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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében és a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával Veszprém megye könyvtárai
is csatlakoztak a családi olvasást népszerûsí-
tõ országos rendezvénysorozathoz.

Ez év októberében, a családi könyvtári
napok keretén belül nemcsak a tinik vagy a
nagyik figyelmét szerettük volna felkelteni,
hanem a családokat szólítottuk meg prog-
ramjainkkal, ezáltal ráébresztve õket arra,
hogy milyen alapvetõ szerepük is van a
könyvtáraknak az olvasóvá nevelés folya-
matában. A sümegi Városi Könyvtárban –
mely közösségi színtérként is funkcionál –
minél több olyan lehetõséget igyekszünk
felmutatni, amellyel a különbözõ generáci-
óknak kínálunk kellemes és/vagy hasznos
elfoglaltságot. Hangsúlyozni kell a családon
belüli példaadás fontosságát (olvasás), vi-
szont minden gyermek, még ha nem olvasó
családba születik is, kapja meg azt a lehetõ-
séget, hogy értõ olvasóvá tudjon válni, hogy
azzá akarjon fejlõdni. Rá kell vezetnünk a
gyermekeket és a felnõtteket egyaránt az
irodalom szépségére, megértésére, és meg
kell mutatnunk, hogy az olvasmányaik ho-
gyan segíthetik õket a mindennapi életben.

A programok szervezésekor figyelembe
vettük a különbözõ generációkat, az aktív
használókat és a leendõ olvasókat. Támpont-
ként szolgáltak az ajánlott témakörök – Ol-
vas a család, Gazdálkodik a család, Tanul a
család, Egészséges a család, Játszik a család
–, ezekre alapoztuk mi is a programjainkat.

Könyvtárunkban 2010. október 8-án,
pénteken valósítottuk meg tervezett prog-
ramjainkat.

A délelõtti órákban két európai uniós elõ-
adás keretén belül egyszerre három téma-
kört is sikerült felölelnünk, a helyi Kisfa-
ludy Sándor Gimnázium diákjai, tanárai és
az érdeklõdõk tanultak is, gazdálkodtak is és
játszottak is egy kicsit. Szó volt Magyaror-
szág EU-ban töltött hat évérõl, a múltról, a
jelenrõl és a jövõrõl, majd továbbtanulásról,
munkavállalásról, esélyekrõl és lehetõsé-

gekrõl Európa
p o l g á r a k é n t .
Ezek a játékos
kvízkérdésekkel
e g y b e k ö t ö t t ,
színvonalas és
tartalmas elõ-
adások Geren-
csér Juditnak,
az Országos
Igazságszolgál-
tatási Tanács Hi-
vatal Magyar
Bíróképzõ Aka-
démia információmenedzserének köszönhe-
tõk, aki EU-szakértõ, és nem utolsó sorban
könyvtáros végzettségû.

A délután és az este folyamán, a könyv-
tári éjszakánkon vártuk a leendõ könyvtárta-
gokat ingyenes beiratkozási lehetõséggel,
továbbá kegyelem óráit hirdettünk a kése-
delmes olvasóknak, azaz büntetlenül hoz-
hatták vissza a náluk lévõ, kölcsönzési ha-
táridõn túli dokumentumokat. Ingyenes
szolgáltatásaink közé tartozott a nap folya-
mán az internet- és számítógép-használat, az
elektronikus dokumentumok kölcsönzése.

Keresztrejt-
vényt kínáltunk
olvasóinknak,
melynek meg-
fejtése régi név-
adónk, Simon
István volt. Min-
denki, aki vállal-
kozott a rejtvény
kitöltésére, egy
tollat és egy ál-
talunk készített
könyvjelzõt ka-
pott ajándékba.

Minden érkezõ könyvtárlátogatót, érdek-
lõdõt meghívtunk egy csésze, forró teára.

Gesztenye-klub kézmûves játszóháznak
adtunk otthont könyvtárunk szakirodalmi ter-
mében, két általános iskolai csoport (38 fõ),

Olvasni érdemes! – Sümeg lakosságának és a térségében élõknek is
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majd az est fo-
lyamán még to-
vábbi 16 gyer-
mek és felnõtt
vett részt könyv-
jelzõ, gesztenye-
bábu és termések
s e g í t s é g é v e l
megformált csi-
ga készítésében.

