kellett megtalálniuk 14,
a Harry Potter-könyvekben szereplõ könyv
címét. Második próba volt a jelentkezési lap
kitöltése, szülõkkel való aláíratása és eljutta-
tása a könyvtárba. A harmadik pedig egy iro-
dalmi hõs jelmezötletének kitalálása, melyet a
jelmezversenyen kellett életre kelteniük.

A háromszoros túljelentkezés miatt számítás-
ba vettük a beküldési sorrendet, a hibátlan és
teljes megfejtést, valamint a jelentkezési lap
meglétét, s a tervezett 35 fõbõl így is 49 lett.
Nagyon vegyes volt a társaság, 10 évestõl 17
évesig. A fiúk mindössze öten voltak, így nagy
becsben tartották õket a lányok, õk viszont kellõ
komolysággal kezelték e terhet. A résztvevõk-
nek hálózsákot, polifoamot, elemlámpát és ter-
mészetesen a jelmezt kellett magukkal hozniuk.

A gyülekezõ fél ötkor volt a könyvtár aulájá-
ban, itt megtörtént a regisztráció és a névjegyek
kitûzése. Innen a társaság a szomszédos Zenei
és Idegen Nyelvi Gyûjteménybe vonult át, ahol
egy egri rockzenekar, az Extázis – a tinilányok
kedvence – unplugged koncertjét élvezhették. A
siker nem maradt el!

Gyorshír a Katalist-ról
(november 12.)

Kedves Kollégák!
Az idei évben is meghirdetett „Év Könyvtára” címû
pályázatunkra beérkezett pályamunkák közül a szak-
mai kuratórium egyhangú javaslata alapján dr. Hiller
István miniszter úr az „Év Könyvtára 2008” díjat az
egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak

adományozta.

A díjat ma délután 14 órakor vehette át az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium kulturális szakállam-
titkárától, dr. Schneider Mártától a könyvtár igazga-
tója, Tõzsér Istvánné Géczi Andrea és igazgatóhe-
lyettese Sohajdáné Bajnok Katalin.

Gratulálunk a nyertes könyvtár minden munka-
társának, és munkájukhoz további sikereket kívánunk.

OKM Könyvtári Osztály

A kitüntetéshez szerkesztõségünk is szeretettel gra-

tulál a könyvtár vezetõségének és kollektívájának.
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A gyermekkönyvtárba látogattunk el ezután,
ahol A mesék hatalma címmel egy ismerkedõ
játékban vettek részt a gyerekek. A közös játé-
kot kézmûveskedés kísérte, s az egymást követõ
játékos feladatok megoldása közben a gyerekek
szinte észrevétlenül, lassan csapatokba verõdtek,
maguk alakították ki azt a hét csoportot, me-
lyekben késõbb, az est folyamán mérték össze
erejüket. Útravalónak két mesét is kaptunk Mar-

gótól, gyermekkönyvtárunk nagy mesemondójá-
tól, s vidáman, éhesen, kis csoportokba verõdve
tértünk vissza a fõépületbe.

A központi könyvtárba visszaérve helyet fog-
laltak az aulában, ahol már kifeszítve várta õket
a vetítõvászon, s Tõzsér Csabinak köszönhetõen
a hangosítás is készen állt.

Vacsora elõtt gyerekek és könyvtárosok együtt
ismerkedtek a Könyvmoly indulóval, melyet a Le-

hetsz király dallamára, költõi vénával megáldott
Troskina kolléganõnk szövegével s egy karaoke
szoftver segítségével átszerkesztettem kara-
okeváltozatba. A fülbemászó dallam megtette a ha-
tását, a gyerekek szívesen énekelték a vásznon pergõ
szöveget (kivéve a fiúkat), melyet az éjszaka folya-
mán többször, rajtaütésszerûen elindítottunk.

A McDonald’s támogatásának köszönhetõen
vacsorára egy Fanta-torony és sajtburger menü
várta már a résztvevõket. A jóízûen elfogyasz-
tott vacsora után vette kezdetét a játékos aka-
dályverseny a könyvtár különbözõ tereiben, rész-
legeiben. Elemlámpával, térképpel, menetlevél-
lel felszerelkezetten indultak a csapatok a meg-
felelõ állomások felé. Az akadályokat hét hely-

színen helyeztük el, sikeres leküzdésük
után meghatározott pontot kaptak a csa-
patok, amit a menetlevélen rögzítettek
az állomásfõnökök.

