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A jelen szaktudása a jövõ generációjáért –
Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári háló-
zat nem-formális és informális képzési sze-
repének erõsítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtárban és a Móricz Zsigmond Gimná-
ziumban (TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR) nevû
nyertes pályázat ünnepélyes nyitó rendezvé-
nyeként 2010. október 19-én konferenciát
rendezett a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és konzorciumi partnere, a II. kerü-
leti Móricz Zsigmond Gimnázium, melynek
helyszíne a Központi Statisztikai Hivatal Ke-
leti Károly terme volt.

Felbecsülhetetlen értékû tudást és infor-
mációt halmozott fel az elmúlt közel másfél
században a KSH Könyvtár. A szélesebb
nagyközönség számára eddig még ismeret-
len gyûjteményrészt a most induló pályázat
eredményeként sokkal nagyobb olvasói kör
használhatja majd. Az egy év alatt megvaló-
suló fejlesztés keretében a legfõbb cél a
könyvtár jelentõs dokumentumállományá-
nak elérhetõvé tétele, a kötelespéldányra jo-
gosult KSH Könyvtár tételenként nagyrészt
egyedi, több mint 850 ezres állományából a
fejlesztés végrehajtása következtében meg-
újuló minõségi szolgáltatások nyújtása. 
A honlap továbbfejlesztésével, a portálon
elektronikusan, a könyvtárközi kölcsönzés
keretében, tudásbázisok létrehozásával, va-
lamint a megkötött együttmûködési megál-
lapodások nyomán a KSH Könyvtár és a
Móricz Zsigmond Gimnázium Könyvtára is
közvetlenül szolgálja a minõségi oktatást és
a formális oktatáson kívüli képzést, tanulást.

A projekt kötelezõ és önként vállalt fel-
adatai révén javul a szolgáltatások minõsége
és hatékonysága, jórészt megszûnnek a hoz-
záférés területi különbségei, lehetõvé válik a
szolgáltatásokat igénybe vevõk tanulást, in-
formációszerzést támogató és a könyvtár
dolgozóinak szakmai továbbképzése. A meg-
szólított célcsoport egyik eleme az ifjúság: 

a középiskolás korosztály, másrészt a gazda-
sági, statisztikai, valamint a könyvtár szakos
fõiskolai és egyetemi hallgatók köre. Köz-
vetlen célcsoportnak tekinthetõk a mun-
kanélküliek, akik számára munkavállalási
esélyeik növelése érdekében a könyvtár le-
hetõséget biztosít a számítógépes készségek
kialakítására és segítséget nyújt a munkake-
resésben. A fejlesztés részét képezõ felolva-
só szoftver és nagyító készülék alkalmazá-
sával a könyvtár szolgáltatásai elérhetõvé
válnak a projekt egy másik célcsoportja, a
vakok és gyengénlátók számára is.

A megvalósulás tervezett idõpontja 2011.
szeptember 30., akkorra a könyvtár teljes
dokumentumállományának katalógusa on-
line elérhetõ lesz. A fejlesztéstõl a könyv-
tári tagok és a kölcsönzõk számának 
emelkedését, a könyvtárközi kölcsönzés nö-
vekedését is várjuk, valamint a távhasználók
számának emelkedését is reméljük.

A pályázók 76 548 334 forintot nyertek
az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával megva-
lósuló projektben – tájékoztatta elõadásában
a résztvevõket Nemes Erzsébet, a KSH
Könyvtár fõigazgatója a projekt indulása al-
kalmából rendezett konferencián. 

A könyvtár a nagyszabású beruházás be-
mutatóját a családi olvasás éve és a statiszti-
kai világnap eseményeihez kapcsolva neves
elõadókat hívott meg a konferenciára. 
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A rendezvényen elõadást tartott a Nem-
zeti Erõforrás Minisztérium szociális, csa-
lád- és ifjúságügyért felelõs államtitkára.
Soltész Miklós beszédében az olvasás meg-
szerettetésének fontosságát hangsúlyozta.
Mint kitért rá, az oktatási államtitkársággal
annak elérése a céljuk, hogy a külföldi fil-
mek többsége szinkronizálás helyett felira-
tozva jusson el a közönséghez. Ez ugyanis
nem csak olvasásra szorítja az embereket,
hanem a nyelvtanulást is elõsegíti. 

Az államtitkár kérte, hogy a projekt meg-
valósítása során a pályázat nyertesei – töb-
bek között hangos könyvek beszerzésével,
tájékoztatók tartásával – segítsék a fogya-
tékkal élõ és a hátrányos helyzetû embere-
ket is. 

