
2010 a családi olvasás éve volt a magyar
közkönyvtárak életében. Igaz, furcsán ala-
kult az egész, amolyan „ej, ráérünk arra
még” módra, könyvtáranként is, és a köz-
ponti szervezést illetõleg is. Eljött a nyár,
mire beszélni kezdtünk róla, s a központilag
készített reklámanyagok, plakátok is szinte
csak az októberi fõrendezvényre érkeztek
meg, ami a már jó néhány éve rendszeressé
vált októberi országos könyvtári napok (ok-
tóber 4. és 10. között) keretében valósult
meg. Szlogenje: Olvas a család. Ennek je-
gyében a hét minden napján más-más témá-
ban (olvasás, gazdálkodás, egészség, tanulás,
játék) szerveztünk programokat, rendezvé-
nyeket, s kísértük ezeket könyvajánlattal.

Minden napra esett egy-egy témába vágó
rendezvény, volt néhány húzónév, „sztár-
vendég” – például a már hagyományos bo-
szorkányszombat ezúttal Csongrádi Katával
–, s minthogy olvasásról szólt volna az egész,
olvasnivalót, könyvet ajánlottunk egész 
héten a fenti témákhoz. Ez lett az egész ren-
dezvény fix pontja, folyamatos „attrakció-
ja”. A feladatot az állománygyarapító és fel-
dolgozó osztály vállalta magára jó szívvel,
mint olyant, ami nem áll távol mindennapi
tevékenységüktõl. Elõbb csak egyszerû kí-
sérõ könyvkiállításról volt szó, de amint
megkaptuk a feladatot, meglódult a fantázi-
ánk. Kitaláltuk, hogy legyen ez a gerince és
fix pontja a rendezvénysorozatnak, biztosít-
sa a folyamatosságot és az állandó jelenlétet
a különbözõ programok között, sõt tekint-
sük ezt a legfontosabbnak, hiszen a családi
olvasás serkentése a fõ cél, hogy minél töb-
ben tekintsék meg a könyvajánlatokat, s mi-
nél többet kölcsönözzenek ki az ajánlott
könyvek közül.

A kiállítás, illetve ajánló helyszínéül a
kölcsönzõtér hátsó üvegfala elõtti részt vá-
lasztottuk, melyet a hét végére a napról nap-
ra épülõ kiállítással teljes egészében megtöl-
töttünk. Igaz, nem a legszembetûnõbb hely,
de tágas, kényelmes, az esemény kívülrõl,
az utcáról is látható, s megfelelõ figyelem-
felhívó eszközökkel könnyen ide lehet irá-
nyítani a betérõ olvasót. (Mindig is úgy gon-
doltam, hogy könyvtárunknak ez az üvegfal
a legjobb reklámfelülete, ahol a járó-kelõ
emberek a könyvtár teljes vertikumába be-
pillanthatnak az utcáról, s láthatják, hogy ez
egy nyugodt sziget, itt kényelmesen, ráérõ-
sen lehet böngészgetni, olvasgatni, beszél-
getni.) Az elõzetes szórólapok között készí-
tettünk egyet, amely kifejezetten erre a
könyvkiállításra invitálta a látogatókat. Hét-
fõn nyitáskor a kölcsönzõpult felett felirattal
vártuk az olvasókat: Ma olvas a család. Il-
lusztrációként Lackfi János költõnk népes,
kedves családjának színes fényképe állt a
felirat alatt, amely naponta az újabb kiállí-
tásra hívta fel a figyelmet: Ma tanul a csa-
lád, Ma gazdálkodik a család stb. A bejárat-
tól a padlóra ragasztott színes lábnyomok
vezettek hátra, az üvegfalhoz, ahol már
messzirõl láthatóan, középen várta az elsõ
ajánlat a böngészõket. A lábnyomok a köny-
vespolcok falain is mutatták az utat, ezeken
egy-egy olvasással, könyvekkel kapcsolatos
idézet is olvasható volt, s ezek a mai napig
is dekorálják a polcokat. Kellemes, halk ze-
nét játszottunk, jelezve ezzel is, hogy ünnep
van, lazábbak vagyunk. Napi két alkalommal
a hangosbemondóban is felhívtuk látogatóink
figyelmét a nem mindennapi ajánlatra. A ki-
állítások feletti feliratok kétoldalúak voltak,
a bent böngészgetõ s az utcán sétáló egy-
aránt olvashatta, hogy aznap milyen témával
bõvült a kiállítás. A gyakorlati elõkészítés-
ben részt vett az egész osztály, leglelkeseb-
ben fiatal kolléganõnk, Kósa Ilona, õ készí-
tette a szórólapot, a tappancsfeliratokat, õ
mondta be a hangosbemondóba az invitá-
lást.
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Kedvenc könyveink
Olvas a család a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban

✒✒    Trifonovné Karajz Borbála

Fotók:
Szakmáry Lászlóné



Minden napnak megvolt a gazdája (ese-
tenként gazdái), aki nemcsak összeválogatta
az ajánlandó könyveket, de kitalált valami
kis pluszt is, amivel színessé, érdekessé tet-
te a kiállítást, s egész nap ott tartózkodott,
invitálta az olvasót, beszélgetett a könyvek-
rõl s a témáról az arra hajlandó vagy éppen-
séggel beszélgetni vágyó olvasókkal, pótol-
ta a kikölcsönzött könyveket másokkal.

1. nap: Olvas a család

Ezen a napon a hagyományos örömolvasás
jegyében szépirodalmat, jó olvasnivalót, „jó
könyveket” ajánlottunk. S mik is legyenek
ezek a „jó könyvek”? Hát legyenek a ked-
venc könyveink, a könyvtárosok, illetve a
könyvtári dolgozók kedvenc könyvei. Elõ-
zetesen egy könyvjelzõ alakú kis kérdõíven 

megkérdeztünk minden kollégát: Mi a ked-
venc könyved? Miért? Sokan örömmel írták
le máris, több lapra is kedvenceiket, mások
vonakodtak, attól tartva, talán nem az iroda-
lom élvonalába tartozik kedvencük, s ez
mint könyvtárosokra nem vet rájuk jó fényt.
Végül is jó sok kedvenc összegyûlt, egészen
vegyes kínálat, sokféle, ahogyan mi is sok-
félék vagyunk, de mindegyik valakinek már
nagyon tetszett, tehát rossz nem lehet. Né-
hány cím a több szavazatot kapottak közül:
Szabó Magda: Az ajtó (6), Móricz: Légy jó
mindhalálig (3), Tolkien: A gyûrûk ura (3),
Wass Albert: A funtinelli boszorkány (3),
Stephanie Meyer: Alkonyat (3), Kundera: 
A lét elviselhetetlen könnyûsége (2), a Biblia
(2) Frances Moyes: Napsütötte Toscana (2),
Carol Matthews: A csokoládéimádók klubja
(2), Saint-Exupery: A kis herceg (2). Néhá-
nyan kedvenc hajdani gyerekkönyvüket is
megjelölték, így a családi olvasnivalót gyer-
mekkönyvek is színezték. Többen neveztek

meg kedvenc szerzõt, mint akinek minden
könyvét szívesen olvassák, nem tudnak
egyet kiválasztani, például Merle, Wass Al-
bert, Márai, Rejtõ, Danielle Steel mûvei,
Svenn Hassel háborús regényei. A könyvjel-
zõket beletettük a kiállított könyvekbe, így
saját kézírással volt olvasható minden
könyvben, hogy miért tetszett már valaki-
nek. Készültünk sok üres könyvjelzõvel,
hogy látogatóink is ajánlhassák saját ked-
venceiket, s ezekkel folyamatosan bõvíthes-
sük a kínálatot.

Bizony, mûködött a pultfóbia: látok egy
pultot, s inkább kikerülöm, csak ne akarja-
nak tõlem semmit. A polcok közt láthatóan
olvasnivalót keresõ felhasználókat nem tola-
kodóan megszólítottuk, hogy a héten külön-
leges ajánlatunk van, könyvtárosok kedvenc
könyveit ajánljuk, ha kedve van, böngész-
gessen ezek között is. Ha valaki érdeklõdve
olvasgatta a könyvjelzõket, megkértük,
ajánlja õ is kedvenc könyvét, ha van ilyen.
Sokan szívesen éltek a lehetõséggel. Néhány
olvasói ajánlat: Szabó Magda Az ajtójára –
„mert mindenki szeretné megtudni, hogy mi
van az ajtó mögött”, Bulgakov Mester és
Margaritájára – „elvarázsolt, elgondolkod-
tatott, magával ragadott és nem engedett…”
Többen láthatóan örültek, hogy egy ráérõ,
olvasni szeretõ könyvtárossal könyvekrõl,
írókról, kedvenc olvasmányokról beszélget-
hetnek. Ha valaki könyvet kölcsönzött az
ajánlatból vagy kedvenc könyvét õ is aján-
lotta, jelképes cukorkajutalom járt érte. Csu-
dabogarak is akadtak, egy gyorsolvasó az
ajánlatból a helyszínen negyedóra alatt „el-
olvasta” a Száz év magányt, s mint mondta,
nem tudná most visszamondani, de „elraktá-
rozta”.

