
felelőse a könyvtárvezető volt. Kijelöltük, me
lyik foglalkozást ki tartja majd. Megbeszéltük a 
tennivalókat azon kistelepülési kollégákkal, akik 
elvállalták a szolgáltatóhelyen a rendezvény le
bonyolítását. A többi településre mi látogattunk 
el, mi vezettük le a programokat. 

Megvalósítás 
Az interneten történt regisztráció után elkészí
tettük az összes propagandaanyagot. A progra
mokról szórólapok is születtek, melyeket a 
könyvtár kölcsönzőpultján illetve az intézmény 
információs pultján helyeztünk el. Pontos prog
ramajánló került internetes honlapunkra, és pla
kát formájában eljuttattuk minden általános és 
középiskolába, valamint a kis települési 
szolgáltatóhelyekre. A városban működő hat kö
zépiskolából három hamarosan jelezte is, hogy 
bizonyos programokon részt kívánnak venni. A 
meghívókat eljuttattuk a városi televízióhoz, új
sághoz és a kistérségi rádióhoz. A média hama
rosan jelentkezett is nálunk, a könyvtárvezetőt a 
fiesta hetén behívták a televízióhoz beszélgetés
re, és riportra a rádióhoz. A televízió képújság
jában egész héten futott a programajánló, a rádi
óban pedig minden nap bemondták az aktuális 
programokat. A fiesta ideje alatt a könyvtár be
járatánál elhelyezett paravánon a napi aktuális 
és a teljes programot plakát hirdette. 

Elkészültek a forgatókönyvek, a gyerekek 
részére kisebb ajándékok. Ezeken kívül minden 
foglalkozáshoz összeállítottunk egy linkajánlót, 
amit minden résztvevő magával vihetett. 

Az Internet Fiesta c. rendezvénysorozatához 
csatlakozott kistelepülések: Bánhorváti, Berente, 
Dédestapolcsány, Dövény, Izsófalva, Kánó, 
Kurityán, Ormosbánya, Sajógalgóc, Sajóivánka, 
Trizs, Vadna. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel Kazinc
barcikán több programot meg kellett dupláznunk, 
mert a pedagógusok jelezték, szeretnének másik 
osztállyal is ellátogatni a könyvtárba. 
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Tapasztalatok és az Internet 
Fiesta hatása 
Egy-egy jól sikerült program után a peda
gógusok kérésére általános iskolások köré
ben megismétel tük a foglalkozásokat . A 
kistelepülési általános iskolák pedagógusai 
kérték, hogy részükre is tartsunk ilyen jel
legű foglalkozásokat . Az Internet Fiesta 
ideje alatt rendkívül pozitív hozzáállással 
találkoztunk mind a kazincbarcikai általá
nos iskolák, pedagógusok mind a kistelepü
lési helyszínek részéről. Könyvtárunk egyéb
ként is jó kapcsolatot ápol az oktatási intéz
ményekkel, de azt gondoljuk, hogy a fiesta 
programjai még szorosabbá tették ezt a kap
csolatot. A kistelepülési könyvtárak és álta
lános iskolák részéről több kérés érkezett, 
hogy látogassunk gyakrabban hozzájuk ilyen 
jel legű programokkal is. 

Molekné Körösi Beatrix 

könyvtárvezető, Egressy Béni Könyvtár, Kultu
rális és Sport Központ 
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Közhírré tétetik 

A nagy könyvelhagyó nap 

Az egyéves Veszíts el egy könyvet! akcióról és a 
hozzá kapcsolódó nagy könyvelhagyó napról 
talán már minden könyvtáros hallott, sőt, sokan 
be is kapcsolódtak, azonban az - egyébként 
meglehetősen prózai - okot, hogy miért éppen 
március 25-én kezdődött a játék, kevesen tudják. 

Kezdjük hát a beszámolót ezzel a kevésbé 
érdekes, ám kétségkívül exkluzív információval. 
Az ok: a 2008-as Internet Fiesta programjait az 
orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban 
ezzel a játékkal kívántuk nyitni. És mivel már
cius 24-ére esett húsvéthétfő, a Veszíts el egy 
könyvet! 2008. március 25-én, kedden indult. Én 
szóltam, hogy nem lesz izgalmas. 