A foglalkozás vezetõje, Tóth Andrea mûvelõ-
désszervezõ õszi hangulatot idézõ tárgyak
készítéséhez mutatott még új technikákat, és
felhívta a figyelmüket a könyvtárban fellel-
hetõ új kézmûves, a gyakorlat elsajátításban
segítséget nyújtó füzetekre, könyvekre.

13 órától Velünk élõ angyalok címmel
Vizi Tünde életvezetési tanácsadó várta a
könyvtárba érkezõket angyalterápiával, kár-
tyavetéssel, önismereti tanácsadással. Volt,
aki feltöltõdve, boldogan; volt, aki ráismer-
ve hibáira, problémáira, meggyengülten,
majd újra erõsen és volt, aki könnyezve,
elérzékenyülten hagyta el a termet Tünde
angyali terápiája után.

Színesítettük a délutánt a könyvtár legré-
gebbi könyveinek kiállításával, felhívtuk az
olvasók figyelmét a nyertes TIOP 1.2.3/08/1
pályázatunk eredményeire, bemutattuk a kü-
lönbözõ modulokkal fejlesztett Szikla21
IKR-t, hangsúlyozva a gyorsaságot, a preci-
zitást, a megbízhatóságot egyaránt. Könyv-
tárunk a sümegi Kisfaludy Sándor Mûvelõ-
dési Központ intézményegysége, és a
www.sumegmk.hu honlapot is sikerült úgy
felfejlesztenünk, hogy könyvtárunk is szín-
vonalas felületen jelenjen, és a jövõben napi
24 órában elérhetõ legyen a világhálón.

A gyermekek figyelmébe ajánlottunk két
internetes oldalt – Egyszervolt.hu és a
Gribedli.hu –, melyet elõször játékosan be-
mutattunk, majd önállóan barangolhattak az
oldal adta lehetõségek között. Felhívtuk az
egész család figyelmét az Egyszervolt.hu ol-
dalon a Családi Biztonságos Internetezésre
(CSABI), képeslapküldés lehetõségére, és a
Mûhely sokrétûségére.

18 órakor egy családi aerobik óra vette
kezdetét, ahol kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt üdítõen ható testedzést kínáltunk.
Megismerhették azokat az alaplépéseket,

mozgásformákat, amelyek elengedhetetle-
nek az egészséges életmódhoz. Némethné
Darabos Ágota aerobikoktató a mozgás
mellett a helyes étrend kialakításához,
egészséges ételek készítéséhez nyújtott
hasznos, könnyen elsajátítható praktikákat.

Az est folyamán elérkeztünk Nagy Mik-
lós nyugdíjas gimnáziumi tanár Az õszi ég-
bolt címû elõadásához, amit a csillagászati
távcsõ kipróbálásának lehetõségével tettünk
még érdekesebbé, színesebbé. Az elõadást
követõen 21 óra 40-kor az intézményünk
udvarán felállított távcsõvel az érdeklõdõk a
Jupitert és holdjait vehették szemügyre.

Említést szeretnék tenni még egy érde-
kes, nem mindennapi programról, a bicikli-
túrával egybekötött élménybeszámolóról.
Sümegrõl induló csapatunkat – elöl-hátul
polgárõri kísérettel – Csabrendeken Kesz-
lerné Párizs Anikó várta, a helyi könyvtáros.
A mozgás, a friss levegõ, a hangulat már él-
ménynek számított. A délután középpontjá-
ban azonban mégsem ez állt, hanem Turóczi
Gábor extrémszakács, aki tavaly már vendé-
günk volt ugyan, de akkor itt, Sümegen és
Gógánfán tartott
é lménybeszá-
molót. A nagy
érdeklõdés és
annak a hiánya,
hogy akkor nem
tudtuk megízlel-
ni a híres papri-
kás csirkét, me-
lyet Gábor a vi-
lág legextré-
mebb helyein
elkészített már
többször, arra buzdított minket, hogy idén is
a programunk része legyen. 

A 2009 nyarán megrendezett sikeres
könyvtári éjszakánkhoz hasonlóan délután,
azaz inkább éjjel 23 óráig tartottunk nyitva,
bizakodva, hogy most is eseménydús, szín-
vonalas, kellemes és emlékezetes napot tud-
hatunk majd magunk mögött. Úgy vélem,
hogy akkor éjjel nemcsak mi hagytuk el elé-
gedetten a könyvtár épületét, hanem az olva-
sók, érdeklõdõk is, és a tavalyi szlogennel
búcsúztunk egymástól: legközelebb is talál-
kozzunk a könyvtárban! ■
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Túróczi Gábor