A feldolgozó osztályon Teljesítmény-

mérés címmel könyvsarkokat kellett
ecset és ragasztó segítségével a könyv-
borító megfelelõ helyére beragasztani,
idõre. Fontos volt, hogy a rendelkezés-
re álló három perc alatt ne csak minél
többet teljesítsenek, hanem ezt esztéti-
kusan is tegyék. Minden befejezett
könyv után pont járt. Ha az elvégzett
munka nem felelt meg a minõségi elvá-
rásoknak (a sarok a megfelelõ helyen
legyen, nem gyûrött, nem maszatos, a
ragasztó nem folyik, csak a fülre kerül-
jön), az pontlevonást eredményezett, az

idõn túli befejezés szintén.
A módszertani irodában Activity játék zajlott.

Egy csapattag húzott egy feladványt, és az
activity szabályai szerint (a bemutató személy
nem beszélhet, jelbeszéddel sem segíthet társai-
nak, zajt nem kelthet, a teremben tárgyakra vagy
saját magán bármire rámutathat, a rajz számot
vagy betût nem tartalmazhat) pantomim vagy rajz
segítségével bemutatta a rejtvényt, a többi csa-
pattag pedig megfejtette azt. A megadott idõ alatt
minél több feladványt kellett megfejteni.

A Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjtemény rejt-
vénye mindegyik csapat kedvence volt, s a
High School Musical-hez kapcsolódott. A té-
vében pergõ képkockákból kellett kitalálni a
film címét, majd megkeresni, mit jelent e cím
magyarul, s milyen címmel mutatták be Ma-
gyarországon. A cédélisták segítségével meg-
keresték a filmzenét tartalmazó cédé tokját, az
elsõ szám címét lefordították szótár segítségé-
vel, majd kikeresték a filmben nagy szerepet
játszó kosárlabdapálya alaprajzát. (The World
Book Encyclopedia). Tetszés szerint karaoke!
Két csapat is volt, melynek tagjai fejbõl, fenn-
hangon énekelték a szöveget, s az egyik lány-
csapat már a képernyõre pillantva visongott
(hja, minden kornak megvan a maga bálvá-
nya). Nem volt nehéz állomás, minden csapat
megkapta a maximális pontot.

Közigazgatási szakrészlegünkben még nem
sok gyerek fordult meg, így hát jó alkalom kí-
nálkozott arra, hogy Rejtett kincseink játékunk
során bemutassuk a megyeháza nevezetességeit,
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magát a részleget, majd játé-
kos totó kitöltésével adhattak
számot a csapattagok arról, mi
mindennel ismerkedtek meg
az esti séta folyamán. Puzzle
segítségével a megye címerét
rakták ki, majd meg is nevez-
ték, mit ábrázol.

A helyismereti gyûjte-
ményben Gárdonyi titkosírá-

sával ismerkedtek a gyerekek.

Itt kiemelkedõ helyet foglal-
nak el a Nagy könyv szerzõjé-
nek mûvei. A feladványt tar-
talmazó kis kártyákon a szer-
zõ hat mûvét találták a csapa-
tok az író titkosírásának jele-
ivel. Le kellett fordítaniuk
annyit, amennyi idejükbe belefért, majd meg kel-
lett nevezniük, melyik kettõ nincs meg a Heves
Megyei Elektronikus Könyvtárban. (Ezt a Bródy
Sándor Könyvtár honlapján tudták ellenõrizni:
www. brody.iif.hu )

Az olvasóteremben a Keresd a párját! játék-
ban a gyerekek az asztalon alkotók fényképeit
találták, majd megkeresték a hozzájuk tartozó
alkotások képét (pl. Mátyás király – Corvina,
Gárdonyi Géza – az egri vár képe stb.). A helyes
megoldás után egy kép alkotó nélkül maradt. Ez
a kakukktojás elvezette õket könyvtárunk míves
cserépkályhájához. Itt egy indián térképre leltek,
amely elvezette õket jutalmuk, a kis marcipán-
szeletek rejtekhelyéhez.

A böngészõben Mi bejöttünk! Ti miért ma-

radtatok otthon? címmel barátokkal, ismerõsök-
kel kellett on-line kapcsolatot létesíteniük (MSN,
chat, Skype). A versenyzõknek minél több tár-
sukkal kellett felvenniük interneten keresztül a
kapcsolatot, s arra kellett kérniük õket, hogy egy
órán belül küldjenek egy e-mailt az info@brody.
iif.hu címre az üzenet tárgyában pontosan meg-
jelölve, hogy hányas számú csapatnak küldik az
e-mailt.