Az azt követő esztendő történéseit néhány 
sorban felsorolni reménytelen vállalkozás lenne, 
az érdeklődőknek ezúton is javaslom megtekin
teni a játék kronológiáját (http://www.dipity.com/  
justhvk/Vesz_ts_el_egy_k_nyvet/list), ahol nem 
csak a legérdekesebb elveszítések kaptak helyet 
időrendben, hanem a játékról beszámoló újság
cikkek is. Szorítkozzunk most csak azokra az 
eseményekre, melyek közvetlenül is érintik a 
nagy könyvelhagyó napot. 

2008 novemberében rendezték meg a Műcsar
nokban a Mecénás napot, melyen a Summa 
Artium alapítvány szervezésében kulturális ár
verést is rendeztek tizenkét projekt kikiáltásával. 
Az egyik meghívott projekt a Veszíts el! volt, és 
ha azt írom, „nagyon népszerűnek bizonyult a 
játék", még csak nem is túloztam: magasan a 
legtöbb, összesen kilenc szponzort kapott az öt
let, a főtámogató pedig a Magyar Telekom lett a 
felajánlott 950 ezer forintjával (ht tp: / /  
www.summa-artium.hu/content/index.php/34). 
Noha a cikk megírásának pillanatában a Summa 
Artiumnak még nem sikerült begyűjtenie min
den felajánlást, ez nem akadályozott meg ben
nünket abban, hogy végre megvalósítsuk, meg
valósíttassuk egyéves álmunkat, és a játékhoz 
méltó honlapra cseréljük addigi fórumunkat. 

Pénz (vagyis ígéret a pénzre) már volt, immár 
csak kivitelezőket kellett találnunk. Rövid ke

resgélés után az út a megoldáshoz az MKE FITT 
Szekciójának levelezőlistáján keresztül vezetett. 
Egy itt közzétett kérésünk nyomán kapcsolatba 
kerültünk az akkor már tesztüzemben működő 
Könyvtárportál (http://konyvtar.hu/) készítőivel. 
A portál céljait már ismertük, és azok tökélete
sen illeszkedtek a játék céljaihoz: egy on-line 
közösségi tér létrehozása, ahol a könyvtárhasz
nálók úgy oszthatják meg egymással olvasmány
élményeiket, hogy egy kattintással közeli s távo
labbi könyvtárak gyűjteményében is böngészget
hetnek. Márpedig az elmúlt egy év során szám
talan hozzászólás volt a játékban, amikor az il
lető csak azt sajnálta: a földrajzi távolságok miatt 
az adott könyvet biztos nem fogja megtalálni. A 
Könyvtárportál egyik - a játék szempontjából -
legeredetibb húzása éppen ez volt: a rendszer az 
érdeklődőnek egy kattintás után megmutatja, 
hogy mely közeli könyvtárakból kölcsönözhető 
ki az elveszített könyv. Sőt, a könyvekhez kap
csolódóan a portál más részein is megjelenik, ha 
elveszítettek belőle a játék során, a játékban részt 
vevők profilján pedig látszik, ők milyen köny
vekkel szálltak be. A Könyvtárportálnak hála az 
olvasásnépszerűsítő akciónk és a könyvtárak 
végre egymásra találhattak. 

A portál fejlesztői sok egyéb mellett rugal
masak voltak a határidőt illetően is. Mivel a játék 
- a már ismert okok miatt - március 25-én ün
nepelte első születésnapját, arra gondoltunk, egy 
új honlap remek ajándék lehetne mindenkinek, 
aki veszített már el könyvet, vagy később fog 
elveszíteni. Elképzeléseinket megosztottuk a 
konyvtar.hu készítőivel, akik egy „egyszerűbb", 
azaz még nem teljes oldal elindítását már bizto
san tudták ígérni erre a napra. 

