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olvashow. Az anyukákat különbözõ módon ér-
tük el, személyes megszólítással, levélben való
megkereséssel, valamint szórólapokkal. A me-
sékrõl szóló elõadás – egy pszichológus szemé-
vel – sokakat érdekelt. Nagyon hasznos és meg-
lepõ volt a dietetikus elõadása, amit egy baba-
étel-kóstolóval is egybekötöttünk. Rájöttünk, ha
nem szervezett közönséget hívunk, akár tízszer
több olvasót is meg kell szólítanunk, mint
amennyi létszámot tervezünk a programra.

A Kölyökolvashow és a Tiniolvashow prog-
ramjai és közönségszervezése már könnyebb volt,
hiszen évek óta szoros kapcsolatban vagyunk
iskolákkal, gyermekszínjátszó-körökkel, közmû-
velõdési csoportokkal. Neves mûvészek fellépé-
sével, mint Figura Ede, Karsai Gizella, népsze-
rû írók vendégül látásával, mint Sohonyai Edit

és Dóka Péter, valamint különbözõ interaktív
programokkal céloztuk meg ezt a korosztályt.

A Könyves vasárnap igazán emlékezetes, ki-
emelkedõ kulturális esemény volt a város életé-
ben is. Mozgalmas reggellel kezdõdött. A meg-
nyitón jelen voltak a megyei önkormányzat kép-
viselõi, valamint fellépett a Hortobágy táncegyüt-
tes és a Szeredás együttes. Drámatagozatos kö-
zépiskolások reformkori ruhában jelentek meg,
a városi könyvtárosok és elöljárók erre a célra
feldíszített nosztalgiavillamoson érkeztek a
Méliusz Könyvtár elé, a Debreceni Egyetemrõl
pedig echós szekérrel jöttek a könyvtárosok.

A megnyitón részt vettek a vidékrõl érkezett
családok, akik Hideg Imre játékmester vezetésé-
vel a Nagy olvashow-ban vetélkedtek. A megyei
mesemondóverseny döntõje is ekkor zajlott, a
résztvevõi a települési versenyen elsõ helyezést
elért gyerekek voltak. A Könyves vasárnap ren-
dezvényein jelen volt Schäffer Erzsébet író és
Fejérvári Boldizsár könyves szakember is.

A könyves vasárnapon a könyvtár mindhá-
rom szintjén volt program, bábelõadás és író-
olvasó találkozók, kiállítások, iniciáléírás és
egyéb kézmûves-foglalkozások, családi vetélke-
dõ zajlottak le a nap folyamán.

Nagy volt a könyvtár látogatottsága, 1395 belé-
pést számlált a kapu ezen a napon, kölcsönzés 162
alkalommal volt. Nem volt sok új beíratkozó, de
financiális okok miatt nem is hirdettünk ingyenes
vagy kedvezményes beíratkozási akciót. Viszont
azt tapasztaljuk, hogy az akkori alkalmi látogatók
közül sokan visszatértek, és beíratkoztak vagy be-
íratták gyermeküket, unokájukat.

A Nagyiolvashow keretében szervezett Nagyi-

net szintén telt házzal mûködött, bebizonyoso-
dott, az idõsebb generáció szívesen ismerkedik
barátságos helyen, szakember vezetésével az új
technikával.

A megye szinte összes településén volt vala-
milyen kisebb-nagyobb program vagy vasárnapi
nyitva tartás az akcióhoz kapcsolódva. Az a ta-
pasztalat, hogy ahol rászánták magukat a könyv-
tárosok a programsorozatra, ott szinte mindegyik
napra kitaláltak valamilyen rendezvényt. Válto-
zatosak voltak a kísérõrendezvények is. A me-
gyében Debrecent nem számítva tizenhétféle
program volt babáknak (487 résztvevõvel) 56
a kölyökolvasóknak (1893 résztvevõ), 40 a
tinik korosztályának (1420 résztvevõ) és 16 a
nagyiknak (264 résztvevõ), a könyves vasár-
napon 51-féle rendezvény zajlott (2020 részt-
vevõvel), egyéb kísérõrendezvény 13 volt (736
résztvevõvel).