A csapat másik része ez alatt idõutazáson vett
részt: el kellett képzelniük, hogy az idõutazás ré-
vén a hatvan évvel késõbbi könyvtárunkba érkez-
nek. Választhattak az alábbi lehetõségek közül:

• tudósítóként élménybeszámolót írni a könyv-
tárról (hogy néz ki, milyen szol-
gáltatások vehetõk igénybe
stb.);

• egy helyi médium újság-
írójaként, riportereként interjút
készíteni egy könyvtárossal
(milyen szolgáltatással várják
az érdeklõdõket, milyenek a
technikai lehetõségek, nyitva
tartás stb.);

• egy helyi médium újság-
írójaként, riportereként interjút
készíteni egy könyvtárhaszná-
lóval (mit szeret a könyvtárban,
mit nem, milyenek a lehetõsé-
gek, milyen a könyvtár külsõ-
belsõ megjelenése stb.).
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Miközben egyik állomásról a másikra tartot-
tak, virtuális geoládázás zajlott a könyvtár tere-
iben: könyveket kellett megtalálniuk raktári jel-
zetük alapján, a bennük rejlõ idézeteket ki kel-
lett emelniük, ezekbõl az akadályverseny végén
a csapatok kirakták a teljes Petrarca-idézetet.

Közben kb. fél tizenegykor a biztonsági szol-
gálattal egyeztetve felvijjogott a riasztó: Mûal-

kotások háborúja – háborús riadó, azaz szám-
háború a könyvek birodalmában.

A riasztásra mindenki az aulában gyülekezett,
s a nebulók gyorsan két csapatot alkottak (piro-
sak és fehérek). Mindkét csapat elõre elkészített
azonos méretû, de egymástól eltérõ színû, hom-
lokra erõsíthetõ kartonlapokat kapott, melyek
mûalkotások szerzõjét és címét tartalmazták. A
játék párokban zajlott. A párok nem hagyhatták
el egymást, közben az ellenségtõl is óvakodniuk

kellett. A terepen az elõre egyeztetett szabályok
szerint igyekeztek egymást leolvasni, miközben
a cél az Egri csillagok elsõ kiadásának megszer-
zése (megérintése) volt. Nagyon leleményesek
voltak a gyerekek: néhányan rögtön hasra vág-
ták magukat, nehogy leolvassa valaki õket, vol-
tak, akik csendben elbújtak vagy visítva szalad-
tak át a könyvespolcok között. A feladatot még
nehezítette, hogy a könyvtár világítását kikap-
csoltuk, és elemlámpával kellett tájékozódni a
könyvespolcok „dzsungelében”. A hangulat a
tetõpontjára hágott.

A csapatversenyek itt véget is értek. Követ-
kezett a jelmezverseny. A gyerekek hihetetlen

leleményességrõl adtak tanúbizonyságot: az iro-
dalmi hõsök között volt számos Harry Potter-
szereplõ, Lucifer, Iluska, az Egri csillagok cigá-
nyai, az Olympos istennõi, Winnetou. Három
könyvtáros alkotta a zsûrit, akik szerint a legjob-
bak: Anonymus, Indiana Jones, Dracula, a kü-
löndíjat pedig Cecey Éva nyerte.

Jóízû falatozás vette kezdetét az éjféli toron a
Szent József Kollégium és a Fekete Ló Fogadó
jóvoltából, amelynek fénypontja a Marján cuk-
rászda „Országos tini könyvtári napok” feliratú
csokitortája volt.

Éjfél után sem lankadt a jókedv, vidámság.
Bár a karaokeverseny kicsit nehezen indult,
elõször nem mertek mikrofon elé állni, ám
miután megtört a jég, sorokban várakoztak a
vállalkozó kedvûek, hogy az ismert slágereket
elénekelhessék.

A karaokeverseny végé-
re a könyvtáros zsûri össze-
sítette az akadályverseny
feladatainak pontszámát,
eredményhirdetés követke-
zett. Csak néhány pont vá-
lasztotta el az elsõ és az
utolsó csapatot egymástól,
így hát mindenki jó érzés-
sel raktározhatta el magában
az éjszaka történéseit. Az
elsõ helyen végzett csapat a
könyves vasárnapon vehet-
te át jutalmát egy Pótkerék
jutalomkoncert kíséretében.