A kiállítást az osztályvezetõ, Trifonovné
Karajz Borbála gondozta.

2. nap: Gazdálkodik a család

Mivel, mit gazdálkodik a család? Szerteága-
zó téma, a kiskertben való gazdálkodástól
kezdve, a konyhapénzen, a családi költség-
vetésen, a kis családi vállalkozáson át az
idõvel, energiával való gazdálkodásig. Vál-
tozatos könyvanyag várta az érdeklõdõket a
szakácskönyvektõl, kertgondozástól az élet-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. február12



mód-tanácsadó könyveken át például a Mó-
zes a menedzsmentrõl címûig. A kolléganõ,
aki maga is háziasszonyként, családanya-
ként „gazdálkodik”, sok érdekes idézettel,
gondolattal fûszerezte a kiállítást, egy-egy
gondolat köré épített kis plakátokkal, s a
magvas gondolatokat – ha megtetszett nekik
– kis cédulákon magukkal is vihették az ér-
deklõdõk. Az alapgondolat: egyszerûbb éle-
tet szeretnénk, azaz hallgassunk a józan
eszünkre, ne dõljünk be mindenféle csábí-
tásnak, reklámnak, divathullámnak.

A kiállítás gazdája Vonáné Szûcs Jolán,
Panni volt.

3. nap: Egészséges a család

A kolléganõk a mozgás, a táplálkozás vala-
mint a test és lélek témák köré csoportosítot-
ták az ajánlott könyveket. Ezekrõl a témákról
gyûjtöttek össze közmondásokat, szólás-
mondásokat, s ébresztettek további gondola-
tokat a témában. Kis egészségügyi tesztet 
készítettek, nem túl nehéz, nem túl könnyû
kérdésekbõl, a vállalkozó olvasók ezt kitölt-
hették, s összevethették a megoldással, mi-
ben tévedtek, mit találtak el. A jutalom: 
cukorka. A tesztet inkább vállalkozóbb szel-
lemû tinédzserek töltötték ki. Érdeklõdés
szerint szívesen böngészgették ezeket a
könyveket is, bár volt olyan olvasó, akit nem
lehetett idecsábítani: még hallani sem szeret
a témáról, nemhogy olvasni, amíg nincs baj,
örül, hogy nem kell az egészséggel foglal-
koznia.

Az ajánlatot Szabóné Szász Anikó és
Kósa Ilona készítette.

4. nap: Tanul a család

A kolléganõ, aki nemrég még maga is tanult
(levelezõn végzett zsinórban könyvtár sza-
kot, történelem szakot fõiskolán, majd egye-
temen), és három tanuló gyermeke van, a
legkülönfélébb témájú ismeretterjesztõ
könyvekbõl állította össze a kiállítást. Min-
den könyvben egy-egy témára, érdekes
tényre, adatra hívta fel a figyelmet a könyv-
be helyezett kérdéssel, utalva az oldalszám-
ra, ahol a kérdésre a válasz megtalálható.
Így terelte a figyelmet arra, milyen érde-
kes dolgokat „tanulhatunk” a könyvekbõl.
Könyvtárunkra vonatkozó komoly kérdõívet
is összeállított, melyet elõzetesen is és köz-
ben folyamatosan hozzáférhetõvé tettünk,
beküldési határidõvel, komoly jutalommal:
24 részes mûvelõdéstörténeti DVD-csomag-
gal, amibõl három gazdára is talált. A nyer-
tesek nevét honlapunkon is közzétettük.

A kiállítás gondozója Máténé Németh Ju-
dit volt.

