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Falunapokon a megyei könyvtár 

Mikolasek Zsófia 

A nyári és kora őszi időszakban szerveződnek a 

településeken a nagy látogatottságú falunapok. 

Ezt a kedvező népsűrűséget kihasználandó 

gondoltuk azt, hogy helye lehet ezeken a 

rendezvényeken a megyei könyvtár és azon belül 

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

munkáját bemutató és népszerűsítő, 

olvasótoborzó akciónknak. 

 

Nem titkolt célunk, hogy a településeken lakók 

ismerjék meg a könyvtári rendszer nyújtotta 

lehetőségeket, iratkozzanak be minél többen (a 

minimális arány a lakosság 10 %-a lenne), és 

változzon bennük a hagyományosnak mondható, 

de immár elavult könyvtárkép. 

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály 

munkatársai a falunapok alkalmával játékosabb - 

könnyedebb oldalukat is megmutatták. 

Kézműveskedtünk és játszottunk a gyerekekkel, 

az érdeklődőknek bemutattuk a könyvtári 

szolgáltatásokat, és ajándékkal is kedveskedtünk 

a sátrunkba látogatóknak. 

Június 6-án Császáron „debütáltunk” az új 

programmal. Sok-sok gyerek és felnőtt tölthetett 

kellemes perceket asztalunknál, egyre-másra 

készültek a szebbnél szebb, ajtókilincsre 

akasztható táblák, pukkantak a lufik, és a 

gyerekek fejlesztő játékokkal is játszhattak. A 

hangulat nagyszerű volt, jobban 

megismerkedhettünk a községi könyvtárossal, 

Pordán Jánosné Marikával és a császáriakkal is. 

Köszönjük a vendéglátást és a szíves fogadtatást! 

 

 

 

Kis Noémi és Nagy Éva kistelepülési menedzserek 

Császáron, a falunapon. A kép forrása: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/316 
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A megyei KSZR naplójából – 

Falunap Vértestolnán 

Vitéz Veronika 

Dübörögnek a nyári fesztiválok és egyéb 

programok. Komárom- Esztergom megyében a 

települési falunapok is sorra nyitják meg 

kapuikat a helyi lakosság, elszármazott rokonok 

és további érdeklődők előtt. 

A Komárom-Esztergom megyei 

KSZR településeire ilyenkor kilátogatnak a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár Megyei 

Ellátási és Módszertani Osztályának 

munkatársai, és a települési könyvtárosokkal 

karöltve népszerűsítik a helyi könyvtárat, 

valamint annak szolgáltatásait, rendezvényeit, 

mindezt megfűszerezve egy kis 

kézműveskedéssel, játszóházzal.  

 

Vitéz Veronika kistelepülési menedzser a vértestolnai 

kisiskolásokkal. A kép forrása: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/317 

A tatabányai kollégák jártak már eddig 

Császáron, Dadon, Máriahalmon, Várgesztesen 

és Vértestolnán, s a júliusi, augusztusi 

hónapokban további könyvtár-népszerűsítő 

akciók várhatóak.  

Az eddigi saját élményeim Vértestolnához 

fűződnek. Június 14-én, a tolnai búcsú napján 

felállítottunk egy könyvtári standot a falusi 

tájház konyhájában. Fink Jánosné, Elvira 

könyvtáros biztosított néhány új könyvet a 

települési könyvtár állományából, melyeket 

kiállítottunk egy padon.  

A különböző témájú dokumentumok 

(gyermekmesék, kézműves könyvek, krimik) 

iránt mind a felnőttek, mind a gyermekek 

körében volt kereslet. Sokan kérdezték, hogy 

ezek itt megvásárolhatóak-e? A válaszunkkal 

pedig a könyvtárba irányítottuk az érdeklődőket. 

Kétasztalnyi helyet foglaltunk el a régi sváb 

életet bemutató környezetben. Egyik oldalon 

különböző korosztályoknak szóló fejlesztő 

társasjátékokkal fogadtuk a gyerkőcöket, a másik 

térfélen pedig kézműves „szöszmötölés” folyt. 