A debreceni és hajdú-bihari résztvevõk és
programok számai országos összehasonlításban
is kiemelkedõk.

Összességében szerencsésnek éreztük, hogy
az akció több generációt célzottan aktivizál, bár
úgy alakult, hogy a programok jó része a gyer-
mekkönyvtárhoz kötõdött. Elgondolkodtunk,
hogy jövõre vagy a jövõben jó lenne hasonló
módon megcélozni több, a könyvtár szempont-
jából rejtett korosztályt: a szingli vagy éppen
családos húsz-harmincasokat; a fiatalos, már fel-
nõtt gyerekkel rendelkezõ, ezért talán kötelezett-
ségeik alól felszabadultabb ötven és hatvan kö-
zöttieket is, tehát a felnõtteket.

A programok hozadéka sok olvasói szegmens
célzottabb elérése. Valamint az az önbizalom,
amit a sikeres programok lezajlása után érez-
tünk, és a programszervezéssel kapcsolatos sok-
sok tanulság.

Nagy Erzsébet Viktória

Olvass, város!

Ez volt a jelmondata annak a programnak, ame-
lyet a Könyvtárak összefogása a társadalomért

országos rendezvénysorozat keretében szervezett
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtára a Nemzeti Kulturális Alap, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség és Debrecen
város támogatásával, több könyvtár összefogá-
sával. A rendezvény célja az volt, hogy minden
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korosztály figyelmét ráirányítsuk az olvasás fon-
tosságára, s a könyvtárakba invitáljuk Debrecen
város lakosságát.

Csak néhányat ragadok ki a sok érdekes és
színes programból.

Október 5-én került sor a Szabó Magda szü-
letésnapja alkalmából rendezett életmû-kiállítás
ünnepélyes megnyitójára, amellyel az egyetemi
könyvtár köszöntötte az írónõt. Többek között a
Kézirattárunkban fellelhetõ szakdolgozatát, dok-
tori dolgozatát, alkotásainak dedikált elsõ kiadá-
sait helyeztük el a vitrinekben. A kiállításhoz
kapcsolódva berendeztünk egy olvasósarkot,
amelynek könyvespolcaira felkerült a raktárban
fellelhetõ összes Szabó Magda-mû, hogy ne csak
„szemlélõk” legyenek az ide látogatók, hanem
kézbe foghassák, lapozgathassák, ki is kölcsö-
nözhessék az írónõ könyveit és személyisége,
gondolatai még közelebb kerülhessenek a közön-
séghez. A sarok, ahová a könyvek, az ide helye-
zett szobor – Juha Richárd debreceni szobrász-
mûvész a könyvtárunknak ajándékozta az általa
megmintázott és elkészített, az írónõt ábrázoló,
életnagyságú terrakotta mellszobrot – és a klasszi-
kus bútorok által teremtett különleges hangulat
is vonzza az olvasókat, olyan nagy sikert aratott,
hogy bensõséges ünnepség keretében november
7-én a Szabó Magda olvasósarkot állandóvá
emeltük. A könyvtár elõcsarnoka mindkét alka-
lommal zsúfolásig megtelt Szabó Magdát szere-
tõ és tisztelõ vendégekkel.

Október 6-án, szombaton délelõtt Kölyökshow-
ra vártuk az egyetemi polgárok tízéves kor alatti
gyermekeit szüleikkel együtt az egyetem dísz-
udvarán. Hála istennek több száz meghívót kel-
lett postáznunk, aminek eredményeképpen a
hatalmas tér gyermekek hangjától és nevetésétõl
vált élettelivé. Az Alföld Gyermekszínpad és a
Fõnix Diákszínpad elõadása után (Lázár Ervin
Vacskamati meséi és Tarcsai Szabó Tibor Ki a

legügyesebb címû darabja került színre) minden
gyerkõcnek ajándékkönyvvel, könyvet formázó
mézeskaláccsal kedveskedtünk, finom süte-
ménnyel és itókával fûszerezve.

