
Könyvtárunk, a Kál-
mán Imre Kulturális
Központ Könyvtára,
az idén is megszer-
vezte az országos
könyvtári napok al-
kalmából siófoki rendezvénysorozatát.

Munkánk során mottóul a fenti idézetet
választottuk, s ennek megfelelõen szervez-
tünk színes, változatos programokat a tájé-
kozódáshoz, az együttléthez, az aktív pihe-
néshez. 

Mivel gyermekrészlegünk külön épület-
ben található, az események két helyszínen
zajlottak.

A gyermekkönyvtárban a nagyszülõknek
és unokáiknak közös programokat szervez-
tünk. Az ügyes kezû érdeklõdõk két kedvcsi-
náló foglalkozás keretében ismerkedhettek
az origami technikájával, s egy csodálatos
kiállítást is megtekinthettek Ácsné Dóczi
Éva origamikészítõ munkáiból. A foglalko-
zásokról mindenki a maga által hajtogatott
tulipáncsokorral távozott.

Együtt pályázhattak nagyik (természete-
sen a papik is) és unokák egy meseíróverse-
nyen. A nagyi mint meseíró, az unoka mint
illusztrátor. A legötletesebb munkákat egy
kis házilag készített mesekönyvbe gyûjtöt-
tük – ez volt a pályázók ajándéka. 

Nagy sikere volt a „Nagyi – unoka party-
nak” is, ez egy vidám délelõtt volt játékos
ügyességi feladatokkal, rejtvényekkel, nyel-
vi játékokkal, humorral fûszerezve. A részt-
vevõk könyvjutalmat, apró ajándékokat kap-

tak, s ha már „partyt”
rendeztünk, a vendég-
látás sem maradt el. 
A gyerekeknek süte-
ményt, üdítõt kínál-
tunk, a nagyszülõk

egy pohár borral koccinthattak.
Meglepetésként meghívtunk egy nagypa-

pát is, akit történetesen Levente Péternek
hívnak. A nagyszülõk nosztalgiával gondol-
hattak fiatal szülõ korukra, hiszen gyerme-
keik számára õ volt Móka Miki, a népszerû
televíziós sorozat, a Zsebtévé adásainak fõ-
szereplõje. Vendégünk délelõtt az óvodáso-
kat, délután a kisiskolásokat és nagyszülei-
ket szórakoztatta. 

Felnõtt részlegünkben a hírlapolvasó kiál-
lítóteremmé lépett elõ, itt rendeztük be a
Hajdanán… címû retrokiállítást. A kultúra,
szórakozás, kikapcsolódás, szabadidõ tár-
gyait, emlékeit mutattuk be, ötven, hatvan,
hetven év távlatából. A kiállítás anyagát
részben a felhívásra jelentkezõ nagyközön-
ség, részben munkatársaink kölcsönözték. 
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a kiál-
lítás két héten keresztül volt látogatható. 

Természetesen a számítógép-használati,
internethasználati foglalkozásainkat az idén
is megtartottuk azoknak az érdeklõdõknek,
akik most ismerkednek a net világával.

Próbálkoztunk, hátha írnak nekünk cyber-
mamik és -papik. Olyan vállalkozó szellemû
jelentkezõkre számítottunk, akik ifjúságuk
vagy jelen napjaik érdekes, izgalmas, mara-
dandó emlékû történeteit könyvtárunkba el-
juttatják akár levélben, akár e-mailben. 
A legsikeresebb írásokat szerettük volna a
könyvtár honlapján közzétenni, de egyelõre
sajnos senki sem vállalkozott arra, hogy „ki-
lépjen a világhálóra”.

Két meghívott elõadónk közül Gyógyító
mesék címmel Boldizsár Ildikó etnográfus,
mesekutató, meseterapeuta a mese gyógyító
erejérõl, meseterápiáról tartott elõadást szü-
lõknek, nagyszülõknek. Õ már többször is
vendégünk volt, így ez alkalommal is igen
jelentõs volt az érdeklõdés. 
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Országos nagyi könyvtári napok Siófokon

✒✒    Krasznainé Szabó Katalin

„Ne csak éveket adj az életedhez,
hanem vigyél életet az éveidbe !”

Dale Carnegie



Másnap Vértes László fõorvos, zenetera-
peuta, a Magyar Mûvészetterápiás Társaság
elnöke elõadását hallgathattuk a Balaton kör-
nyék (Siófoktól Siófokig) zenetörténetérõl.
Sok érdekességet, anekdotát ismerhettünk
meg a Balatonhoz kötõdõ zenemûvekrõl,
egykor itt élt vagy nyaralt zeneszerzõkrõl,
elõadómûvészekrõl, természetesen mindezt
zenehallgatással egybekötve.

