
„Egészen más oldalukról mutatkoztak be a
könyvtárak, tudósít a Tolnai Népújság. Me-
gyénk harminc települése is csatlakozott az
Országos családi könyvtári napok kezdemé-
nyezéséhez, amely számos érdekes és izgal-
mas programmal várt az érdeklõdõkre. A kü-
lönbözõ mûsorok és elõadások nem csak az
olvasás szerelmeseit ragadták magukkal.

A rendezvények résztvevõit naponta más-
más témakörhöz kapcsolódó kiállítások, iro-
dalmi mûvekre épülõ beszélgetések, olvasás-
hoz kötõdõ játékok, és nem mellékesen zenei
csemegék is várták. Mindezekkel arra hívták
fel a kicsik és a nagyok figyelmét, hogy mi-
lyen fontos szerepük van az olvasóvá nevelés
folyamatában.

Idén is kiemelt esemény volt a könyves
vasárnap. Ekkor a könyvtárak rendkívüli
nyitva tartással, kedvezménnyel és sokféle
programmal kedveskedett a látogatóknak.
Az olvasást szeretõk pénztárcáját is igyekez-
nek kímélni.

Szekszárdon a megyei könyvtárban fiata-
loknak és idõseknek egyaránt hasznos, kedv-
csináló õszi internet-tanfolyam kezdõdött,
ugyanitt délután már azok a szülõk, nagy-
szülõk követhették figyelemmel a British
Council nyelvtanárának elõadását, akiknek
négy–hét éves gyermekeik vagy unokáik
vannak. Õk hasznos információkat kaptak
arról, miként lehet a lurkókat hatékonyan
angol nyelvre tanítani otthon. 

»Nem kell temetni a gyerekirodalmat« –
mondta Sándor Csilla, a Csodaceruza fõ-
szerkesztõje. Sem a szerzõk, sem a gyerme-
kek részérõl. Úgy véli, a gyerekekkel könnyû
megszerettetni az olvasást, csupán ismerni
kell a megfelelõ módszert. Ennek egyik fon-
tos része, hogy semmiképp sem szabad erõl-
tetni azt. A program résztvevõi egyetértettek
abban, hogy a digitális korban minden-
képpen szükség van az olvasás kitartó nép-
szerûsítésére. Kiemelt feladat, hogy a peda-
gógusokon keresztül legyen lehetõségük a

gyerekeknek megismerni a nekik szóló érté-
kes irodalmat. Ennek egyik eszköze lehet a
Csodaceruza mint kicsiknek szóló lap.

A könyvtári napok idején több soron elõ-
térbe került az ifjú korosztály. Az esemény
utolsó napján telt ház volt az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában.
Délelõtt, a csodareggeli után, bölcsõdések
és szüleik vették birtokba a bibliotékát a já-
tékórán, majd kora délutántól nagyobb gye-
rekek foglalták el helyüket: a kézmûves fog-
lalkozás sokakat vonzott, meg is telt a
könyvtár. A gyerekzsivajt aztán Holle anyó
törte meg. Frank Ildikó, a Magyarországi
Német Színház színmûvésze hozta a mesét a
gyerekeknek. A gyermekkönyvtárban a na-
pot a Holló Együttes mûsora zárta, a nézõ-
sereg nagy örömére.

Vasárnap a fõkönyvtárban író-olvasóta-
lálkozót rendeztek, majd a napot színházi
elõadás, Parti Nagy Lajos – Darvas Ferenc
Ibusár-megállóhely címû darabja  zárta a
DBU-ban, amelyet az érvényes tagsággal
rendelkezõk élvezhettek a pécsi Harmadik
Színház elõadásában. A programsorozat
célja az olvasás népszerûsítése volt.”

(Megyei Napló, 2010 októbere, W. J.)

Hõgyész

A könyves vasárnapon az Egyenlõ esélye-
kért címmel vetítettük a Ha az út kanyaro-
dik. Egy cigánykaraván meséi címû doku-
mentumfilmet. Az elõítéletrõl, nemcsak 
romák és nem romák, hanem a különféle ci-
gány csoportok közötti meg nem értésrõl
szól elsõsorban. Nagyon szép, pozitív hatást
keltõ. Az összejövetelen részt vettek a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat frissen
választott tagjai, gyerekek, felnõttek is.

