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A kilencedik könyvtári éjszaka a Szegedi
Tudományegyetem Klebelsberg Könyv-
tárban a krimik világa és azon belül is a
nyomozók személye a körül forgott. 
A könyvtári éjszakának van már, ennyi
év után, egy olyan kialakult forgatóköny-
ve, ami nehezen változik, és talán nem is
kell, hogy radikálisan változzék évrõl év-
re: egy viszonylag nagyobb témát járunk
körbe elõadásokkal, kiállításokkal és já-
tékokkal. A szervezés gerincét tehát egy-
részrõl, a programok felõl, a megfelelõ
elõadások és elõadók megtalálása, a kiál-
lítások témájának, helyszínének és be-
rendezésének kitalálása és a játékok ösz-
szeállítása, összehangolása, szervezése
és lebonyolítása adja, másrészrõl, a háttér
biztosítása felõl, a grafikai és reklám-
anyagok tervezése, elõállítása, sokszoro-
sítása és kihelyezése, a szponzorok fel-
kutatása, megkeresése és a velük való
tárgyalás és természetesen a munkafolya-
matok megszervezése volt a legfonto-
sabb feladatunk.

Az elõadások – általában három-négy
– hosszabbak (harminc-negyven perce-
sek) és elsõsorban olyan egyetemi okta-
tókat igyekszünk találni, akiknek saját
tudományos kutatási területük kapcsoló-
dik szorosabban vagy lazábban a témá-
hoz, de az idén például a szponzoraink
egyúttal elõadóink is voltak (Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitányság). Két spe-
ciális elõadás jött létre az est folyamán:
az egyik a könyvtárosok által elõadott

egyfelvonásos groteszk darab (Guy
Foissy: Izületi gyulladás), a másik a be-
harangozó történetíró-verseny díjazottja-
inak felolvasása. Az elõbbi zajos sikert
aratott a megfelelõ darabválasztás (az 
éjszakához illõ téma, jó hosszúság –
negyvenöt perc –, kevés fõszereplõ, több
mellékszereplõ, a helyszíni építészeti
adottságok alapos kihasználása) és a kol-
légák elkötelezettsége és odaadása miatt.
Az utóbbinak jobb helyszínt lett volna
ideális találni (a viszonylag zajos átrium
adott ennek helyet) és keményebb kezû
szerkesztéssel kellett volna élni a felolva-
sandó szöveg hosszára nézve.
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Detektívek éjszakája 
A nyomok a könyvtárba vezetnek! 

✒✒    Csengõdi Erika–Szabó Gilinger Eszter

A kilencedik könyvtári éjszaka plakátja



A kiállítások témája egészen változa-
tos szokott lenni: a lehetõségek és az ál-
mok minél nagyobb közös halmazát kell
megkeresnünk a legjobb eredmény érde-
kében. Az idén például tervbe volt véve
egy könyvborító-kiállítás, ehhez jó minõ-
ségû képfájlokat a szponzorként elõlépõ
kiadó biztosított számunkra. 

A játékoknak is megvannak már a ki-
alakult fõbb típusai. A hagyományos ka-
tegóriában az elõzetes beharangozó fel-
adatok, keresztrejtvények, papír alapú 
feleletválasztós kvízek és számítógépen
játszható kérdéssorok a klasszikusok.
2015-ben kiemelkedõ sikerrel futottak az
újdonságként megtervezett szabaduló-
szobák a különgyûjtményi szobákban, a
körözött könyvtárosokat vadászó játék, 
a könyvkötészeti workshop és a könyves-
polcok között a nyomok (és persze 
a gyilkos!) után nyomozó játék. Manap-
ság a szabadulószobák igen népszerûek,
és egy kis terepfelmérést követõen össze-
állították a kollégák a feladatsort, amely-
nek az elvégzése után kiszabadulhattak a
szerencsés játékosok. A különgyûjte-

ményi szobák jó helyszínnek bizonyul-
tak, hiszen jól elkülönülnek az épület
többi részétõl, és mivel kevésbé ismertek
az átlagolvasók számára, különleges han-
gulatuk is van. Az elõzetes jelentkezések
alapján az eredetileg tervezett egy szoba
helyett kettõt tudtunk végül berendezni
és üzemeltetni – igen nagy sikerrel. 
A legnépszerûbb játék végül a Wanted cí-
mû volt, ahol egy ingyenes applikáció se-
gítségével bûnözõket faragtunk a könyv-
táros kollégákból, és a látogatóinknak
aláírásokat kellett gyûjteniük, ha felis-
mertek egy könyvtárost a képrõl.