A legszokatlanabb programunk a Könyv-
tár a piacon címet viselte. Gondoltunk egy
merészet, és kiléptünk a könyvtár falai kö-
zül. Bizony sokan meglepõdtek azon a pén-
teki napon, amikor a vásárcsarnokban, a
zöldségek között meglátták könyvtárunk
plakátját és portékáinkat. Tájékoztatókat,
könyvajánlókat, színes összeállításokat ké-
szítettünk, az ajándékkönyvekbõl, folyóira-
tokból bárki válogathatott. A legfõbb ked-
vezmény az ingyenes beiratkozás lehetõsége
volt – amit meglepõen sokan vettek igénybe.
A helyszínen nem csak a bevásárló „na-
gyik”, de minden korosztály ismerkedhetett
szolgáltatásainkkal. 

Végül a mozgalmas hétköznapok után
szombaton meghosszabbított, vasárnap rend-
kívüli nyitvatartási idõben vártuk olvasóin-
kat könyvtár-túrákkal, ingyenes beiratkozás-
sal, internetezési lehetõséggel.

Kistérségi könyvtárainkban vendégünk
volt Kóka Rozália mesemondó, aki székely
mesékkel örvendeztette meg közönségét, il-
letve Figura Ede elõadómûvész megzenésí-
tett verseket adott elõ.

Gyorsan eltelt a hét, minden munkatár-
sunk jól helytállt, ki a szervezésben, propa-
gandamunkában, ki a tényleges lebonyolí-
tásban. 

A programok összeállításakor változatos-
ságra törekedtünk, természetesen figyelem-
be véve az életkori és a helyi sajátosságokat.
Próbáltunk érdekes, de hasznos, a minden-

napokban is alkalmazható ismereteket, új
információkat közvetíteni. Az elõadások ki-
választásánál szándékosan kerültük az
egészséggel, életmóddal kapcsolatos témá-
kat, amelyekkel, ha szükséges, egyébként is
mindenkinek foglalkoznia kell. A szervezõ-
munka során a mottóul vett idézet szellemé-
ben próbáltunk pozitív, optimista kisugár-
zást adni a teljes rendezvénysorozatnak.
Úgy tûnik, ez sikerült. Programjaink után
csupa elismerõ visszajelzést kaptunk. Ami
mérhetõ: meglepõen magas volt a héten
újonnan beiratkozott olvasók, illetve az ér-
deklõdõk száma. 

Most pedig jön egy kis „szusszanás”, és
„mindjárt” készülhetünk a jövõ évi rendez-
vényre.

Végül néhány észrevétel.
Az idei könyvtári napok középpontjában a

nagyi korosztály állt. Az elnevezés (nagyi
könyvtári napok) nem bizonyult túl szeren-
csésnek, visszajelzéseink alapján nem is
örültek ennek a megszólítottak. A mai na-
gyik többsége még fiatalos, aktív (ezt hang-
súlyozták is), s ugyanúgy idõhiánytól szen-
vednek, mint bárki más. A nagyi kedves szó,
de hallatán fehérkontyos, kötögetõ, habos
kávét kínáló öreg nénike képe jelenik meg
képzeletünkben, nem elsõsorban a mai, „szá-
guldó nagyi”. Éppen ezért plakátjainkon, rek-
lámanyagunkban próbáltuk ezt a korosztályt
„szépen” körülírni, s ötvenen felülieknek,
nyugdíjasoknak, idõsebbeknek és minden ér-
deklõdõnek ajánlani a rendezvényeinket, s
csak módjával használni a nagyi szót. 

A másik dolog az összefogás közös hon-
lapjára való adatfeltöltés kérdése. Természe-
tes, hogy dokumentáljuk a rendezvények 
látogatottságát. Részvételi statisztikát készí-
tünk, és fényképeken is megörökítjük az ese-
ményeket, de az elvárás szinte naprakész
adatszolgáltatás volt. Az utolsó napon (vasár-
nap) például még javában nyitva tartottunk,
de már az adatszolgáltatást el kellett küldeni.
Ahol létezik csak az informatikával foglalko-
zó kolléga, ott ez talán nem okozott különö-
sebb gondot, de nálunk és gondolom másutt
is, ez elég problémás volt – vagy az érdeklõ-
dõkkel foglalkozunk, vagy adminisztrálunk.
Az adatfeltöltés módját talán érdemes lenne
kicsit újragondolni és leegyszerûsíteni. ■
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Könyvtár a piacon