A film után szó került a cigányság ügye-
irõl, a hõgyészi helyzetrõl. Mindenki egyet-
értett abban, hogy a gyerekekkel való foglal-
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kozás az egyik legfontosabb tennivaló. 
Ezután öt mini családi könyvtárat sorsoltunk
ki olyan sokgyerekes családok között, ame-
lyekben különféle korú gyerekek élnek. 
A könyvcsomagokat az összefogás-támoga-
tásból vettük. 

Pörböly

Könyvtárunk az országos rendezvényekhez
a Könyvtárúthoz kapcsolódó programmal
csatlakozott. Ez a mozgalom egy könyvtári
stafétaútvonal Békéscsaba és Pécs között,
amelynek célja az útvonalon elhelyezkedõ
könyvtárak megismertetése a környezõ és
távolabbi települések lelkes képviselõivel,
valamint a könyvtárak szolgáltatásainak
népszerûsítése a lakosság körében. A stafé-
tabotot jelképezõ bõrkötéses könyvet a bajai
könyvtárosok lelkes csapata hozta el hoz-
zánk október 8-án, pénteken. Ezen a délutá-
non logikai fejlesztõ játékokkal vártuk a
hozzánk érkezõ gyerekeket. A fáradhatatlan
gyereksereg felnõtteket is megszégyenítõ
módon oldotta meg a nehezebbnél nehezebb
feladványokat, így jutottak a játékok megol-
dásában egyre magasabb, egyre bonyolul-
tabb szintre. A játékos feladatok megoldásá-
ért a gyerekek értékes könyvjutalomban 
részesültek. A stafétát másnap reggel Alsó-
nyék könyvtárának adtuk át, ahol pogácsá-
val és üdítõvel vártak bennünket.

Tamási

Közönségtalálkozót szerveztünk a világ leg-
fiatalabb vasemberével, Breuer Orbán Ká-
rollyal, Tamási Város Sportemberével. A ta-
lálkozóra elsõsorban az általános és közép-
iskolás korosztály látogatott el. A vetített
képes elõadáson a világ legfiatalabb
DecaIronmanje részletesen beszámolt a
2009-ben Mexikóban rendezett versenyrõl.
Az érdekes, közvetlen hangulatú képes elõ-
adáson a nézõk sok mindent megtudhattak
arról, hogy milyen felkészülést igényel és
milyen módon hat az emberi szervezetre ez
a rendkívül megterhelõ sportág.

Gazdálkodj okosan! vetélkedõt is tartot-
tunk gyerekeknek. 

Október 8-án az iskolások különbözõ
korcsoportjai számára szerveztünk a
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet se-
gítségével játékos vetélkedõt, amelynek so-
rán a gyerekek számot adhattak a pénzügyi
területen szerzett ismereteikrõl, és sok érde-
kességet tudhattak meg ezzel kapcsolatban.
A takarékszövetkezet által felajánlott aján-
dékokból nemcsak a nyerteseknek, hanem
minden megjelent gyereknek jutott.

Október 10-én, a könyves vasárnapon a
játéké és az egészségé volt a fõszerep. 
A gyerekeket és a játékos kedvû felnõtteket
Nemes László zenés gyermekszínháza szó-
rakoztatta, majd papírállatkák készítésében
próbálhatták ki ügyességüket. A család töb-
bi tagja pedig az ételek és az immunrendszer
kapcsolatáról hallhatott elõadást a Szekszár-
di Életmód Klub tagjaitól. Késõbb Barth
Évától hasznos tanácsokat kaptunk az ételek
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fõzésével és tárolásával kapcsolatban.
Mindkét elõadáshoz ételkóstoló kapcsoló-
dott. Az egészséghez hozzátartozik az iz-
mok megfelelõ állapota is. Bachmann Béla,
miután kicsit megtornáztatta a közönséget, a
gyógy- és sportmasszázsról tartott bemuta-
tóval egybekötött elõadást. A már hagyomá-
nyos programnak tekinthetõ egészségügyi
szûrésen pedig a résztvevõk képet kaphattak
egészségi állapotukról is.