Visszatérõ népszerû eseményünk a
kötészeti workshop, ami remek példa ar-
ra, hogy egy meglévõ, rutinszerûen ma-
gas színvonalon üzemelõ, de mégis ke-
vésbé látható szolgáltatásunk, ha elõtérbe
kerül, nagyon fontos új és pozitív üzene-
tet tud közvetíteni a könyvtárról és a
könyvekrõl („kreatív, izgalmas, emberi”)
a kollégáknak és az olvasóknak egyaránt,
nagy részben olyan forrásokra támasz-
kodva, amelyek eleve adottak (például a
know-how vagy a berendezések, eszkö-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. június 15

A Wanted játék alapjául szolgáló képek egy része



zök). A hagyományosabb kvízekbõl és
keresztrejtvényekbõl is sok fogyott,
ezekkel remekül ki lehet tölteni a progra-
mok közti idõt, vagy lehet levezetni-pi-
henni az este folyamán. 

Az elsõ éjszaka alkalmával talán a fi-
gyelemfelkeltés, az intézmény ismertsé-
gének növelése, a bevésõdés elõsegítése
voltak az elsõdleges célok, amelyek
mindmáig érvényesek, de már számos
más aspektussal bõvült a kör. Fontos cél,
hogy évente legalább egy alkalommal 
teret adjunk a szórakozásnak, a szórakoz-
tatásnak is, hogy élményszerû programo-
kon vehessenek részt a látogatóink. Kivá-
ló alkalom ez, hogy a rólunk kialakult
képet formálhassuk tehát, és hogy széle-
sítsük a felhasználóink körét. Ezeken a
programokon nem csak egyetemünk pol-
gárait várjuk és szólítjuk meg, hanem a
szélesebb közönséget is: a város és a ré-
gió lakosait. A készítendõ reklámanya-
gok és információs kiadványok esetében
ezért nagyon összetett céllal és célközön-
séggel számolhatunk.

A korábbiakban megszerzett jártassá-
gunk a vektorgrafikus és képszerkesztõ
alkalmazások használata terén nagy se-
gítségünkre van abban, hogy a könyvtár-
ban fellelhetõ nyomtatott anyagokat 
minél magasabb színvonalon tudjuk elõ-
állítani. A könyvtári éjszakákhoz nagy-
számú plakátot, szórólapot, hirdetményt
kell készíteni, az általános és az esemé-
nyekhez kapcsolódó marketingcélok fi-
gyelembevétele mellett. Mindezeket a
megrendeléseket elvinni egy profi grafi-
kai tervezéssel, nyomdai kivitelezéssel
foglalkozó céghez nagyon egyszerû, de
jóval költségesebb lenne, ezért törek-
szünk saját erõforrásaink legteljesebb ki-
aknázására. Minden alkalommal a meg-

tervezés a leghosszadalmasabb folyamat,
hiszen számos szempontot kell figyelem-
be venni: szerepének, céljának meghatá-
rozása; a célcsoport definiálása; fizikai
tulajdonságok (szöveg terjedelme, méret,
példányszám, terjesztési lehetõségek); az
esetleges partnerek igényei, vizuális kö-
vetelményei; a termék költségvonzatai,
illetve eszközök rendelkezésre állása; a
lehetõleg egyszerû, könnyen értelmezhe-
tõ tartalomkifejtés.