A nagy könyvelhagyó nap ötlete ekkor vető
dött fel. Egyrészt azért, mert ez már egy közel 
egyéves tervünk volt, aminek megszervezését sok 
játékos is szorgalmazta, másrészt pedig azért is, 
mert az nyilvánvaló volt, hogy egy évforduló és 
az új honlap indítása önmagában még nem fogja 
felkelteni a sajtó - és így a közvélemény - ér
deklődését. 

A nagy könyvelhagyó nap szervezése három 
síkon zajlott, de köszönhetően az egy év tapasz-
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talatainak és az ez idő alatt szerzett kapcsolatok
nak, már sokkal könnyebb dolgunk volt. Először 
is kérnünk kellett dedikált könyveket. Ennek 
bevallottan marketing okai voltak, hiszen azt már 
a játék indulása is bebizonyította, hogy egy olyan 
akció, melyhez többek között Kiss Ottó, Vámos 
Miklós, Závada Pál vagy Mácsai Pál (mind
annyian már másodszor) adja a nevét, az hiteles 
a játszani vágyók szemében, és érdekes a sajtó 
számára. Másodszor fel kellett vennünk a kap
csolatot a tévék, rádiók, újságok munkatársaival. 
Mivel a játék első évében sokan és sok helyről 
érdeklődtek a játékról és mi minden újságíró 
elérhetőségét gondosan megőriztük, végre nem 
csak úgy küldözgettük céltalanul a különböző 
szerkesztőségekbe a könyveihagyó nap sajtóanya
gát (persze azért erre is volt példa), hanem sze
mélyesen, barátként tudtuk őket megszólítani. 
Harmadszor pedig - mert szerettük volna orszá
gos méretű akcióval ünnepelni az országos játé
kot - segítséget kértünk - a könyvtáraktól. A 
Kataliston írtunk egy felhívást a játékról, mely
ben arra kértük a kollégákat, kapcsolódjanak be 
a szervezésbe. Március 25-éig összesen húsz 
könyvtár jelezte segítségét, köszönhetően első
sorban a Könyvtárostanárok Egyesületének, 
amelynek tagjai mind levelezőlistájukon, mind 
blogjukon közzétették a felhívást. A könyvtárak 
nem csak könyvek elveszítésével segítettek, de 
népszerűsítették is a játékot plakátokkal és a helyi 
sajtónak adott nyilatkozatokkal. A később a 
Katalistra küldött köszönőlevelünk tehát nem 
csak egy kötelező gesztus volt: őszintén hálásak 
vagyunk a kollégáknak az együttműködésért. 

A nagy könyvelhagyó napon 249 könyv ve
szett el, a portálnak a könyvelhagyó nap utáni 
napokban pedig mintegy négyezer látogatója volt. 
A legtöbb elveszítéssel persze valószínűleg a 
könyvtáros kollégák büszkélkedhettek, de sok 
magánszemély is kedvet kapott a játékhoz. A 
nagy érdeklődésben alighanem szerepet játszha
tott az is, hogy az egyik támogató - a Concorde 
csoport - vezetői Jaksity Györggyel az élen saját 
maguk is veszítettek el könyvet, amit sajtóköz
lemény formájában is tudattak mindenkivel. Ez 
a segítség talán még többet ért, mint a felajánlott 
pénz. 

Országos médiumok sora hirdette meg már 
napokkal korábban az eseményt, és - vagy 
telefonos érdeklődés után, vagy az MTI-n ke
resztül - országos médiumok sora írt róla az azt 
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követő napokban. És nem csak a könyveihagyó 
napról, nem csak a játékról, de ezzel együtt egy 
kitűnő új honlapról és a könyvtárak összefogásáról 
is. Már ezért megérte. 

