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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-
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káknak féléves ingyenes beiratkozási lehe-
tõséget ajánlottunk fel október hónapban.
Könyvtárunk bababarát terület, így rendel-
kezünk azokkal az alapvetõ kellékekkel,
amelyek a szoptatáshoz, a babák tisztába té-
teléhez, a biztonságos elhelyezéshez és a já-
tékhoz szükségesek.

Gyermekkönyvtárunk havonta két alka-
lommal szervezi meg a Betûbölcsi baba-ma-
ma klub programjait, amelyekkel célunk a
könyvek megszerettetése és az olvasásra ne-
velés.

Könyvtárunkban általában évente két 
alkalommal fotópályázatot hirdetünk. 
A születés hete programjainak részeként
meghirdettük Gömbölyödõ pocak címû pá-
lyázatunkat, amellyel a várandósság során
bekövetkezõ testi-lelki változásokat kíván-
tuk bemutatni. A pályázat eredményhirdeté-
sére is október 4-én, hétfõn került sor.

Napjainkban egyre többen élnek a termé-
szetgyógyászat adta lehetõségekkel, hogy
minél egészségesebbek legyenek. Ezért
meghívtuk Daróczi Zoltán természetgyó-
gyászt, aki valamennyiünk figyelmét felhív-
ta arra, mire és hogyan figyeljünk oda min-
dennapi életünk során. A közel nyolcvan fõ
két órán át nagy érdeklõdéssel hallgatta,
majd kérdezte az orvos szakembert.

Folytatódott ezen a héten a tizenöt órás
számítógép- és internethasználati oktatás,
amelyet elsõsorban kezdõknek szervezünk.

Diákcsoportokat hívtunk meg, s állatot
neveltünk az interneten az 5-én délelõtt tar-
tott programunk keretében. A Gyermekbiro-
dalom és az internetes részleg közös rendez-
vényén olyan honlapokat ismertek meg a 
diákok, amelyek segítségével szakszerûen
tudják gondozni otthoni kedvenceiket, illet-
ve kipróbálhatják a virtuális állatnevelést is.

A Biztonságosan a neten is – tiniknek cí-
mû rendezvényen Baracsi Katalin, a Kék
Vonal munkatársa tartott elõadást. Az alapít-
vány célja, hogy a problémákkal küszködõ
gyerekeknek és fiataloknak segítsenek. Az
internethasználat is számos veszélyt rejt,
ezekre hívta fel az elõadó a fiatalok figyel-
mét.

Október 9-én, szombaton délután kettõ-
tõl hat óráig tartottunk nyitva. E délutánon
elsõsorban a családoknak szerveztünk prog-
ramokat.

Az Én is madárbarát vagyok! címû játé-
kos foglalkozás aktualitását biztosította egy-
részt az, hogy madárbarát könyvtár va-
gyunk, másrészt a madármegfigyelési világ-
nap. A madarak szeretetét gyermekkorban
érdemes elkezdeni, s könyvtárunk jó alapot
biztosít ehhez, mivel minden rendelkezé-
sünkre áll (információs felület, sok-sok ma-
daras könyv, a könyvtár teraszán madárete-
tõ, a könyvtár mögötti parkban madárodúk).
A Magyar Madártani Egyesület helyi cso-
portjának vezetõje játékos formában hívta
fel a gyermekek figyelmét a madarak gon-
dozására. A rendezvényre eljöttek a helyi
madárbarát óvoda óvodásai is.

Az aranyszõrû bárány címû interaktív
mesejátékot az apróságok örömére a Cibere
Meseszínház három felnõtt énekes-színésze
adta elõ, így remek kikapcsolódás volt a me-
sedélután az egész családnak.