Vukovich Gabriellának, a KSH elnöké-
nek üdvözletét Janák Katalin fõosztályve-
zetõ tolmácsolta a konferencia résztvevõi-
nek. Az olvasás fontosságát statisztikai ada-
tokkal alátámasztva Janák Katalin ismertet-
te: a tanulási nehézségek 50–60 százaléka
olvasási, szövegértési zavarokból adódik.
Kifejtette: az OECD felmérései, a PISA
(Programme for International Student
Assessment) és az IALS (International
Adult Literacy Survey) felvételek eredmé-
nyei egyaránt bizonyítják a funkcionális
analfabetizmus terjedését. A tizenévesek
ötöde tud ugyan olvasni, de nem érti, hogy
mit olvasott. A felnõtteknél ez az arány
30–32 százalék. Ezek az emberek hátrányba
kerülnek a munkaerõpiacon vagy kiszorul-
nak onnan, nem jutnak írásos információk-
hoz, másodrendû állampolgárokká válnak –
mutatott rá az olvasási készség fejlesztésé-
nek fontosságát hangsúlyozva.

A konferencián Farkas Barnabásné, a
Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatóhe-
lyettese, Gazda István, a Magyar Tudo-
mánytörténeti Intézet igazgatója, Gyimóthy
Gábor Svájcban élõ magyar író, Nagy Attila
olvasásszociológus, valamint Jókai Anna író
tartott még elõadást.

Farkas Barnabásné a Móricz Zsigmond
Gimnázium projektben való részvételének
várható eredményeirõl, a megvalósuló fej-
lesztésekrõl, a közös portálról, a képzések-
rõl, a tudásbázisokról és a készülõ oktatási
módszertani segédletrõl beszélt.

Gazda István a családi könyvtárakat vá-
lasztotta témájául. Elõadásában hangsúlyoz-
ta, hogy a valós, megfogható könyv ismere-
tét semmilyen más információhordozóval
nem lehet helyettesíteni, és a könyvtárak
szerepe rendkívül fontos az olvasóvá neve-
lésben. Ezért õ kötelezõvé tenné a könyvtár-
használat oktatását az alapfokú képzésben.
Németh Lászlót idézte: „A jó tankönyv
negyvenoldalas térkép, amely bevezet a
könyvtárba.” Bemutatta a családi könyvtá-
rak legnépszerûbb darabjait a XVIII. szá-
zadtól napjainkig, és felhívta a figyelmet né-
hány különösen fontos alapmûre.

Gyimóthy Gábor a magyar nyelv védel-
mében tett erõfeszítéseirõl beszélt. Elmond-
ta, hogy szinte véletlenül fogott bele a ma-
gyar nyelv használatának elkorcsosulása 
elleni „keresztes hadjáratába”. Elõször csak
idegesítette a sok pongyolaság, nyelvtanilag
és stilisztikailag hibás megfogalmazás, a
rengeteg fölösleges idegen szó, aztán úgy
döntött, tesz valamit az ügyért: elõadássoro-
zatot indított. Folyamatosan járja az orszá-
got nyelvõrzõ programjával. 
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Nagy Attila arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, hogy akarunk-e megmaradni. Egy né-
met antropológust idézett elõadása beveze-
tésében: „Nemzetek sorvadását soha nem a
fizikai sorvadás, hanem mindig kulturális,
kollektív felejtés idézi elõ.” Statisztikai ada-
tokkal, különbözõ felmérések eredményei-
nek bemutatásával támasztotta alá, hogy az
írni-olvasni tudásnak milyen fontos szerepe
van nemzetünk fennmaradásában. Kiemelte,
hogy ha Magyarországon húsz év alatt be-
hoznák a Pisa-vizsgálatban kimutatott lema-
radást, az 584%-os GDP-növekedést ered-
ményezne. Ezzel arra mutatott rá, hogy 
nagyon is kézzelfogható gazdasági haszna
lenne annak, ha az írni-olvasni tudást javíta-
nák.

Jókai Anna az emberi élet nagy kérdéseit
feszegette. Beszélt a hittel kapcsolatos meg-
gyõzõdésérõl, a hit szerepérõl a hétközna-
pokban, az öregedés problémáiról. Azt
mondta, az öregségben nem a hiányok a leg-
fájóbbak, hanem a többlet az, ami tönkretesz
– ha fölöslegessé válik egy ember, ha nem
tudja átadni tudását, tapasztalatait, szeretetét.
Elõadásának üzenete az volt, hogy a szellem
embereinek irányt kell mutatniuk, a tudást
kell terjeszteniük, mert az emberiség elho-
mályosodott állapotban van. Az irodalom
legjobbjai mindig megszólaltak a fontos for-
dulópontokon, mondta, és ma is ezt kell ten-
niük, de nem a napi politikában, hanem ma-
gasabb szinten.

