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Alap, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a
helyi szponzorok (McDonald’s, Érseki Szent Jó-
zsef Kollégium, Fekete Ló fogadó, Kurdi pék-
ség, Bajcsy csemege, Marján cukrászda, TDK
mintabolt, Design Bútorlap Stúdió), s természe-
tesen önzetlen munkájukkal az egri könyvtáro-
sok támogatták.

Fél kilenc táján kicsit fáradtan, de arcukon
sugárzó örömmel távoztak a gyerekek szüleik
kíséretében. Néhányan még mindig az indulón-
kat dúdolták:

Lehetsz könyvmoly, ha tini vagy,
igazi jó könyv békén nem hagy.
Olvasni mindig mámorító,
abba sem hagyni az igazi jó!
Aki nem olvas, fogalma sincs,
amit kihagy, az mekkora kincs,
könyvvel eljuthatsz akárhová,
ülj a fotelbe! Hajrá! Hajrá!
Izgalmat és tudást kínál minden könyv
és minden írás,
olvass éjjel, olvass nappal, ne foglalkozz a laptop-
pal!
Élj, ahogy jól esik, nem baj, ha meg is lesik,
tedd, ami élvezet, bizsergesd a tested, lelked!

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna

Zsoldos Marianna

Vigyen egy könyvet
az útra!

Az országos könyvtári napok programsorozat ke-
retében 2008. október 10-én, pénteken a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Régiója is-
mét megszervezte a Vigyen

egy könyvet az útra! címû
gerillaakcióját a metró Ha-
tár úti aluljárójában. Elõ-
ször 2007-ben került sor
erre a „flash mob-jellegû”
megmozdulásra. Természe-
tesen az akcióhoz a fõvá-
rostól területfoglalási enge-
délyt kértünk.

A flash mob a Wiki-
pédia meghatározása sze-
rint villámcsõdületet jelent,
azaz emberek elõre szerve-
zett csoportosulását; amely
hirtelen jön létre valamely
nyilvános helyen, a részt-

vevõk valami szokatlant csinálnak, majd a cso-
portosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik.

Nos, a szokatlanság a lényeg akciónk ese-
tében, az, hogy kifejezetten erre az alkalomra
gyûjtött olvasói ajándékkönyveket osztottunk
szét ingyenesen a járókelõk között. Az olva-
sásnépszerûsítõ akció célja, hogy felhívja a
figyelmet az utazás közbeni olvasás lehetõsé-
gére, hiszen ma már egyre többen (ha egyálta-
lán) inkább csak újságot olvasnak, vagy éppen
zenét hallgatnak a tömegközlekedési eszközö-
kön, pedig egy könyv bizony remek útitárs
lehet. Öröm volt, hogy nemcsak a szórakozta-
tó könyvek, hanem a szépirodalmi kötetek,
antológiák is kelendõnek bizonyultak.

Hogy a könyvtári pr se maradjon el, a köny-
vekhez mellékelt szórólapokon további olvasni-
valóért a helyi könyvtárakat ajánlottuk (a tavalyi
tapasztalatokon okulva a visszacsatolás érdeké-
ben pedig kértük, hogy beiratkozáshoz hozzák
magukkal a szórólapot).

Az elsõ fecskék megérkeztek a könyvtárakba
(mérleget vonni persze még korai lenne). A
visszajelzések pozitívak voltak.

A tavalyi akció ötletgazdája Kovács Éva volt,
szervezõje Lévai Klára.

Reméljük, hogy akár ezzel a megmozdulás-
sal, akár a korábbi hasonló jellegû olvasás- és
könyvtárnépszerûsítõ akciókkal (ilyen volt pél-
dául a rendelõintézetekben kihelyezett temati-
kus könyvajánló) új olvasókat is sikerült meg-
szólítanunk.

Farkas Ferenc


