
Október 4. és 10. között a Családi olvasás
éve programsorozat keretében családi
könyvtári napok megrendezésére került sor
országszerte, így Bonyhádon, a Solymár Im-
re Városi Könyvtárban is. A programokba
bekapcsolódott a Völgységi Kistérség tizen-
hét településén mûködõ könyvtárak közül tíz
kiskönyvtár is.

A kiírást követõen elsõ feladatunk mindig
a program összeállítása, az országos koncep-
ciónak megfelelõen. Ahhoz, hogy sikeres,
minden érdeklõdõ számára hasznos és elér-
hetõ kínálatot tudjunk biztosítani, felvettük a
kapcsolatot a városban és a városkörnyéken
mûködõ iskolákkal, civil szervezetekkel,
klubokkal. A közös gondolkodás eredmé-
nyeként születtek meg a programok. A kész
programsorozatot folyamatosan hirdettük a
helyi tévében, megjelent kínálatunk a me-
gyei sajtóban, és természetesen honlapunkon
is elérhetõ volt minden információ a rendez-
vényekrõl. Kihasználtuk az internet adta le-
hetõségeket, az iwiw-et és a Facebookot is
igénybe vettük programjaink reklámozására.
Szórólapokat készítettünk, amelyeket már
szeptember közepétõl minden kölcsönzõnek
odaadtunk. Plakátokat helyeztünk el iskolák-
ban, közösségi tereken.

És akkor nézzük, mi történt a bonyhádi
könyvtárban ezen a héten! 

Minden napra szerveztünk játékos könyv-
keresõt a nap témájához kapcsolódóan. 
A könyvtárosok kérdései alapján kellett ke-
resni állatokkal kapcsolatos könyveket vagy
vámpírsorozatokat, gyermekneveléssel kap-

csolatos kiadványokat, egészséggel, beteg-
séggel foglalkozó irodalmat, illetve pénzrõl,
takarékoskodásról szóló mûveket. 

A nyitónapon, október 4-én ünnepeltük
az állatok világnapját. Ebbõl az alkalomból
egy helyi kisállat-kereskedéssel karöltve kis-
állat-bemutatót szerveztünk, ahol a látogatók
hasznos tanácsokat kaptak a hobbiállatok
tartásához, gondozásához. A könyvtárban ta-
lálható szakirodalomból ajánlottunk az ér-
deklõdõknek. Ennek a programnak termé-
szetesen a gyerekek örültek a legjobban, de a
felnõttek is megálltak a madarak, hüllõk
vagy a kisemlõsök ketrecei elõtt. 

A gyerekkönyvtárban plüssmackó-kiállí-
tás nyílott az olvasók és a könyvtárosok ked-
venceibõl. Kedden, október 5-én ünnepeltük
Szabó Magda születésnapját. Az írónõ mun-
kássága elõtt tisztelegve kiállítást készítet-
tünk könyveibõl Szabó Magda mindenkinek
címmel. A tinik egyik kedvence, Stephenie
Meyer könyveinek alapján összeállított játé-
kos vetélkedõn középiskolás csapatok vettek
részt. Délután ovisoknak, kisiskolásoknak
mesélte el a Mackó anyó dajkát keres címû
mesét egy gimis kislány. A mese után közö-
sen macis képeslapot készítettünk. Este ér-
deklõdõ vendégeink kiállításmegnyitón és
író-olvasó találkozón vehettek részt. Megis-
merkedtünk Zsíros-Simon Mária költõnõvel
és mûveivel. 

Szerdán tanult a család. Reggel Zeneböl-
csivel indult a nap. Az anyukák képzett zene-
pedagógus vezetésével daloltak, mondókáz-
tak a kicsiknek. A program két éve, minden
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szerdán töretlen sikerrel, a nagy érdeklõdés-
re való tekintettel két csoportban zajlik a
könyvtárban. A nap folyamán az internet és a
tanulás kapcsolata is szóba került. Az érdek-
lõdõknek személyre szabottan igyekeztünk
mutatni olyan weboldalakat, ahol hasznos
információkat találnak az õket érdeklõ téma-
körökben, és egyben felhívtuk figyelmüket
az internet veszélyeire is. Délután a könyvtá-
rosok is bekapcsolódtak a tanulásba. Német
nyelvtanfolyamunk elsõ órája zajlott, me-
lyen sikeres TÁMOP-pályázatunknak kö-
szönhetõen mindannyian ingyenesen vehe-
tünk részt. 