Október 10-én délelõtt Iregszemcsén,
délután Regölyben adta elõ Nemes László
„Hangoló” Csacsikázó címû mûsorát, a
gyerekek nagy örömére.

Nagymányok

A könyvtár-teleházban Radó Orsolya afrikai
élménybeszámolója hangzott el vetítéssel,
könyvajánlóval. A tanárnõ a Hosszúhetényi
Általános Iskolában tanít. Önkéntesként egy
évet Afrikában (Burában) élt, és segített a
St. Joseph Gyermekotthonban (árvaház). Ta-
pasztalatait, élményeit képeken és filmen
örökítette meg. 

Rendezvényünkön ezeket vetítette le és
mutatta be. Az elõadást nagy érdeklõdéssel
figyelte közönségünk, és nagyon sok kérdést
fogalmaztak meg az ismeretlen világgal
kapcsolatban. Befejezésként kis ritmusgya-
korlatra is felkérte a vállalkozó gyermekeket
a hozott hangszerek megszólaltatásához.
Tárgyakat és albumokat is hozott kis könyv-
bemutatónkhoz, könyvajánlásunkhoz, ame-
lyek az elõadás után egy hétig láthatók vol-
tak. A 115 résztvevõ ajándékot kapott.

Meglepetés délután volt a Nálatok lak-
nak-e állatok? címû program. Könyvajánló,
vetélkedõ, jutalmak! Október 6., az állatok
világnapja adta az ötletet a témaválasztás-
hoz. A Kaláka együttes zenés könyve és ka-
zettája segítségével együtt énekeltek a gye-
rekek, majd vetítésen ismerkedhettek a 
különbözõ állatokkal. Közben egy-egy
résztvevõ bemutathatta kedvenc állatát. Vé-
gezetül a találós kérdésekre adott helyes vá-
laszokkal és a TOTÓ sikeres kitöltésével
ajándékokat (golyóstollat, kulcstartót, füze-
teket, színezõket, oklevelet, képeket, színes
ceruzákat, dominót) kaptak az állatbarátok.

A könyves vasárnap eseménye az Inter-
netes tanulás okosan! Jöjjön el és megtanít-
juk! címû alapfokú internethasználói tanfo-
lyam volt. Téma: az internetes tartalmak 
sajátos formai világa. 25 fõ vett részt ren-
dezvényünkön. Ajándékok: saját készítésû
kézikönyv internethasználóknak, 2011. évi
könyvjelzõ. Volt még reformkonyha kóstoló-
val, ingyenes internethasználat, tartozások
visszavétele díj nélkül, könyvajánló, kvíz.
Ezen az eseményen 51 fõ vett részt. Sokan
örültek az ingyenes internethasználatnak, és
a tartozásukat is visszahozták.

Családok segítettek a reformkonyha-
kóstolók elkészítésében. Az Egészséges
Életmód klub tagja ismertetõt tartott a re-
formkonyha fontosságáról a családban. Be-
fejezésként egy kis vetélkedõt rendeztünk a
családoknak. A könyveket szívesen kölcsö-
nözték ki, így beiratkoztak, és ezzel a
könyvtártagok száma is nõtt. Ajándékok: kö-
tény, táska, lámpa, könyvek, jegyzettömb,
könyvjelzõ, képek, egészség-szórólap. 
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Nagyon jó hangulatú délutánokat töltöt-
tünk el olvasóinkkal, érdeklõdõkkel. Sokan
megköszönték a meghívást, és máskor is szí-
vesen vesznek részt hasonló rendezvénye-
ken. Jó visszhangja volt rendezvényeinknek
a településünkön, és a helyi televízió is íze-
lítõt adott a délutánokról.