Mindkét helyszínen gyerekek és szüleik együtt 

mutatták be ügyességüket. A játékok közül a 

szó- és formakirakó volt a legnépszerűbb. A 

szöszmötölő asztalon madaras könyvjelzőt és 

ajtóra akasztható „Ne zavarj, olvasok!” táblát 

ragaszthattak a kézművesek. Mindemellett 

lehetőség volt kiszínezni KEMgurut, a 

Komárom-Esztergom megyei könyvtári ellátás 

logóját és kabalaállatkájának képét. Aki ügyesen 

teljesítette valamelyik feladatot, egy színes 

KSZR-es lufival lehetett gazdagabb.  

A sváb táncokat és egyéb hagyományos 

műsorelemeket tartalmazó gála után a szereplők 

és a közönség a művelődéséi házból a tájház felé 

vette az irányt, így egy nagy csapat népviseletbe 

öltözött hagyományőrző fellépővel és 

rokonaikkal játszhattunk, kézműveskedhettünk, 

beszélgethettünk együtt a könyvtárból 

kölcsönzött könyveikről és kedvenc könyvtári 

szolgáltatásaikról. 

 

Színpompás léggömbök csábították a gyermekeket a 

helyszínre. A kép forrása: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/317 
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Kocson, a XVII. Nemzetközi 

Kocsitoló Fesztiválon toltuk a 

megyei KSZR szekerét 

Vitéz Veronika 

…avagy könyvtár-népszerűsítés a kocsi 

hazájában. 

„Ki ne ismerné a „kocsi” szavunkat, mint egyik 

legfontosabb közlekedési eszközünk 

megnevezését? Azt viszont már kevesebben 

tudják, hogy a népszerű négykerekű gyökerei a 

Komárom-Esztergom megyei Kocs községbe 

nyúlnak vissza, ahol a Mátyás király korabeli 

bognároknak köszönhetően az addigi 

kényelmetlen szekérből megszületett a jobban 

rugózó, fordulékonyabb kocsiszekér, vagyis a 

kocsi kocsi.” – olvashatjuk a fesztivál 

programfüzetének előszavában.  

 

Ízelítő a fesztivál hangulatából. 

A kép és a hír forrása: 

http://www.autoszektor.hu/hu/content/kocsitolo-fesztival-kocson-

tizenhetedszer 

A három napig tartó versengés és mulatozás 

mellett jól megfért a kultúra is. A könyvtári 

sátrat a második napon, szombaton vertük fel. 

Külföldi testvérvárosi, szomszéd települési 

pavilonok mellett megjelent a KEMguru logó és 

a KSZR felirat is a sátrunk bejárata felett. Még 

csak az előkészületek zajlottak – fújtuk a lufikat, 

előszedtük a kézműves kellékeket, fejlesztő 

játékokat, könyvtári könyveket-, de a kiszínezett 

KEMguru már vonzotta az érdeklődőket, akik 

között örömünkre megjelentek felnőttek is.           

Többek feltették a kérdést, hogy mi mégis mit 

árulunk itt? El is gondolkodtam a válaszon. Mit 

is árulok itt? Végül is „kultúrát”. De ezt a válasz 

elvetettem. Elmondtuk, hogy célunk a kocsi 

községi könyvtár és szolgáltatásainak 

népszerűsítése. Ezért vannak itt a legfrissebben 

beszerzett kölcsönözhető könyvek, a 

gondolkodást, az olvasást és írást fejlesztő 

társasjátékok, ezért készítünk ajtókilincsre 

akasztható „Ne zavarj, olvasok!” táblát, ezért 

vágjuk és ragasztjuk a madárka alakú 

könyvjelzőket, és ezért színezzük 

szivárványszínűre a Komárom-Esztergom 

megyei könyvtári szolgáltató rendszer, a 

KEMguru logóját. 

