
A várakozás öröme hónapokra meghatároz-
ta az életünket és munkánkat, úgy, mint az
eltelt években már máskor is…

Hittük, hogy egyszerûbb lesz, mint a ti-
nikkel. Sokáig elhittük. Az elõzõ évek ta-
pasztalatait felhasználva vágtunk bele az
õszi összefogás programsorozatba: nyertes
pályázat, szakmai nap a kollégáknak, e-mail
hegyek, levelezõlista, forró telefonvonalak.

Rendkívül jól megfogalmazott és „meg-
fogható” napok sora, ami célzottan koordi-
nálta a munkánk. Mindenre ezer ötlet, vi-
dámság, lendület. Máris éltük a kreatív
egészséges nagyik társas életét! Az összes
gazdasági „gond” (osztás/szorzás), a me-
gyebeli programok koordinálása, a pr-anyag
szétcsomagolása, -osztása maradt a területi
szolgálatra. A megyei könyvtár programjai-
nak szervezését Károly Nóra helyismereti
tájékoztató könyvtáros kolléganõ kapta fel-
adatul. Munkabizottság alakult a program
minõségi megvalósítására.

A remek programok megtervezése után a
közönségszervezés feladata is elérkezett.
Ekkor derült ki: ez nem is olyan egyszerû.
Ki gondolta volna, hogy a nyugdíjasoknak
mennyi idõpont nem megfelelõ? Délelõtt
korán van, délután meg késõn. Napközben
rengeteg az ügyintézés, családi elfoglaltság,
tenni-venni való. Kicsit megszeppenve vet-
tük tudomásul, hogy a nyugdíjas szolnoki
polgárok mennyire nem érnek rá. Természe-
tesen ekkor sem adtuk fel.

A megyében élõ nyugdíjasok szerencsére
könnyebben váltak a rendezvények látogató-
ivá. 2008-ban 27 település könyvtára kap-
csolódott be a rendezvénysorozatba, 2009-
ben ezt a lehetõséget 45 település érezte 
magáénak. Valószínûleg sokat jelentett a te-
rületi szolgálat „felhajtó ereje”, s a tavalyi
sikeres könyvtári programok széles körû be-
mutatása. Nem tagadhatóan e marketingfo-
gás volt a módszertana a módszertanosok-
nak…

A teljes program minden mozzanatáról
kapunk tájékoztatást, minden elképzelhetõ
felosztásban az osszefogas.kjmk.hu honla-

pon, melyért ezúton is nagy köszönet és há-
la, ezért nem szeretnék sok statisztikai ada-
tot ismertetni ebben az írásban. 2008-ban
281 programot szerveztünk a megyében,
most 385 program várta az érdeklõdõket. 
A látogatók száma 17 839-rõl az idén 
18 863-ra emelkedett. A megyei könyvtár
látogatóinak száma 5419-rõl 2009-ben
5626-ra nõtt, így könnyen kiszámítható,
hogy a településeken a tavalyi 12 420 fõrõl
13 237 résztvevõre bõvült a rendezvényso-
rozat idején. A programok száma a megyei
könyvtárban 2008-ban és 2009-ben is 90
volt. A nagyis napokon a megye települése-
in 96 programmal szerveztek többet, mint
2008-ban. Köszönjük a kollégák lelkes, kez-
deményezõ, céltudatos hozzáállását, együtt-
mûködését.

A sajtó a tavalyi évhez hasonlóan most is
a kegyeltjei között tartotta a könyvtárakat
ezen a héten.

A nagyik Jász-Nagykun-Szolnok megyében

✒✒ Illés Julianna
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Nyugdíjas találkozó



A könyvtárosaink megyeszerte – több év
óta egy-egy könyvtáros nyugdíjba vonulá-
sának ünneplésén, köszöntésén – szóba
hozták, milyen jó lenne, ha egy nyugdíjas-
találkozóra sor kerülhetne. Ennek megren-
dezésére most kitûnõ alkalom adódott. 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szervezete rendezésében és az anyagiak
biztosítása mellett került sor a megye vala-
mennyi nyugdíjas könyvtárosának meghí-
vására. A viszontlátás öröme leírhatatlan
volt. A találkozóra meghívást kaptak az
MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szer-
vezetének aktív tagjai is. Nagy sikerrel zá-
rult az összefogás program nyitó rendezvé-
nye. A Szolnok Tv jóvoltából a riportokban,
felvételeken azok is láthatták a kollégákat,
akik nem tudtak eljönni a találkozóra. A ké-
rés szívbõl jövõ volt: Találkozzunk a
könyvtárban jövõre is!

A Könyves vasárnap megrendezésére
egyre több könyvtár vállalkozott, s bizony a
„legfinomabb” programok ekkor voltak.
Mindenféle sütik, finomságok illata lengte
be a könyvtárak tereit.

Nem ijesztésnek szánva, de szinte vér
folyt a martfûi könyvtárban. A könyves va-
sárnapi rendezvény címe Áldozatok a
könyvtárban volt. A krimiirodalom és 
a kvízjátékok kedvelõit várták ezen a na-
pon, kriminális játékokra, krimitotókra, 
detektív dominóra és a Gyilkosság hangje-
gyekkel címû játékra. Az érkezõket vendég-

váró Hannibál-falatokkal: véres hurkával,
zselés vércukorral, egy korty Egri bikavér-
rel, vagy éppen vérvörös málnaszörppel kí-
nálták. A játékok: a totó, a detektív dominó
is mind-mind híres zsarus, nyomozós köny-
vet, filmet dolgozott fel. A gyilkosság
hangjegyekkel feladatban krimifilmek 
zenéjét kellett felismerni, a magyarok köz-
kedvelt rendõrtanonca, Linda pedig kér-
dezz-felelek játékkal készült erre az alka-
lomra. Játék volt ez a játékban, hiszen a
könyvtár dolgozói és segítõi az alkalomhoz
illõ álruhát öltöttek magukra. A magánko-
pó, a nyomrögzítõ, a helyszínelõ, a nõ-vér,
az áldozat, a gyûrött kabátú felügyelõ ott
járkált a vendégek között. A délután során
arra is fény derült, ki volt a gyilkos, a
nyomravezetõk vérdíjként egy-egy süte-
mény kaptak.

A kellõen felfokozott hangulatú könyv-
tárba megérkezett a délután „sztárvendége”
is, Leslie L. Lawrence megteremtõje:
Lõrincz L. László író, orientalista, a nyelvtu-
dományok kandidátusa.

Elmondhatjuk, hogy színes programok
sokaságával, minden korosztályt megszólít-
va, értékes perceket biztosítva mutattuk be
könyvtárainkat, a hagyományos szolgáltatá-
saink mellett most más formában is. Kö-
szönjük a támogatóknak a lehetõséget, a
Kecskeméti Katona József Könyvtárnak 
a közremûködést. ■
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