Gyönk

Hétfõn 13 órától Borsányi Andrásné nyug-
díjas pedagógus vezetésével gyöngyfûzési
lehetõséget biztosítottunk az érdeklõdõ gye-
rekeknek. A már „rutinos” gyöngyfûzõk
mellett voltak a technikával most ismerke-
dõk is. 

Csütörtökön a könyvtár olvasóterme 
„játékbarlanggá” alakult át. Különbözõ tár-
sas- és kártyajátékok kerültek elõ. A játék
mellett célunk volt, hogy a gyerekek egy kö-
zösséget alkotva késõbb is visszatérjenek
majd ilyen és más könyvtári foglalkozá-
sokra.

Pénteken Családi szocializáció címmel
Strigenczné Bernáth Zita pszichológus-
gyógypedagógus volt a könyvtár vendége. 
A találkozó célja kötetlen beszélgetés volt,
ahol a tizenkét felnõtt érdeklõdõ személyes
jellegû nevelési kérdéseit beszélhette meg az
elõadóval. Közben a gyerekek a védõnõk
felügyeletével a könyvtár olvasótermében a
baba-mama klub játékaival foglalták le ma-
gukat. 

A könyves vasárnapon 8-tól 12 óráig tar-
tottunk nyitva, amikor is kölcsönzési és
internetezési lehetõség várta a betérõket.
Egy internetezõ volt, a kölcsönzõk pedig a
családi vetélkedõn részt vevõ gyerekek és
szüleik voltak.

Egy nagymama, Laszk Györgyné mesélt
a csoportnak. Az általa készített illusztrációs
táblákkal színesített foglalkozás a mese
mellett a játék és a tánc közös élményét ad-
ta a nagyon hálás gyerekeknek. 

Egész héten lehetõség volt késedelmi díj
megfizetése nélkül visszahozni a lejárt ha-
táridejû könyveket. Ezzel a lehetõséggel
összesen tizennyolcan éltek is.

Tíz órától családi vetélkedõt szerveztünk,
ahol a feltétel az volt, hogy a csapatban leg-
alább egy gyerek és egy felnõtt családtag le-
gyen. A vetélkedõ kérdései a könyvtárhoz
kötõdtek, megválaszolásuk során lehetõség
volt az állomány használatára. Ez mind az
irodalmi és nyelvi rejtvényeknél, mind pe-
dig a környezettel kapcsolatos növény- és
állatfelismeréses kérdéseknél fontos szere-
pet kapott. A résztvevõk így megismerhették
az olvasótermi állományt a használat során.
A jó hangulatú összejövetel után a promó-
ciós anyagok mellett értékes könyvajándé-
kot kaptak a legjobban teljesítõk.

Paks és kistérségei

Október 4-én délelõtt kezdõdtek az esemé-
nyek a városi könyvtár II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában mûködõ fiókkönyvtárá-
ban (4. osztályosok 4. osztályosoknak a csa-
ládról). A Regélõ Kárpát-medencei mese-
mondóverseny színhelye a városi könyvtár
volt, amelynek gyermekkönyvtárában más-
nap a Természettudományi Múzeum geoló-
gusa beszélt a sárkányokról és a dinoszau-
ruszokról. 

A szokásos Sünizene után a kisgyermek
fejlõdésérõl szóló nevelési tanácsokat adott
a szülõknek a városi vezetõ védõnõ. A Dele-
lõ nyugdíjas klub tagjai a Pakson élõ és al-
kotó költõvel, Acsádi Rozáliával és kötetei-
vel találkoztak. 

A hét egyik legsikeresebb összejövetele a
babahordozó-bemutató volt. A családi gaz-
dálkodásról szervezett kerekasztal-beszél-
getést a TelePaks Városi Televízió is su-
gározta. Szombaton délután két urológus
szakorvos várta az érdeklõdõket, a szûrõ-
vizsgálat és a tanácsdadás lehetõségével,
sajnos, kevesen éltek. A hagyományos kínai
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orvoslásról szóló bemutatójához kis érdek-
lõdõ csoportot gyûjtött maga köré az akup-
resszúra-tanácsadó.