A konferenciát a Móricz Zsigmond Gim-
názium diákjainak közremûködése színesí-
tette. ■
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Kitüntetések

2010. október 22-én Szõcs Géza kultúrá-
ért felelõs államtitkár és Kálnoki-
Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár
Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás mi-
niszter megbízásából 

Széchényi Ferenc-díjat adományozott:
dr. Katsányi Sándornak, a Fõvárosi

Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott 
fõosztályvezetõjének, prof. dr. habil. 
Sebestyén Györgynek, az ELTE BTK
Könyvtártudományi Tanszék tanszékveze-
tõ egyetemi tanárának.

Szinnyei József-díjat adományozott:
Bondor Erikának, a Berzsenyi Dániel

Gimnázium könyvtárostanárának,
Fehérváry Klárának, a Csorba Gyõzõ

Megyei-Városi Könyvtár olvasószolgálati
osztályvezetõjének,

dr. Hangodi Ágnesnek, a Könyvtári In-
tézet osztályvezetõjének,

Lászlóné Nagy Ilonának, a szolnoki
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közmûve-
lõdési Intézet igazgatójának,

Mender Tibornénak, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár fõigazgatójának,

dr. Pálvölgyi Mihálynak, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi
Központ, Könyvtár- és Információtudo-
mányi Intézeti Tanszék fõiskolai tanárá-
nak.

Orbánné Szegõ Ágnes, a Tiszafüredi
Menóra Alapítvány elnöke, a tiszafüredi
Városi Könyvtár és Információs Központ
igazgatója a Magyarországi Zsidókért dí-
jat vehette át október 17-én.

Ungváry Rudolf kapta az idei Füzéki-
díjat október 22-én, az Országos Széché-
nyi Könyvtárban.

A kitüntetetteknek gratulálunk, további
munkájukhoz sok sikert kívánuk!

Jókai Anna



A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózata
2010-ben is csatlakozott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében hagyo-
mányosan megvalósuló „összefogás” prog-
ramsorozathoz. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján az
elõkészítés idejekorán megkezdõdött, prob-
lémát elsõsorban az anyagi kondíciók jelen-
tettek, hiszen a pályázati források szûkösnek
bizonyultak, a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatása 44%-os fedezetet nyújtott a tervek
megvalósításához. A könyvtáros kollégák
így – tapasztalatuk ezen a téren már bõven
van – kénytelenek voltak szürkeállomá-
nyukra támaszkodni, mely szerencsére meg-
lehetõsen színesnek bizonyult (visszatekint-
ve talán nem szerénytelen megfogalmazás).

Ebben az évben különösen hálás volt a
programbizottság által kiválasztott célcso-
port, a családok a közmûvelõdési könyvtá-
rak természetes közönsége. Bár nem élünk
Utah államban, ahol elegendõ lenne egyet-
len mormon „nagycsaládot” megnyerni egy
sikeres rendezvényhez, tapasztalataink sze-
rint a könyvtárlátogatás szerencsére sok csa-
lád számára kínál már önmagában is progra-
mot, különösen, ha a könyvtár esetenként
még vonzóbbá teszi ezt az alkalmat egy-egy
rendezvénnyel. Az Országos családi könyv-
tári napok programja remek apropót kínált
ebbõl a szempontból (is).

Az „összefogás” hete a számok tükrében

Megjegyzendõ, hogy következetesen figyel-
tünk rá, hogy ha egymást követõen egy
könyvtárban több program is van (pl. a
könyves vasárnapon), akkor a programok,
illetve a résztvevõk száma ne duplikálódjon,
torzítva a statisztikát.

A központi könyvtár és 29 tagkönyvtá-
runk kapcsolódott a programsorozathoz.
Több mint száz rendezvénnyel vártuk a láto-
gatókat. A kiállításokat megtekintõk nélkül
mintegy 5000 résztvevõje volt a programok-
nak. A könyves vasárnapon 14 helyen tartot-
tunk nyitva, természetesen mindenhol külön
programokat is kínálva. Aznap 1916 próba-
tagságot (ez december 31-éig érvényes – in-
gyenes – beiratkozási lehetõséget takar) vál-
tottak könyvtárainkban. Nagyon fontos,
hogy ezt a kedvezményt elõzetesen külsõ
eszközökkel népszerûsítettük (pl. a helyi
médiában), hiszen a cél új olvasók becsábí-
tása volt. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy
a próbatagságot váltó olvasók közül hányan
lesznek hosszútávon is könyvtártagok. 
A könyves vasárnap és az azt követõ hétfõn
tartott „megbocsátás napja”, illetve a vasár-
napi ingyenes AV-kölcsönzés összességében
több mint 1 millió forintról való lemondást
jelentett a kölcsönzõk javára. A megbocsá-
tás napja – ez magánvéleményem – azt a
szándékot, hogy olyan dokumentumok ke-
rüljenek vissza a könyvtár polcaira, melyek
akár már évek óta „kint felejtõdtek” a köl-
csönzõknél, nem tudja megvalósítani, 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. november6

K ö z h í r r é  t é t e t i k
A kõleves receptje…
Az összefogás hetének programjai a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban*

✒✒    Farkas Ferenc

* A cikk az Országos családi könyvtári
napok kecskeméti zárkonferenciáján el-
hangzott elõadás szerkesztett változata,
készült a FSZEK könyvtárainak beszá-
molói alapján.



hiszen a fizetési meghagyás folyamata által
érintett olvasók (amúgy jogosan) nem élhet-
nek a lehetõséggel.