Csütörtökön az egészségünkkel is foglal-
koztunk. Könyvajánlót állítottunk össze a
SpringMed Kiadó könyveibõl, melyet egész
hónapban megtekinthettek a hozzánk beté-
rõk. Délelõtt általános iskolások játszották el
az Árgyélus királyfi és Szép Ilonka címû me-
sét ovisoknak és a helyi Idõsek Napközi Ott-
hona lakóinak. A mesejáték után az elõadók
és a nézõközönség közösen origamit készí-
tettek Kovács Györgyi origamimûvész segít-
ségével. Délután ismét az egészég került elõ-
térbe. A helyi kórház dietetikus nõvérével
beszélgethettek az érdeklõdõk táplálékaller-
giáról, egészséges táplálkozásról. Majd meg-
nézhettük, hogyan készülnek a Kreatív
Klubban az egészségre ártalmatlan textilsü-
temények. 

Pénteken vendégünk volt Telegdi Ágnes.
A gyerekek nagy izgalommal várták az elõ-
adásokat, és jó ismerõsükként üdvözölték az
írónõt, aki már nem elõször látogatott el hoz-
zánk. Madarakról szóló, interaktív bemuta-
tóját kisiskolásoknak tartotta nagy sikerrel.
Az elõadás után a gyerekek az írónõ segítsé-
gével lerajzolták a látottakat. Ezután követ-
kezett az óvodásoknak szóló program. A ki-

csik találkoztak Barnabás macival, mesehall-
gatás után együtt játszottak Barnabással.
Délelõtt egy középiskolásoknak szóló elõ-
adásra is sor került. A Gazdálkodik a család
mottójával a helyi bank vezetõje tartott isme-
retterjesztõ elõadást. Beszélt azokról a szol-
gáltatásokról, amelyeket már ez a korosztály
is igénybe vehet, emellett felhívta figyelmü-
ket az esetleges veszélyekre, a személyes
adataik védelmére. Az elõadás végén vála-
szolt a felmerült kérdésekre is, amelyek szép
számban érkeztek az elõadóhoz. 

Szombaton játszottunk. Családi rejtvény-
fejtés, társasjátékozás, vetélkedõ és kézmû-
ves foglalkozás várta az érdeklõdõket. A já-
ték mellett a sportra is idõt szakítottunk,
könyvtárunk is bekapcsolódott az I. Könyv-
tárút programjába. Szombaton délelõtt érke-
zett meg hozzánk az október 4-én Békéscsa-
báról elindított könyv. A könyvfutár szerepét
segítõink, a helyi triatlonosok vállalták, akik
a szekszárdi megyei könyvtár munkatársai-
val együtt kerekeztek a könyvvel Báta-
székrõl, illetve Mórágyról Mecseknádasdra.
A megfáradt futárokat zsíros kenyérrel és te-
ával vártuk, majd rövid pihenõ után helyi ki-
adványokkal megpakolt hátizsákkal tovább-
indítottuk õket a következõ állomásra. 

Könyves vasárnap egész napos nyitva tar-
tással vártuk olvasóinkat. Ezen a napon ha-
gyományosan ingyenes beiratkozás, kedvez-
ményes szolgáltatások várták a hozzánk 
betérõket. Délelõtt családi mozi, délután
eredményhirdetések zajlottak. Az országos
fotó- és rajzpályázatot minden évben meg-
hirdetjük. Eredményhirdetésre mindig a
könyves vasárnapon kerül sor. Idén rajz kate-
góriában közel kétszáz alkotás érkezett, eb-
bõl negyven rajzot óvodások készítettek.
Nagy sikere volt a díjazottak körében a sünis
ceruzatartónak, a dominónak és az olvasó-
lámpának. Könyvjelzõt, tollat, csokit, kisebb
ajándékot mindenki kapott.
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Programok a Völgységi Kistérség
könyvtáraiban

A kistelepülések könyvtárosai is kivették ré-
szüket a könyves vasárnap szervezésébõl. 
A legtöbb könyvtárban rajzversennyel, vetél-
kedõkkel, közös olvasással várták az érdek-
lõdõket. Néhány településen nem csak vasár-
napra szerveztek programokat, hanem a hét
többi napjára is.