A könyves vasárnap a Béke és egészség a
családban címû elõadással kezdõdött, majd
a XX. század magyar zenetörténetének ritka
dokumentumaiból tartott bemutatót családi
gyûjteményébõl egy helyi zenetanár-zene-
szerzõ.

A mûvelõdési központ könyvtára sem
szûkölködött programokban ezen a héten.
Október 4-én elkezdõdött egy harmincórás,
alapfokú számítógépes tanfolyam. Aznap
este a könyvtár önképzõkörének tagjai a vá-
rosi könyvtár Vannak vidékek címû irodalmi
estjén vettek részt. 5-én dietetikus tartott
elõadást az egészséges táplálkozásról, és
személyre szóló diétás tanácsot kaptak azok,
akik a dietetikus kérdõívet elõre kitöltötték.
Október 6-án szépségszalon volt az olvasó-
teremben. Sminkmester, kéz- és lábápoló
tartott bemutatót a jelentkezõ modelleken.
7-én Pilinszky János és Bach kapcsolatáról
hallhattak az érdeklõdõk. Az elõadó a helyi
gimnázium tanulója volt, aki ilyen tárgyú
dolgozatával egy Kárpát-medencei pályáza-
ton díjat nyert. 8-án Nádas László iparmû-
vész kiállítása nyílt meg az olvasóteremben,
a könyvtárgalérián. 9-én gyalogtúrát szerve-
zett a könyvtár a közeli Cseresznyéspusz-
tára.

A könyvtár munkatársai minden alka-
lomhoz könyvajánlást, kiállítást készítettek,
és folyamatosan felhívták a figyelmet a
könyvtár szolgáltatásaira. Mindennap teá-
val, süteménnyel, halk zenével fogadták 
a könyvtárba betérõket. Nosztalgiaáron
könyvvásárt is rendeztek, a honlapjukon na-
ponta adtak hírt az eseményekrõl, és napon-
ta friss fotó is felkerült a galériába.

A kistérség szolgáltatóhelyein is voltak
események. Pusztahencsén a televízió nép-
szerû Beugró mûsora alapján rendeztek 
társasjátékot középiskolás fiataloknak és
szüleiknek, a kisebbeknek pedig magyar
népmeséket vetítettek. Nagydorogon volt
kézmûves-délután az õsz jegyében; ingye-
nes vércukorszint-mérés, ezoterikus est,
filmvetítés gyerekeknek és felnõtteknek. 
A györkönyi könyvtárban elõadás hangzott
el a daganatos betegségek megelõzésérõl; itt
is volt ingyenes vérnyomás- és vércukor-
szint-mérés, valamint egészséges ételek kós-
tolója. A szervezõk bemutatták a helyi érté-
keket, a könyves vasárnapon pedig játékos
könyvtárismereti vetélkedõt tartottak. A ger-
jeni szolgáltatóhelyen az október 7-ei mese-
délután alkalmából ki lehetett volna tenni a
„telt ház” táblát, a rendezvény vendéglátás-
sal fejezõdött be. Madocsán könyvtárhasz-
nálati vetélkedõt tartottak felsõs tanulóknak,
a könyves vasárnapon pedig teázás közben
zajlott a Mesél a nagymama címû program.
Bölcskén akupresszúra-tanácsadó tartott be-
mutatót, volt családi kézmûveskedés, han-
goskönyv-hallgatás, Sünizene, könyvtári 
tagok mutatták be kedvenc könyvüket. 

A könyves vasárnapon Bölcske régen és ma
címmel fotókiállítást láthattak a könyvtárba
látogatók. Sárszentõrincen, a Lázár Ervin
Könyvtárban, Süni címmel zenés összejöve-
telre hívta az egy-három éves korú gyereke-
ket és édesanyjukat a könyvtáros. A nagy 
érdeklõdésre való tekintettel a gyermekda-
lokból, mondókákból, körjátékokból álló
programot havi rendszerességgel folytatják. 

Legnagyobb örömünkre a lakosság meg-
elégedettsége mellett a helyi sajtó, rádió és
televízió naponta beszámolt a megye köny-
ves eseményeirõl. ■
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