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Megváltozott a világ. (Közhelyes mondat,
de igaz.) Megváltozott a könyvtárosok sze-
repköre is. A mindennapi munkánkat oly fo-
galmak keresztezik, mint TIOP, TÁMOP, 
digitalizálás, tartalomszolgáltatás, elektroni-
kus dokumentumküldõ-rendszer, web2.0, 
e-book, és még sorolhatnánk. Jó dolog, sõt
felemelõ, hogy a sok-sok új feladat közepet-
te nem feledkezünk meg az „olvasóvá neve-
lés” szerepünkrõl sem. S bár tesszük szinte
észrevétlenül is, hisz minden zsigerünkbe
beleivódott már, de az összefogás hetében
mégis csak tudatosabban, koncentráltabban.
Mi, a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár munkatársai, partnerei vagyunk 
e vallott küldetésnek, ezáltal az országos
rendezvényeknek. Éppen ezért érdekes
programokkal csatlakoztunk magunk is a
családi könyvtári napokhoz október 4. és 9.
között. Az összefogás hetében szinte min-
den napra jutott olyan pályázat, akció,
amely az olvasás mellett a könyvtár szolgál-
tatásait is népszerûsítette. A vas megyei Bü-
kön, ezen a 3400 lakosú településen, minden
generáció számára igyekeztünk jó progra-
mokat kínálni.

Két pályázatot indítottunk el. Az egyik az
óvodás és iskolás korosztálynak szólt, ennek
a Családom és egyéb állatfajták címet ad-
tuk. Ha egyszer mesekönyvet írnál a csalá-
dodról, a kedvenc állataidról és a közös 
élményeitekrõl, milyen lenne a könyved bo-
rítója? S milyen címet adnál neki? – szólt
így a felhívás rajzversenyünkre. Szép szám-

mal érkeztek színes ceruzarajzok, festett, ra-
gasztott könyvborító-tervek. Született pél-
dául többkötetes könyvhöz kapcsolódó 
illusztráció is. Több mint hatvan munkát
kaptunk az ovisoktól és a kisiskolásoktól. 
A könyves szombaton nyílt meg a rajzokból
készült kiállítás, és ezen alkalomból került
sor az eredményhirdetésre is. 

Másik pályázatunkat a nagy nyilvános-
ságnak, azaz Bük város lakóinak, családjai-
nak írtuk ki. A Kis családunk nagy kedvence
címû fotópályázat témája a család kedvence,
aki vagy ami lehetett élõ személy, a legked-
vesebb háziállat, virág, tárgy, családi pil-
lanat… Összesen 31 fénykép indult a ver-
senyben, amelyekre 2010. október 1. és 8.
között lehetett szavazni az intézmény hon-
lapján. Az egy hét alatt közel 1300 voks ér-
kezett a fotókra. A közönségszavazat elsõ
három helyezettje mellett a Büki újság szer-
kesztõbizottsága által különdíjra javasolt fo-
tók tulajdonosai is vásárlási utalvány és
ajándéktárgy jutalomban részesültek. Vala-
mennyi fotó kikerült gyermekrészlegünkbe. 

Csak „csalogató szolgáltatásoknak” hív-
tuk azt a két akciónkat, amellyel a beiratko-
zási kedvet, a könyvtár használatát, az olva-
sást kívántuk közelebb vinni a lakossághoz.
Kéz a kézben néven hirdetett kedvezményes
családi beiratkozással és a Mit rejt a lufi?
zsákbamacskás ajándékozással a közös láto-
gatást – a könyvtárban együtt töltött idõt –
szorgalmaztuk.

Néhány szót érdemes mesélni a napi
programjainkról is, hisz a résztvevõk na-
gyon kedvelték és szerették ezeket. 

Olvasni Bükön is érdemes!
✒✒    Párdi Bea



Büki felfedezõ címmel rejtvényfüzetet
készítettünk. A címébõl is adódik, hogy te-
lepülésünk történelmi múltjáról, helyi neve-
zetességeirõl, híres embereirõl faggattuk a
megfejtõket. 

Láncreakció címmel kincsvadászatra
hívtuk az általános iskola húsz diákját. Az
ifjak könyvrõl könyvre, filmektõl filmekig
haladva s így újabb és újabb feladványokat
megoldva jutottak el az eldugott kincshez.
Minden gyermek ajándékkönyvvel távozha-
tott, aki a végcélhoz érve a kincsre rálelt.
Míg egy-egy csapat a furfangos kérdésekre
kereste a választ lexikonokban, meseköny-
vekben, addig a várakozók a rejtvényfüzet
feladványait igyekeztek „kitörpölni”.

Könyvtárunk ma Meseország: 23 napkö-
zis gyermek vett részt azon a mese- és tea-
délutánon, ahol tudásuk mellett a zsebüket
is gyarapítani tudták cukorkákkal. A játékos
feladatok között például találós kérdések
megfejtésében, meghallgatott mese feldol-
gozásában, újsághirdetések megírásában
ügyeskedhettek. 

Ajánlom magamat! – Mikrofonpróba
1,2,3: Pénteken az ifjúsági klubos fiúk és lá-
nyok kedvenc könyvüket ajánlották egymás-
nak olvasásra. Nem volt egyszerû a feladat,
hiszen ez az a korosztály, amelyik a tan-
könyvet is nagy nehézséggel veszi csak a
kezébe. Az iskolai kötelezõ „gyakorlatok”
elvégzése mellett kevés az a kamasz, aki szí-
vesen olvas önmaga örömére. De örömet 

jelentett, hogy akadnak még lánglelkû lova-
gok, s az olvasás szeretete nem hunyt ki 
teljesen. Tapasztaltuk viszont, hogy az ol-
vasmányélményt ma a vámpíros könyvek
uralják. A délután második felében köny-
nyebb hangulatra kapcsoltak, és a hangos
olvasást maguk mögött hagyva éneklésbe,
karaokeba kezdtek a kamaszok. A könyvtár
nem a néma elmélyülés helyszíne volt ezek-
ben a percekben, viszont betérõ olvasóink
mosolyogva, vidáman fogadták a daloló csa-
patot. 