A tervezés után ki kell választani a kö-
telezõen feltüntetendõ elemeket (logók,
színsémák), majd többlépcsõs egyezteté-
seket követõen létre kell hozni a lehetõ-
leg minden igényt kielégítõ munkát. Má-
ra már elmondhatjuk, hogy gördülékeny
az ilyen jellegû kiadványok, termékek
elõállítása, hiszen számos alkalommal
volt már lehetõségünk változatos anyago-
kat elõállítani. A 2015-ös éjszakához hat-
van grafika, logó, rajz, hirdetmény, pla-
kát vagy egyéb terv (például könyvtári
éjszakás bögre) készült. Nagyon fontos
elvünk volt, hogy ezeknek a terveknek
egymással összhangban kell lenniük: az 
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est témája, logója biztosítja mindig a ve-
zérfonalat, amelyhez például az adott
programpont kívánalmainak figyelembe-
vételével alakul ki a végleges plakát.

A Klebelsberg Könyvtár jelenlegi
gyakorlatában szponzorok felkutatása
egy-egy adott projekt, így például a
könyvtári éjszakák megvalósításának ér-
dekében történik. A szponzorok és ado-
mányozók esetében nem szándékosan
generált sajtómegjelenésekrõl van szó,
ugyanakkor nem hagyható figyelmen kí-
vül a hatásuk, mivel például a szponzo-
rok számára az intézményünk ismertsége
és hírneve támogatási döntések megho-
zatalának alapjául szolgálhat.1 Az adako-
zással a piaci szereplõk ugyanis elsõsor-
ban csak a saját ismertségük növelésére
törekszenek. Támogatókra találunk pél-
dául a helyi vállalkozások, a saját üzleti
partnerek között, akiknek segítsége
nagyban hozzájárul például a könyvtári
éjszakák megrendezéséhez. Az utóbbi
évek statisztikái alapján harmincöt-negy-
ven támogatója van ezeknek az esemé-
nyeknek, és körülbelül a kétharmaduk
évrõl évre visszatérõ szponzor. A velük
való jó kapcsolat fenntartására nagyon
körültekintõen és folyamatosan törek-
szünk: a felkéréseket sok esetben a konk-
rét kontaktszemélyekhez tudjuk eljut-
tatni; a támogatásért cserébe ezeket a 
vállalatokat kiemelt szponzorként kezel-
jük, és az esemény után a látogatottsági
statisztikákat is tartalmazó részletes be-
számolót juttatunk el hozzájuk.

A szponzori ajándékokat minden eset-
ben kiosztjuk a rendezvényünk kapcsán.
Ezek a tárgyak, könyvek, kuponok, belé-

põk, ajándékcsomagok biztosítják a játé-
kainkban felajánlható nyereményeket; a
vendégelõadóinknak szánt köszönõaján-
dékokat, de nem ritka az sem, hogy önál-
ló programpontként jelennek meg a 
támogatásukkal. Ilyen esetre a Magyar 
Autóklub az egyik legjobb példánk: már
többször hoztak el hozzánk régi és ritka
autókat, amelyekkel a látogatók aztán
nagy örömmel fényképezkedhettek az es-
te folyamán.

A számos munkafolyamat, a négy
emeleten és változó idõbeosztással dol-
gozó munkatársak és a csoportmunka
igénye komoly munkaszervezést igé-
nyelt, hiszen el akartuk kerülni a hírek el-
vesztését, a különbözõ munkafájlok elke-
veredését a munkacsoportokban, ezért a
más nagyobb projektekhez is használa-
tos, Redmine alapú, Agenda nevû felüle-
tet használtuk. Itt be lehet állítani az
adott munkafolyamatban részt vevõket,
akik minden információhoz hozzáférnek,
lehet fájlokat csatolni, illetve megjegyzé-
seket hozzáfûzni, azaz beszélgetéseket
folytatni. Így nem gond, ha valaki valami
miatt kiesik egy pár napra: naprakészen
követhetõk a kiosztott és elvégzett fel-
adatok, plusz e-mailek nélkül. A felület
használatához nem kell sok tapasztalat,
fegyelmezettség viszont annál több: min-
den szóbeli megállapodás, e-mailes
egyeztetés rövid eredményének be kell
kerülnie erre a felületre is, különben
visszakövethetetlen, hogy mikor, mi tör-
tént. 