Következett a diszkó,
ahol meglepetésünkre a leg-
nagyobb sikerük az ABBA-
számoknak volt. Ezt hívják

retro érzésnek?
Három órakor kapcsoltuk ki a zenét és indul-

tunk aludni, mindenki ott ágyazott meg a könyv-
tár tereiben, ahol szerette volna. Volt, aki olvas-
gatott még, voltak, akik duruzsoltak, de olyanok
is, akik reggelig egy pillanatra sem hunyták le a
szemüket, beszélgettek, nevetgéltek. Szokatlan
élmény ez egy könyvtár életében!

Reggel hétkor az ébresztõ három kakaskuko-
rékolással és a Jó reggelt kívánok címû számmal
zajlott. Kicsit csipásan, álmosan, de jó étvággyal
ültek le az éjszaka hõsei a reggelihez. Ezt köve-
tõen minden résztvevõ átvehetett egy jutalom-
könyvet. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális
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Alap, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a
helyi szponzorok (McDonald’s, Érseki Szent Jó-
zsef Kollégium, Fekete Ló fogadó, Kurdi pék-
ség, Bajcsy csemege, Marján cukrászda, TDK
mintabolt, Design Bútorlap Stúdió), s természe-
tesen önzetlen munkájukkal az egri könyvtáro-
sok támogatták.

Fél kilenc táján kicsit fáradtan, de arcukon
sugárzó örömmel távoztak a gyerekek szüleik
kíséretében. Néhányan még mindig az indulón-
kat dúdolták:

Lehetsz könyvmoly, ha tini vagy,
igazi jó könyv békén nem hagy.
Olvasni mindig mámorító,
abba sem hagyni az igazi jó!
Aki nem olvas, fogalma sincs,
amit kihagy, az mekkora kincs,
könyvvel eljuthatsz akárhová,
ülj a fotelbe! Hajrá! Hajrá!
Izgalmat és tudást kínál minden könyv
és minden írás,
olvass éjjel, olvass nappal, ne foglalkozz a laptop-
pal!
Élj, ahogy jól esik, nem baj, ha meg is lesik,
tedd, ami élvezet, bizsergesd a tested, lelked!

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna

Zsoldos Marianna

Vigyen egy könyvet
az útra!

Az országos könyvtári napok programsorozat ke-
retében 2008. október 10-én, pénteken a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Régiója is-
mét megszervezte a Vigyen

egy könyvet az útra! címû
gerillaakcióját a metró Ha-
tár úti aluljárójában. Elõ-
ször 2007-ben került sor
erre a „flash mob-jellegû”
megmozdulásra. Természe-
tesen az akcióhoz a fõvá-
rostól területfoglalási enge-
délyt kértünk.

A flash mob a Wiki-
pédia meghatározása sze-
rint villámcsõdületet jelent,
azaz emberek elõre szerve-
zett csoportosulását; amely
hirtelen jön létre valamely
nyilvános helyen, a részt-

vevõk valami szokatlant csinálnak, majd a cso-
portosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik.

Nos, a szokatlanság a lényeg akciónk ese-
tében, az, hogy kifejezetten erre az alkalomra
gyûjtött olvasói ajándékkönyveket osztottunk
szét ingyenesen a járókelõk között. Az olva-
sásnépszerûsítõ akció célja, hogy felhívja a
figyelmet az utazás közbeni olvasás lehetõsé-
gére, hiszen ma már egyre többen (ha egyálta-
lán) inkább csak újságot olvasnak, vagy éppen
zenét hallgatnak a tömegközlekedési eszközö-
kön, pedig egy könyv bizony remek útitárs
lehet. Öröm volt, hogy nemcsak a szórakozta-
tó könyvek, hanem a szépirodalmi kötetek,
antológiák is kelendõnek bizonyultak.

Hogy a könyvtári pr se maradjon el, a köny-
vekhez mellékelt szórólapokon további olvasni-
valóért a helyi könyvtárakat ajánlottuk (a tavalyi
tapasztalatokon okulva a visszacsatolás érdeké-
ben pedig kértük, hogy beiratkozáshoz hozzák
magukkal a szórólapot).

Az elsõ fecskék megérkeztek a könyvtárakba
(mérleget vonni persze még korai lenne). A
visszajelzések pozitívak voltak.

A tavalyi akció ötletgazdája Kovács Éva volt,
szervezõje Lévai Klára.

Reméljük, hogy akár ezzel a megmozdulás-
sal, akár a korábbi hasonló jellegû olvasás- és
könyvtárnépszerûsítõ akciókkal (ilyen volt pél-
dául a rendelõintézetekben kihelyezett temati-
kus könyvajánló) új olvasókat is sikerült meg-
szólítanunk.

Farkas Ferenc