A programsorozat középpontjában a Könyves

vasárnap állt október 7-én.
Tíz órakor kezdõdött a Méliusz Juhász Péter

Megyei Könyvtár és Információs Központ új
épülete elõtt az idei összefogás-rendezvénysoro-

zat megnyitója, ahol a megye, a város és az egye-
tem prominens személyiségei mondták el az ol-
vasással és a könyvtárakkal kapcsolatos gondo-
lataikat. A megnyitóra két irányból sereglettek
az emberek: a városi könyvtár elõl nosztalgia-
villamoson érkeztek a „hivatalos” vendégek, az
egyetem elõl pedig a rendõrség által biztosított
színes, vidám menet vonult a megnyitó helyszí-
nére. A menetet – amellyel igencsak sikerült
meglepnünk az ébredezõ Debrecent – ekhós sze-
kér vezette, amelyen a Szeredás népzenei együt-
tes tagjai ültek és szolgáltatták a „talpalávalót” a
Hortobágy néptánc együttesnek, valamint a szó-
rólapokat osztogató, reformkori jelmezbe öltö-
zött adys diákoknak, az egyetem hallgatóinak és
az egyetemi könyvtár munkatársainak.

A város fõutcáján egész nap közlekedett a
nosztalgiavillamos, amelyen bárki elhelyezhette a
számára fölöslegessé vált olvasnivalókat, miköz-
ben kedvére válogathatott a mások által fölajánlott
könyvek közül. A könyvgyûjtést már napokkal
korábban elkezdtük, s vasárnap alig gyõztük hor-
dani a könyveket a villamosra, olyan jól sikerült az
akció. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy a villamoson mindenki ingyen utazhatott…

Ezen a hétvégén tartották a híres debreceni
Mihály-napi vásárt, amelyre évrõl évre eljönnek
az ország minden részébõl a kereskedõk és kéz-
mûvesek, hogy portékáikat kínálják. A könyvtá-

ri standon könyves játékokat vezetõ könyvtáro-
sokkal, rendezvényeinkre hívó szórólapokkal,
könyvtárhasználatra, olvasásra buzdító tájékoz-
tatókkal találkozhatott a vásárjáró „nagyérdemû”.
A vetélkedõkben, játékokban részt vevõk negyed-
éves olvasójegyet szerezhettek a Debreceni Vá-
rosi Könyvtár fiókkönyvtáraiba és 20%-os ked-
vezményre jogosító bónuszt kaphattak, amellyel
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárába lehetett beíratkozni.

Délután az egyetem díszudvarán igazi reform-
kori miliõ várta az érdeklõdõket. A Batthyány-
emlékév apropóján polgári kaszinó és irodalmi
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kávéház díszletei között reformkorhoz kapcsoló-
dó elõadásokat és muzsikát hallgatva megkós-
tolhattuk a Mozart Kávézó kávékülönlegessége-
it, tortáit, felélesztve a reformkori puncs-szertar-
tás hagyományát is.

A mûsorfolyamot palotással vezette be a
Valcer Táncstúdió.

A rektori köszöntõ után Vitéz Ferenc fõisko-
lai docens elõadása következett A reformkori

magyar sajtó irodalomösztönzõ hatásai címmel,
majd Mojzesné Székely Katalin, a szociológia
tudományok kandidátusa „Belbecs és külcsín” –

viselet a reformkorban címmel tartott elõadást.
Nagy sikere volt Bakota Árpád és Dánielffy Zsolt

színmûvészek fellépésének is: „Életképek a re-

formkorból” Olvastam költõtárs: Arany és Petõ-

fi levelezése prózában, versben. Szép perceket
szerzett a Simonffy Duó hegedûjátéka, reform-
kori zenemûvekbõl szólaltattak meg részleteket.

Az egyetem polgáraiból álló csapatok
könnyed, némi olvasottságot és kreativitást igény-
lõ reformkori vetélkedõje is bizonyára emléke-
zetes marad a résztvevõk számára, nemkülönben
az utolsó feladatból kibontakozó fergeteges tánc-
ház, amelyben a verbunkos dallamára játékos és
közönség egyaránt táncra perdülhetett.