A könyvelhagyó nap eseményeibe bekapcsoló
dott könyvtárak: 

- Arany János Általános Iskola és Gimnázium 
könyvtára, Budapest; 

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmű
velődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet 
Könyvtára, Kecskemét; 

- Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakkö
zépiskola könyvtára, Dunaharaszti; 

- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László 
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Komló; 

- Bárdos Lajos Altalános Iskola, Dunakeszi; 
- Bólyi könyvtár; 
- Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest; 
- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziuma, Debrecen; 
- Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely; 
- Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely; 
- Gyergyószentmiklósi könyvtár; 
- Hermán Ottó Gimnázium, Miskolc 
- Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza; 
- Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályavá

lasztási Tanácsadó Intézet, Budapest; 
- Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula; 
- Pest Megyei Könyvtár, Szentendre; 
- Radó Antal Könyvtár és Művelődési Köz

pont, Mór; 
- Somogyi-könyvtár, Szeged; 
- Széchenyi István Gimnázium, Pécs; 
- Tótkomlósi könyvtár. 

Buzai Csaba 
Justh Zsigmod Városi Könyvtár, Orosháza 

1 4 • Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . ápr i l is 

Szemle 

Adatok, kezdeményezések, 
reflexiók a hazai cigányság 

integrációs esélyeiről 
(Hídszerepek. Cigány integrációs 

kérdések - könyvbemutató)* 

Az Országgyűlés 2008. tavaszi ülésszakában 
tárgyalta a kormány jelentését (J/4722.), mely a 
Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és 
etnikai kisebbségek helyzetét tekinti át a 2005 
februárja és 2007 februárja közötti időszakban. 
A legégetőbb problémák érzékeltetése céljából 
hadd idézzem a fenti dokumentum néhány meg
állapítását: „A foglalkoztatott cigányok 70 szá
zaléka segéd- vagy betanított munkás, 22 száza
léka szakmunkás, s csupán 8 százaléka dolgozik 
ún. fehérgalléros munkakörben vagy egyenruhás 
testület tagjaként [...] A háztartások 82 százalé
kának jövedelme nem éri el a KSH által kiszámí
tott létminimumot, és alapvető szükségleteit csak 
részben tudja kielégíteni. A cigány háztartások 
56 százaléka a lakosság alsó jövedelmi tizedé
hez tartozik. E családoknak még a táplálkozása 
sem kielégítő." 

A helyzetkép lesújtó. Ráadásul ugyanezeket 
a kijelentéseket olvashatjuk a kormány két évvel 
korábbi, 2003. február és 2005. február közötti 
időszakot ismertető jelentésében is. 

A most bemutatásra kerülő kötet - Hídszere
pek. Cigány integrációs kérdések (szerk. Nagy 
Attila, Péterfi Rita Bp. OSZK-Gondolat 2008) -
két alaptétele szerint a társadalom legnagyobb 
összetartó ereje a kultúra, illetve a jó példák 
tudatos felmutatásával használhatunk a legtöb
bet. Vagyis a mai magyar társadalomban a mo
bilitás elsődleges csatornája az iskolarendszer, 
az óvodától az egyetemig. 

A magyar kormány korábbi, a 2003. február 
és 2005. február közötti időszakot felölelő jelen
tése (J/92.) részletesen foglalkozott a cigányság 
óvodáztatási problémáival, illetőleg a roma fia-

NEMZETI TÉKA 

talok iskolai végzettségének kérdéskörével. Ha 
megengedik, röviden idézném a beszámoló ide
vágó megállapításait: „Óvodába országosan a 
gyermekek 88 százaléka jár, míg a cigány gyer
mekeknek kevesebb, mint a fele. Igaz ugyan, hogy 
a 20-24 éves cigány fiatalok 82,5 százaléka el
végezte az általános iskola nyolc osztályát, de 
nagy részük csak később, mint a nem roma kor
társaik. 1993 és 2003 között emelkedett az értel
mifogyatékosnak minősített és ennek alapján ki
segítőiskolába vagy osztályba utalt cigány gyer
mekek száma. Középiskolába országosan a gye
rekek 73 százaléka, míg a cigány gyerekeknek 
kb. egyötöde jut be. Országosan 2001-ben a 18 
évesek 54,5 százaléka érettségizett, a cigány fi
atalok 20-24 éves korcsoportjában ez az arány 
2002-ben csupán 5 százalékos. Még szembetű
nőbb az egyetemre vagy főiskolára járó cigány 
hallgatók eltérő aránya: míg országosan a 18— 
20 évesek 40 százaléka, addig a cigány 20-24 
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