Mõcsényben rajzversenyt hirdettek,
melynek eredményhirdetése zajlott a köny-
ves vasárnapon. Diafilmvetítés, közös mese-
olvasás és kézmûveskedés is szerepelt a
programban. A település szintén bekapcsoló-
dott az I. Könyvtárút programjába. 

Kismányokon Mesélünk és rajzolunk
címmel szerveztek programot, Cikón kvíz-
verseny zajlott. Bátaapátiban Mesebütykölde
családi játszóház várta vasárnap az érdeklõ-
dõket. Györében festménykiállítás megnyi-
tójára került sor, és a könyvtár rendkívüli
nyitva tartással várta olvasóit. A váraljai
könyvtár Utazás Disneylandbe címmel tar-
tott meseolvasást, filmvetítést és a látot-
tak-hallottak alapján családi vetélkedõt. Len-
gyelen repülõt, madarakat, sárkányokat 
készítettek papírból családi összefogással,
majd az elkészült tárgyakkal kapcsolatos
könyveket keresgéltek a könyvtárban, és egy
sárkányos mesét is meghallgattak. Nagyvej-
kén rajzpályázat és mesedélután várta a ki-
csiket. 

A mórágyi könyvtár is részt vett szomba-
ton az I. Könyvtárúton. Vasárnap délelõtt
székely mesemondó elõadását hallgatta a fa-
lu apraja-nagyja, majd a gyerekek az elhang-
zottak alapján meseillusztrációkat készítet-
tek. Délután Ki tud többet Fekete Istvánról és
Kosztolányi Dezsõrõl? címmel játékos csalá-
di vetélkedõt tartottak, majd a vetélkedõ
eredményhirdetésével zárult a könyves va-
sárnap. 
A legszínesebb programot a kakasdi könyv-
tár szervezte a település lakóinak. Két nap
programjába belesûrítették az országos kon-
cepció majdnem minden témakörét. Volt
egészséges ételek kóstolóval egybekötött be-
mutatója, beszélgetés a védõnõvel, szellemi
totó családoknak. Tanul a család programjuk

figyelemreméltó: Mit mesélnek nekünk a
kakasdi Tájszobák kiállított tárgyai? címmel
tartottak játékos ismeretterjesztõ foglalko-
zást. Érdekes programjuk volt még az Útvo-
naltervezõ, ahol a település térképén külön-
bözõ útvonalterveket kellett készíteni a

könyvtárba való eljutáshoz. Emellett el kel-
lett mondani minden információt, amit az ut-
cák névadóiról tudtak a résztvevõk. Kézmû-
ves foglalkozáson origamit készítették, majd
teadélután keretében kiosztották a jutalma-
kat, és kötetlen beszélgetéssel töltötték az
idõt. Érdemes talán megemlíteni, hogy a pá-
lyázatból kapott jutalomkönyveket azoknak
a családoknak adták át, akik mindegyik
programjukon részt vettek, az elsõ helyezett
négy gyermekével, a második három, míg a
harmadik két gyermekével együtt. A könyv-
táros mindent megtett azért, hogy prog-
ramjukról minél többen értesüljenek, még a
település iwiw-es oldalát is felhasználták
reklámozásra. Figyelemre méltó programsor
egy 1700 fõs kistelepülés könyvtárosától. 

Egy kis statisztika: a legtöbb rendezvény
a bonyhádi könyvtárban zajlott, szám szerint
34, amibõl 5 kiállítás egész héten, illetve
egész hónapban látogatható volt. A progra-
mokat összesen 2475-en látogatták, legna-
gyobb népszerûségük a gyerekek számára
meghirdetett programoknak volt. A Völgysé-
gi Kistérség 17 könyvtárából 10 település
szervezett programot, 442-en látogatták a
közel 40 rendezvényt. 

Végezetül mit is mondhatnék? Jövõre in-
nen folytatjuk… ■
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