Hogy legalább valamiféle tapogatózó
képet tudjunk festeni arról, mi mûködött
jól és mi nem a könyvtári éjszakához kö-
tõdõ kommunikációs stratégiáinkban, a
rákövetkezõ héten az információs ügye-
leti pultokhoz lépõk egy részét meginter-
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júvoltuk egy nagyon rövid, három kér-
désbõl álló mini kérdõívvel (röviden: 
tudott-e az eseményrõl, ha igen honnan
értesült róla, és ott volt-e), aminek az
eredményeit a kollégák rögzítették azon
nyomban egy online kérdõívbe (Google
Form). Két célunk volt ezzel: az elsõ,
hogy képet kapjunk arányokról és ten-
denciákról azzal kapcsolatban, hogy mi
jutott el, kihez és milyen eredménnyel.
Ezt a részt természetesen fenntartásokkal
kell kezelni, mint minden eredményt: a
felmérésünk semmilyen szinten nem volt
reprezentatív (nehéz lenne akár egy min-
taleírást is összeállítanunk), és statiszti-
kailag sem volt védhetõ. Ezzel szemben
képet kaptunk olyasmirõl, amirõl eddig
nem (például miért nem jött el az, aki tu-
dott róla, mennyire különülnek el az ész-
lelésben a különféle könyvtári éjszakai
plakátok és kommunikációs csatornák,
mi hiányzott a csatornáink közül), hiszen
nem titkoltan az volt a második szándé-
kunk, hogy beszélgetést kezdeményez-
zünk az olvasókkal magáról az esemény-
rõl, a részletekrõl és a véleményükrõl a
könyvtárral kapcsolatban. Mivel nem
vettük el sok idejüket, szívesen beszél-
gettek velünk (az ajándékba kapott
szponzori cukorkának is örültek), és ész-
re sem vették, de mosolygósan, könnye-
dén beszélgettek egy könyvtárossal. 
Remélhetõleg, pont a könyvtári éjszaka
hatását erõsítendõ, ez is hozzájárult, hoz-
zájárul majd egy pozitívabb könyvtár-
képhez az olvasóink fejében.

A munkafolyamatok leírásából termé-
szetesen sok részlet kimaradt, de a rész-
letek gyakran a helyi adottságokkal
együtt változnak úgyis. Szívesen várunk
érdeklõdõket jövõre, hogy saját szemük-
kel nézzék meg az eseményt. ■
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A Savaria Egyetemi Központ Könyvtár
és Levéltár 2015. június 4-én immár ötö-
dik alkalommal rendezte meg olvasás-
népszerûsítõ programját, az Ünnepi
könyvheti felolvashow-t.

Könyvtárunk 2011-ben a TÁMOP
„Tudásdepo-Expressz” pályázat kereté-
ben vállalta, hogy évente egyszer kam-
pánnyal népszerûsíti az olvasást az ünne-
pi könyvhéthez kapcsolódóan. Célunk az
volt, hogy a felolvasást középpontba he-
lyezve és minél több embert bevonva fel-
hívjuk a figyelmet az olvasás fontosságá-
ra, a könyv szeretetére. A közösségben
folytatott élményszerû olvasás mellett
fontosnak tartottuk a kortárs irodalom
megismertetését minden korosztállyal.

A felolvashow ötletét a 2008-ban
Szombathelyen Széchenyi István emlé-
kére megrendezett negyvennyolc órás
felolvasás adta, melynek elindítója Fûzfa
Balázs irodalomtörténész volt. Az újdon-
ságot akkor az jelentette, hogy nem
egyetlen helyszínen, „egy szobába bezár-
va” történt a felolvasás, hanem több szín-
helye lett a programnak. A Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ magyar szakos hallgatói Bécs,

SZOFI – Legyen Szombathely az olvasás

Balogh János foglalkozása kisiskolásoknak


