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Az olvasás világnapja 

a tatai könyvtárban

✒✒  Az UNESCO, az  Nevelésügyi, Tudo-

mányos és Kulturális Szervezete 1965-

ben jelölte ki szeptember 8-át az 

olvasás világnapjának. Céljuk, hogy 

az emberek figyelmét felhívják az írás-

olvasás készségének fontosságára, és

arra, hogy az írni és olvasni tudás alap-

vetõ emberi jog, a tanulás alapköve.

1966 óta minden évben világszerte ün-

neplik ezt a napot. Így tett 2016-ban a

tatai városi könyvtár is. 

Már jó elõre készítettek a könyvtá-

rosok egy kézzel rajzolt plakátot, 

amelyet Világolvasónak neveztek el. 

A felnõtt könyvtárin egy hatalmas fán

nyitott, üres könyveket és lámpásokat

helyeztek el, hogy abba a látogatók fel-

jegyezhessék szeretett olvasmányukat.

A gyermekkönyvtárin vidám mezei virá-

gok szirmai, barikák és õszi levelek áll-

tak készen arra, hogy a kis olvasók be-

léjük írják kedvenc könyvük szerzõjét,

címét és saját nevüket. 

A kezdeményezést lelkesen fogadták

kicsik és nagyok egyaránt. Több mint

hetvenen osztották meg a többi olvasó-

val a szívüknek kedves könyv adatait.

Néhányan még idéztek is a mûbõl. Fel-

nõtt olvasóink klasszikusokat (Alexandre

Dumas, Mihail Bulgakov, Doszto-

jevszkij, Csehov), költõket (Petõfi Sán-

dor, Arany János) és bestseller írók

(Ken Follett, Stephen King, George 

R. R. Martin) mûveit jegyezték fel a pla-

kátra. A gyerekek nagy kedvencei 

J. K. Rowling Harry Potter-sorozata,

Geronimo Stilton, Leiner Laura és 

R. R. Russel mûvei. 

A könyvtárosok tarka papírokra

nyomtatott, olvasással kapcsolatos idé-

zettekkel hálálták meg a közremûkö-
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dést, így adva szellemi útravalót erre a

jeles napra. A „játékban” részt vevõket

nem kellett arról meggyõzni, hogy az

olvasás nem csak az ismeretek elsajátí-

tásához, a tanuláshoz szükséges, hanem

kellemes idõtöltés is: kikapcsolódás,

amelynek során fejlõdik az ember szó-

kincse, memóriája, kreativitása. Egy-

szerre hat a képzeletre és az érzelmek-

re is.

Reméljük, jövõ õsszel hasonlóan szí-

nes, változatos plakátot lesz módunk-

ban kiállítani, ugyanis az elkészült Vi-

lágolvasó poszter mindenki számára

megtekinthetõ a hónap végéig. 

Könyves szerda 

Nádasdy Borbálával

2016. szeptember 14-én Nádasdy Bor-

bála volt a tatai Móricz Zsigmond Váro-

si Könyvtár vendége. Az immár Magyar-

országon élõ írónõ elõadásával nagy

örömet szerzett hallgatóinak, akik élõ-

ben is megtapasztalhatták élvezetes stí-

lusát, mesélõ kedvét.

Tizenhét évesen – 1956-ban – hagyta

el az országot, hogy olyan hivatást gya-

koroljon, amelyre a magyarországi kö-

rülmények között nem volt lehetõsége.

Családját a második világháború után

meghurcolták, édesapját malenkij ro-

botra vitték. Az írónõ ugyan új életet tu-

dott kezdeni – elõször Ausztriában,

majd Franciaországban –, a honvágy

azonban mindig erõsen élt benne. Szí-

nésznõként, balett-tanárként, bolti el-

adóként dolgozott, de egy franciaorszá-

gi vidéki kommuna háziasszonyaként is

megállta helyét. Magyarországra a rend-

szerváltás után tért vissza, néhány éve

pedig véglegesen letelepedett itthon, és

író-olvasó találkozóival járja az országot.

Nádasdy Borbála könyveibõl egy for-

dulatos életet és egy sokoldalú asszonyt

ismerhetünk meg. Mindenrõl tud érde-

kesen írni, a magyarországi gyermek-

korról, a bécsi és párizsi évekrõl, 

családi életérõl, a hazához fûzõdõ vi-

szonyáról és az ételek szeretetérõl. Az

érdeklõdõk megtalálhatják mûveit a ta-

tai könyvtárban. ■
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