
2015 tavaszán, március 20-án második
alkalommal csatlakozott a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár az orosházi
Justh Zsigmond Városi Könyvtár kezde-
ményezéséhez, a Nagy könyvelhagyó hét-
végéhez.

Az olvasásnépszerûsítõ kezdeménye-
zés célja, hogy néhány nap alatt minél
több könyv cseréljen gazdát, minél több
ember találja meg a neki való olvas-
mányt. A játékban magánszemélyek, il-
letve könyvtárak egyaránt részt vehettek.
A teendõ mindössze abból állt, hogy az
elveszíteni kívánt könyveket regisztrálják
a veszitsel.konyvtar.hu weboldalon, majd
„felejtsék ott” különbözõ közösségi szín-
tereken – váróteremben, buszmegálló-
ban, boltban, iskolában. A megtaláló a
könyvben lévõ kóddal jelezhette a meg-
találás tényét, a könyvet megtarthatta, 
elolvashatta, majd újra elveszíthette.
Dönthetett úgy is, hogy a megtalált hol-
mit elhozza a tatai könyvtárba és átveszi
jutalmát, ami felnõttek esetében ingyenes

negyedéves könyvtári tagságot, gyerekek
esetében egy tábla csokoládét jelentett.
Tatán, Agostyánban, Szomódon és
Tarjánban összesen huszonhárom köny-
vet veszítettek el a tatai könyvtár mun-
katársai. Leporellót, ifjúsági regényt,
klasszikus mûveket, krimit és recept-
gyûjteményt is beválogattunk az elveszí-
teni kívántak közé. Ezekbõl kettõnek a
megtalálását rövid idõn belül regisztrál-
ták a program weboldalán, többet szemé-
lyesen hoztak vissza, számos esetben te-
lefonon jelezték a könyvek meglelését,
viszont egyúttal azzal a kéréssel fordul-
tak a könyvtárhoz, hogy a könyvet meg-
tarthassák, mert nagyon megtetszett ne-
kik. Természetesen mi örömmel fogad-
tuk ezt a kérést, és eleget is tettünk neki. 

Reméljük, jövõre is ilyen aktívak lesz-
nek a könyvszeretõ, olvasni kedvelõ tata-
iak és vidéki emberek, mert a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár biztosan részt
vesz a Nagy könyvelhagyó hétvégében
2016-ban is. ■
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Veszíts el egy könyvet! – Tatán

✒✒    Dományi Zsuzsanna

A történet

A Veszíts el egy könyvet! játék 2008.

március 25-én indult az orosházi

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

szervezésében. Az elsõ, a játékot

meghirdetõ blogbejegyzés a könyv-

tár blogján olvasható. A játék évek

óta sikeresen mûködõ, nemzetközi

változata a bookcrossing.com. Hogy

az elején legyen mit elveszíteni – ez-

zel együtt a köztudatban is jobban el

terjedjen a játék – kiadókat és közis-

mert embereket, írókat kért meg az

orosházi könyvtár, hogy dedikált

könyvvel támogassák a játékot. 

Elveszítés

A könyvelhagyás elsõ lépéseként

egyszer regisztrálni kell a Könyvtár-

portál oldalán. Utána a jobb oldalon 

lesz egy „Új könyv elvesztése” szö-

veg, erre kattintsunk, ha veszíteni 



szeretnénk. Ezt az ûrlapot kell érte-

lemszerûen kitölteni (szerzõ, cím, te-

lepülés, megjegyzés). A Megjegyzés

rovatba lehet írni, hogy egy települé-

sen belül konkrétan hol veszett el a

könyv, vagy hogy milyen személyes

élmények kötõdnek az adott regény-

hez. Ha az ûrlap kitöltése után 

az „Elvesztem” gombra kattintunk,

az ûrlap alatt, a „Leleményeim" leg-

utolsó sora lesz a legutóbb elveszített

könyv. A sor végén az „Elvesztési

nyilatkozat kinyomtatása" hivatko-

zásra kattintva tudjuk kinyomtatni a

nyilatkozatot, amin egy kód is lesz

majd. A megtaláló ez alapján a kód

alapján tudja majd legkönnyebben

jelezni az interneten a megtalálást.

Megtalálás

Ha valaki talál egy regisztrált köny-

vet, akkor a könyv végébe belera-

gasztott Elveszítési nyilatkozat alján

szereplõ kódot kell beírni a Veszíts el

fõoldalán lévõ keresési ûrlapba.

Ugyanitt lehetõség van visszakeresni

szerzõ, cím, vagy település alapján is.

Könyvelhagyó nap

A játék egyéves évfordulójára az

orosházi Justh Zsigmond Városi

Könyvtár tizenkilenc másik könyv-

tárral összefogva országos könyvel-

hagyó napot szervezett. A játék év-

fordulójára ismét dedikált könyvet

ajánlott fel Kiss Ottó, Mácsai Pál,

Vámos Miklós, Závada Pál, Verasztó

Antal, Serdián Miklós György és 

Rácz Péter, valamint a könyv mellett 

egy zenei CD-t a kitûnõ dalszö-

vegíró, Horváth Attila is. További

részletek a könyvtár blogján. A sajtó-

visszhangról ugyanott, egy másik be-

jegyzésben.

Érdekességek

• A játék elsõ évében mintegy hét-

száz könyv veszett el. 

• A gyulai Kiss Ottó dedikált regé-

nyét (Javrik könyve) küldte el a szer-

vezõknek Orosházára, hogy elveszít-

sék. Az orosházi könyvtárosok Kecs-

keméten hagyták el, onnan Párizsba

került, onnan pedig Ausztráliába. 

• Játék határok nélkül: Székelyudvar-

helyen, Gyergyószentmiklóson, To-

polyán, Ukrajnában és Szlovákiában

is veszítettek el könyveket. 

• Több iskola is bekapcsolódott a já-

tékba, „házon belül", kicsit módosít-

va a szabályokon. 

• Kecskeméten a Waldorf Iskola

könyvelhagyó napot szervezett, ami-

kor a város különbözõ pontjain több

mint 50 könyvet veszítettek el egy-

szerre. 

• Bekapcsolódott a játékba például a

magyar Sci-Fi portál vagy a Magyar-

országi Amerikai Futballcsapatok

Szövetsége is. 

• Több rádió és tévétársaság is elve-

szített könyveket élõ adásban, mi-

közben a játékról beszéltek. (A Jazzy

Rádió 50 kötetet) 

• A Könyvmolyképzõ kiadó iskolák-

nak ajánlott fel elveszítendõ könyve-

ket. 

Forrás:

http://konyvtar.hu/wiki/Veszíts_el
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