5. nap: Játszik a család

Játékos könyveinket szedtük össze, régieket
és újabbakat, szobai és szabadtéri játékokat
tartalmazókat, fõleg amelyekben családi já-
tékok találhatók, valamint játékokról szóló,
mûvelõdéstörténetet érintõ könyveket, és
sok-sok kvízkönyvet, rejtvényes könyvet. 
A kiállítás közel került a kényelmes kisasz-
talhoz és kanapéhoz, ahova játszható családi
játékokat készítettünk elõ: megkezdett Or-
szág, város, fiú, lány-lapot, torpedó játékra
alkalmas kockás füzetet megkezdett játék-
kal, rajzolt malmot bábukkal, öltöztetõbabát
ruhákkal. Cukorka ellenében válaszolhattak
a felütött kvízkönyv kérdésére. Leginkább
ez a kiállítás épített volna a család együttes
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jelenlétére, így együtt viszont sajnos nem
sokan fordultak meg a kölcsönzõtér sarká-
ban, ennek jobb helyszíne lehetett volna a
gyermekkönyvtár. Ezért itt is inkább a köny-
vek között böngészgettek, mint játszottak. 
A kiállítás gazdája Szabóné Szász Anikó és
Frank Anna volt.

Így épült föl a hét folyamán a különleges
könyvajánló, minden nap újabb ajánlóasz-
tallal gyarapodva, a hét végére az egész teret
betöltve. Nem magára hagyva, hanem folya-
matosan gondozva az éppen ott lévõ kollé-
ganõ által, aki segített legyõzni a „pultfóbi-
át”, folyamatosan „rendelkezésre állt”, s
ajánlotta valamennyi témát közvetlenül, 
barátságosan, de nem erõszakosan, nem to-
lakodva. A kiállítást – gazda nélkül – a kö-
vetkezõ két hétben is meghagytuk, ezekben
a napokban is még sok spontán böngészge-
tõ, válogató nézte meg. Tájékoztató-köl-
csönzõ kollégáink mondják, hogy sokan di-
csérték, jelezték, hogy tetszik nekik, örülnek
neki. Köszönet a raktáros kollégáknak, és
Hajasné Rebák Andrea kolléganõnknek,
akik segítettek összegyûjteni a kiállított
könyveket, majd visszasorolni õket raktári
helyükre.

Még egy kiállítást készítettünk a családi
olvasás éve jegyében a karácsony elõtti he-
tekben. Olvasnivalót kínáltunk az ünnepek-
re: adventtel, karácsonnyal kapcsolatos 
antológiákat, kézmûves könyveket, s min-
denféle könnyû és nehezebb olvasnivalót,
szépirodalmat, olyan mûveket, amelyek té-
májukban érintik a karácsonyt vagy csak cí-
mükben utalnak az ünnepre.

Változik a könyvtár, mondják sokan.
Egyre többen jönnek információért és keve-
sebben olvasnivalóért. Ez igaz, de az új igé-
nyek kielégítése mellett a hagyományos
funkciót sem szabad elhanyagolni. Hála az
égnek, sokan szeretnek még olvasni, sokan
jönnek azért a könyvtárba, mint húsz-har-
minc évvel ezelõtt: jó könyvért. Figyelnünk
kell ezekre az olvasókra, meg kell tartanunk
õket, biztosítanunk kell nekik ugyanazt,
mint a régi kis könyvtárakban: bõséges, akár
személyre szóló ajánlatot, odafigyelést, ba-
rátságos kommunikációt, az eszmecsere 
lehetõségét. Az õ megtartásukra, kiszolgálá-
sukra tartom (tartjuk) hagyományos, de na-
gyon jó eszköznek a könyvajánlót és a
könyvkiállítást, amire bármikor bármilyen
témában találhatunk alkalmat az egész év
folyamán. Nincs új a Nap alatt! ■
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Bizonyítványt kaptak 
a pályázatírók

Tizennégyen vették át pályázatírói bizo-
nyítványukat Lengyeltótiban. A Lengyel-
tóti Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
csaknem 30 millió forintot nyert az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Programjában.

A képzést ebbõl finanszírozták, s a for-
rás révén az intézmény akkreditációja is
megvalósulhat.

A bizonyítványosztáson elhangzott: a
400 órás tanfolyam résztvevõi elsajátítot-
ták a pályázatírás alapjait. A vizsgán vala-
mennyien kiválóan teljesítettek.

Peitlerné Takács Éva, az intézmény
igazgatója elmondta: a korábban lezárult
nehézgépkezelõ képzéssel együtt két sike-
res programot valósítottak meg. Ez a kez-
det, ugyanis hamarosan újabb tanfolyamok
indulnak. A pályázati támogatás révén
nemcsak az oktatást, hanem az intézmény
akkreditációját is finanszírozni tudjuk. Ez
pedig új távlatokat nyit a település kulturá-
lis közintézménye számára, amely eztán
képzõközpontként is funkcionálhat.

(Forrás: kapos.hu)