2010-ben könyvtárunk egy új kezdemé-
nyezést indított útjára kollégánk javaslatára.
Az Év Olvasója elismeréssel szeretnénk kife-
jezni megbecsülésünket mindazoknak, akik
valamilyen formában kiemelkedõen részt
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vesznek könyvtárunk mindennapi életében;
azoknak, akik évek óta hûséges látogatóink,
illetve azoknak, akik ebben a rohanó világ-
ban rendszeresen járnak könyvtárba, olvas-
nak könyvet. Mérlegeltük, hogy ki hány
könyvet kölcsönzött az adott évben, milyen
rendszeresen látogatott el hozzánk, idõben
visszahozta-e a kivett olvasmányokat.

Átadtuk a díjat legfiatalabb olvasónknak,
aki nyolchónapos, legidõsebb olvasónknak,
aki kilencvenhat éves, de Az Év Könyvtári
Segítõjének, a helyi Móra Ferenc Közmûve-
lõdési Egyesület elnökének is. Irodalmi 
mûsor keretében a város polgármestere
nyújtotta át Az Év Olvasócsaládja elismerést
az öttagú Könyves családnak, akik rendsze-
resen kölcsönöznek, s megosztják olvas-
mányélményeiket velünk.

Október 10-én, a könyves vasárnapon ki-
lenctõl tizenkét óráig vártuk olvasóinkat, lá-
togatóinkat. Minden eddiginél többen jöttek
el az egészséges életmód témakörében szer-
vezett rendezvényekre. A délelõtt folyamán
az egész épületet bejárhatták az érdeklõdõk,
s különféle standokon ingyenes lehetõségek
között választhattak, többek között kipró-
bálhatták az egészségmegõrzõ masszázsgé-
pet, (bio)termékeket, mézet kóstolhattak,
bevizsgáltathatták az otthoni ivóvizet. 
A Szív Egyesület vérnyomás- és a városi
kórház csontsûrûségmérése nagy sikert ara-
tott a látogatók körében. A helyi TÉSZ 
finom almájával kínáltuk a könyvtárba érke-
zõket. Pszichológus és családterapeuta segí-
tett azoknak, akik számára fontossá vált a
gyermekvállalásra való tudatos felkészülés.

A családfakutatás napjainkban egyre na-
gyobb népszerûségnek örvend, hisz legtöb-
bünkben felmerült már a kérdés, hogy hon-
nan származunk, kik voltak az õseink. Ezen
a napon a helyi levéltár vezetõje és amatõr
családfakutató nyújtott segítséget és adott
tanácsot az érdeklõdõknek.

Az orchidea korunk talán legkedveltebb
és legmutatósabb szobanövénye. Számtalan
fajtája létezik, melyek más és más gondos-
kodást igényelnek. Gondozásukhoz Tátrai
Zsuzsa, a Magyar Orchidea Társaság elnöke
adott tanácsot.

Gyûjteményünkben nagyon sok olyan
dokumentum található, amely az egészséges
életmóddal, az egészségmegõrzéssel kap-
csolatos. Az egyes standok kiállításaihoz,
termékeihez kapcsolódva tematikus könyv-
ajánlóinkkal hívtuk fel olvasóink, látogató-
ink figyelmét e dokumentumainkra.

Könyvtárunkba október 9-én és 10-én 15
új olvasó iratkozott be, 37 olvasónk pedig
érvényesíttette tagságát. A hét folyamán 31
programot szerveztünk, amelyeken 1262 fõ
vett részt, de a látogatók megtekinthettek két
könyvtári kiállítást is, a játékos kedvûek pe-
dig kitölthették könyvtári totónkat.

Mint minden nagyobb könyvtári rendez-
vény, a miénk is csapatmunkában szervezõ-
dött. Már a nyár elején megbeszéltük tervein-
ket, amelyeket szeptemberben pontosítottunk.
Minden kolléga aktívan részt vett az elõkészü-
letekben és a programok lebonyolításában. 
A saját erõt kiegészítette a Katona József
Könyvtár anyagi támogatása és a számos jól
használható szóróanyag, apró tárgyi aján-
dék. ■
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