Este hét után az egyetem épületének sejtel-
mes fényei és a Debreceni Dixieland Jazz Band

koncertje csak fokozták a hangulatot. Befejezé-
sül az igazán elszántakat éjszakai barangolásra
invitáltuk az „elvarázsolt könyvtárba”.

Reméljük, programjainkkal sikerült új híveket
toboroznunk a könyvtárlátogatók népes táborába!

Fábryné Márkus Ágnes

Nagy olvashow a Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban

2007. október 2. és 12. között a Nagy olvashow

a társadalom minden korosztályának figyelmét
igyekezett ráirányítani az olvasás fontosságára.

Az országos felhíváshoz – hogy a könyvtárak
országszerte élményt adó programokkal készül-
jenek a babák és szüleik, a kölykök, a tinik, a
nagyik látogatására – a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár is örömmel csatlakozott. A
kollégák kreativitása, ötletgazdasága eredménye-
ként változatos rendezvényeket kínáltunk a meg-
nevezett korcsoportok számára.

Nemcsak olvasóinknak, látogatóinknak, ha-
nem nekünk, könyvtárosoknak is sok élményt,
bõséges tapasztalatot adott az októberi két hét.
Az események felidézéseként három kolléga
gondolatait közöljük. Luzsi Margit a gyermek-
könyvtár programjainak sikereit mutatja be,
Sohajdáné Bajnok Katalin a felnõtt részlegben
lezajlott rendezvények sajátosságait emeli ki. A
harmadik írás egy mese – elhangzott az orszá-
gos könyvtári napokat záró konferencián –, igaz-
gatónõnk, Tõzsér Istvánné fantáziáját dicséri. A
történet fõhõse nem más, mint könyvtárunk épü-
lete, ami kicsit átalakítva, kicsinosítva várta a
Nagy olvashow közönségét.

Luzsi Margit:
Nagy olvashow a gyermekkönyvtárban

Ha úgy tetszik, mi már néhány nappal korábban
megkezdtük a nagy akciót. Pontosan szeptember
29-én, szombaton, délelõtt 11 órakor a népmese
napjának ünnepe volt a Nagy olvashow nyitá-
nya. A zsúfolásig megtelt könyvtárban valóban
minden korosztály képviseltette magát. Pedig
nem történt semmi különös. Nem extrém külön-
legességre, nem „nagy durranásra” hívtuk és
vártuk olvasóinkat, barátainkat, ismerõseinket.
Hanem ahogy a meghívóban állt: „Együtt lenni
csak úgy régimódian, jól érezni magunkat mese-
mondó, mosolygó, derûs emberek társaságában.”
Gyerekek és felnõttek meséltek gyerekeknek,
felnõtteknek. És a régimódi, sallangmentes
együttlét, az emberi szó, a mese, mesemondás
õsi varázsa ritka csodát tett. Ahogy nagyanyám
mondta volt, „angyal szállt át felettünk”. Béke
volt a lelkekben, mosoly és a derû ragyogása az
arcokon, a tekintetekben. Lassan ballagott az idõ,
hagyta egymásra figyelni a jelenlevõket, szót
váltani egymással, elringani a lassú, csendes
zsongáson. Ezt a régimódi, bensõséges emberi
együttlétet akartuk megteremteni az olvashow
valamennyi gyermekkönyvtári rendezvényén.
Annál inkább, mert ennek nálunk hagyománya
van. Az olvashow ráfókuszált erre (a média erõ-
sítésével), s azok figyelmét is felhívta ránk, akik
még nem hallottak felõlünk.

Babusgató programunkra olvasóink apraját
vártuk szüleikkel, no meg áldott állapotban levõ
édesanyákat. Tulajdonképpen mi magunk is
meghökkentünk az eredményen. A gyermek-
könyvtár ismét zsúfolásig megtelt, ami azt iga-
zolta, hogy valós igény alapozta meg ötletünket.