Cserebere – zsibvásár: Egyre többször
találkozunk azokkal a látogatókkal, akik ki-
olvasott, megunt könyveiktõl szeretnének
szabadulni. Minden ilyen dokumentum be-
fogadására a könyvtárnak nincs kapacitása,
már a helyszûke miatt sem. Így jutott
eszünkbe, hogy zsibvásárt hirdetünk, ahol
olvasóink egymás között elcserélhetik feles-
legessé vált olvasmányaikat. Az érdeklõdés
kissé a várt alatt maradt. Önmagunkat – ki-
csinyke naivsággal – megnyugtattuk azzal,
hogy az emberek mégiscsak ragaszkodnak
kedvenceikhez, a könyveikhez. 

Könyvtárunk kiemelt eseménye a köny-
ves szombat volt október 9-én, amikor rend-
kívüli nyitva tartással, ingyenes internetezési
lehetõséggel, eredményhirdetésekkel, kiállí-
tásokkal, családi vetélkedõkkel fogadtuk a
betérõket. Kiállítás készült a gyermekek raj-
zaiból, a fotópályázatra érkezõ fényképek-
bõl. Ezek mellett érdemes megnézni a
könyvtár olvasótermében kialakított kis sar-
kot, amely családok titkos gyûjteményeit –
babákat, szalvétákat, angyalkákat, képesla-
pokat, köveket – mutatja be.
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Nem túlzás azt mondani, hogy fergeteges
hangulatban zajlott öt csapat – huszonkét fõ
– részvételével a Gyûrûk urától Hajnalhasa-
dásig címû szellemes családi párbaj. Sok ér-
dekes feladat megoldásában kellett apának,
anyának, gyermeknek összedugnia kobak-
ját, hogy az ellenfelet megelõzve jó megol-
dásra jusson. Pl. Activity, filmes puzzle, iro-
dalmi hõsök szereplõválogatása, sztárok
kisvöcsökként, azaz gyermekkori képeik
alapján történõ felismerésük. A nosztalgiá-
zást és egyben a vidám párbaj zárását az
utolsó feladat adta, amelyben film- és rajz-
filmslágerek rövid részleteibõl kellett meg-
fejteni a mai harmincöt–ötven évesek gyer-
mekkori nagy kedvenceit. 

Nagyobb reklám, sok-sok színes plakát,
különbözõ korcsoportok különbözõ módon
történõ agitálása, apró gesztusmarketing a
mindennapokban (ajándékozások), az olva-
sás népszerûsítése mellett azt is szolgálta,
hogy hangosabban kiáltsuk ki környeze-
tünknek, hogy „nálunk jó lenni, nálunk sok
jó olvasnivaló van, nálunk kérése értõ fülek-
re talál…”. 

Mindenki nyert, aki a könyves szombaton
együtt játszott a velünk. Nyertesek voltak
azok is, akik nemcsak ezen a napon, hanem
valamennyi családi napon részt vettek, re-
gisztrált olvasói lettek a bibliotékánknak. 
A mai modernizált világunkban pedig abszo-
lút nyertesek azok, akik használják, kihasz-
nálják könyvtárunk valamennyi szolgáltatá-
sát, és örömmel ülnek le olvasgatni. Ahol a
gyermekek is megtalálják a maguk színes
könyvét, meséjét, ifjúsági regényét, amelyet
biztonságos, nyugodt környezetben lapozgat-
hatnak, olvashatnak. Hiszen nálunk jó helyen
vannak – s mert OLVASNI ÉRDEMES! ■

A kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi
Könyvtár tizenöt éve vesz részt az összefo-
gás a társadalomért, a könyvtárakért progra-
mokban. A kecskeméti Katona József
Könyvtár a kezdetektõl összefogta, össze-
hangolta és segítette a megye könyvtárainak
programjait.

Városunk könyvtára 2008-ra megújult és
kibõvült. Önkormányzatunk elnyerte az
utolsó címzett állami támogatást, amelynek
köszönhetõen alapterületünk megháromszo-
rozódott, így lehetõségeink is kibõvültek.
2009-ben már a nagyobb alapterületen szer-
veztük meg és bonyolítottuk le a könyvtári
napok programjait. Akkori tapasztalatainkat
jól tudtuk hasznosítani 2010-ben.

A könyvtári napok rendezvényeire októ-
ber 4. és 10. között került sor.

Hétfõn tartottuk a Kiskunfélegyházán
minden év októberében megszervezett anya-
tejes világnap programjait. Az ÁNTSZ helyi
szervezetével, a védõnõi szolgálattal közö-
sen készítettük elõ e rendezvényeket immár
harmadik alkalommal, és a könyvtárba vár-
tuk az orvosokat, a védõnõket, a mamákat és
a kisbabákat. Ebben az évben közel 
kilencvenen jöttek el, s érezték jól magukat
a tágas, világos, tiszta és egészséges környe-
zetben. Az intézményvezetõ köszöntötte a
megjelent szülõket, s mint házigazda szólt 
a könyvtár kínálta lehetõségekrõl. Az anyu-

Családi könyvtári napok
Kiskunfélegyházán

✒✒    Kállainé Vereb Mária

Daróczi Zoltán