Nagyon hamar eltelt a délután. Közben 

mögöttünk zajlott az időmérő edzés, amellyel a 

vasárnapi „nagy futamra” szerezték meg 

rajthelyeiket az indulók. „A hagyományos felnőtt 

futamon 5 fős csapatok egy 350 kg-os kocsit 

próbálnak az 1500 méter hosszú pályán, a 

legrövidebb időn belül célba juttatni.” – írja a 

rendezvény tájékoztató füzete. Mindemellett a 

kocsi egyéni indulók gladiátor futamára, 

valamint a Tata térségének kisiskolásaiból 

verbuvált 6 fős csapatok versenyére is sor került. 

Mindez a mi sátrunk közvetlen közelében, így 

aki két „befutó” között pihenőt tartott, 

befuthatott a KEMguru sátorba kézműveskedni 

vagy olvasni.  

 

 

A kocsi gyermekek is nagy örömmel kézműveskedtek a 

KSZR standjánál. A kép forrása: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/picture.php?/949/category/324 
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http://www.autoszektor.hu/hu/content/kocsitolo-fesztival-kocson-tizenhetedszer
http://www.kemkszr.hu/galeria/picture.php?/949/category/324


Apropó, olvasás… Általános iskoláskorú 

vendégeinkkel beszélgettünk a kötelező 

olvasmányaik szereplőiről, kalandjairól, kedvenc 

könyveikről. Sőt, többen felfedezni vélték a Pál 

utcai fiúk szövegét a könyvjelző madárkára 

ragasztható újrahasznosított papírlapok között. 

Többen elmondták, hogy rendszeres látogatói a 

községi, iskolai könyvtárnak és, hogy mi a 

legutóbb általuk kölcsönzött könyv címe és 

története. Sokan ismerték a helyi könyvtárost, 

Szabó Andrásné Zsuzsát is, aki ott 

tartózkodásunk alatt biztosította számunkra, a 

megyei könyvtár képviselői számára 

vendégszeretetét.  

 

Miután a gyerekek összes tankönyvébe készült 

elég könyvjelző, s a legtöbb KEMguru is 

hétszínvirágként pompázott, s mindenki 

megkapta a jól megérdemelt KEMguru lufiját, 

sőt már a kocsi kocsik zaja sem hallatszott a 

hátunk mögött, összecsomagoltuk a 

vándorkönyvtárat, s úgy döntöttünk, hogy

 megünnepeljük a sikeres könyvtár-népszerűsítő 

akciót egy Budapest Bár koncerttel. 

 

 

Színesedik a KEMguru. A kép forrása: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/picture.php?/949/category/324 

A kocsi könyvtár honlapja:  

http://kocs.hu/konyvtar/ 

A kocsi könyvtári sarokról készült képek: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/324 

Ilyen volt, ilyen lett – Megújult 

könyvtárak Komárom-Esztergom 

megye kistelepülésein 

Vitéz Veronika 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer célja 

többek között, hogy olyan tereket hozzon létre a 

kistelepülési könyvtárakban, melyek alkalmasak 

arra, hogy a közösségi élet helyszínévé váljanak. 

Azokon a településeken, ahol az önkormányzat 

is felismeri ennek fontosságát és 

elképzeléseinket támogatja (szellemiekben és 

anyagiakban egyaránt), ott közösen összefogva 

csodálatos kis könyvtárakat tudunk 

megteremteni. Átadtunk már megszépült 

könyvtárat Kecskéden (2014 októberében), 

Dunaalmáson  (2015. 03. 28.) és Bajnán (2015. 

04. 27.), valamint folyamatban van a felújítás 

Bakonysárkányon, Vértestolnán, Nagysápon és 

Súron is.  A következő könyvtárátadónk 2015. 

augusztus 20-án, Bakonysárkányon lesz. 

Galériánkban ezekről láthatnak néhány fotót. 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/325  

 

A felújított bajnai könyvtár. A kép forrása: 

http://www.kemkszr.hu/galeria/index.php?/category/271  

 

Megújult környezet Kecskéden. A kép forrása:  

http://www.kemkszr.hu/galeria/picture.php?/172/category/66  
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