Mozaikok a programkínálatból

A teljes programpaletta bemutatása termé-
szetesen lehetetlen, a hét programjaiból így
egy szubjektív válogatást állítottam össze.

Több olyan kezdeményezés, pályázat in-
dult 2010-ben, melynek eredményhirdetése
az összefogás hetére esett. Így került sor a
hegyvidéki, Ugocsa utcai könyvtár immár
hagyományos, Ketten írtuk címû meseíró és
-illusztráló pályázatának eredményhirdeté-
sére. Idén Lackfi János (aki köztudottan az
Év Gyerekkönyve 2004 és 2009 díjazottja)
Plakát Tóni világragasztóról kifejezetten a
könyvtár számára írt meséjét fejezhették be
az írópalánták. A gyerekek ezúttal is szipor-
káztak, fantáziájuk elszabadult, és a legvál-
tozatosabb befejezésekkel lepték meg a zsû-
ri tagjait, a könyvajándékokat felajánló
Animus Kiadó képviseletében Gábor Anikó
zsûrielnököt. A játék 2011-ben folytatódik,
a következõ mese írója Berg Judit, az Év
Gyerekkönyve 2007 díjazottja lesz, aki nem
mellesleg könyves vasárnapon egy hangula-
tos családi délelõtt keretében találkozott is
az Ugocsa utcai könyvtár kis olvasóival. 

Lackfi János népszerûségét támasztja
alá, hogy Újpesten, a Király utcai könyvtár-
ban is vendégeskedett, ahol „barkácsolt”
verseit igen szépszámú közönség hallgatta
könyves vasárnap.

Családban marad címmel hirdettek még
májusban többfordulós irodalmi játékot a
budai könyvtárak, melynek döntõjére is
most került sor, amikor a játékmester, Ko-
vács Róbert színmûvész tartalmas, vidám
estét varázsolt az egyáltalán nem könnyû
feladatsor körítéseként. 

Több könyvtárunk idõzítette hagyomá-
nyos klubfoglalkozásait, programsorozatai-
nak aktuális elõadásait erre a hétre. Lõrinci
Nagykönyvtárunk Világképzõ sorozatának
vendége Csernus Imre pszichiáter volt, elõ-
adásának korábbi köteteire reflektáló címe
Minden család alapja: a férfi és a nõ. A bõ
200 fõs közönség zsúfolásig megtöltötte a
könyvtárat, tréfásan szólva a háromórás ren-

dezvény végén a kollégáknak volt szüksé-
gük, ha nem is pszichiáterre, de pszicholó-
gusra.

Erzsébeten, a Bíró Mihály utcában, a Vi-
lág a könyvtárban sorozat vendége Hollan-
dia volt. Receptpályázattól sajtkóstolóig,
dekázóversenytõl elõadásokig számtalan
program várta a látogatókat. A sorozat érde-
kessége, hogy a meghívott országok követ-
ségeivel szoros együttmûködésben valósul
meg, ennek a kapcsolati tõkének eredmé-
nyeképp Kiss Balázs, a könyvtár vezetõje
nemrég többhetes tanulmányúton vehetett
részt az Egyesült Államokban.

Számos könyvtárunk foglalkozik immár
évek óta a babaolvasókkal. Figyelj magad-
ra! – így bíztatta látogatóit, a kismamákat
Zsókavár utcai könyvtárunk, reméljük, meg
is fogadják a szûrõvizsgálatokkal kapcsola-
tos jó tanácsokat. 

Budafoki könyvtárunk népszerû Ringató
foglalkozására, mint mindig, most is rendkí-
vül sokan látogattak el.

Kicsit nagyobbakkal foglalkozott a Pa-
csirta utcai könyvtár elõadása, diszlexiás
gyerekek problémái kerültek terítékre; míg a
Sétáló utcai könyvtár vendégeként Nochta
Tia írónõ a hiperaktivitásról beszélgetett az
érdeklõdõkkel. Könyvének címe: Õsszel vé-
gem van, mint a vakációnak… Ezt talán sok
könyvtáros is sóhajtotta – igaz más össze-
függésben – programszervezés közben.

Veszélyes vizeken címmel tartott kétrészes
drámapedagógiai foglalkozást Dagály utcai
könyvtárunk, mely sajátos eszközökkel
Dékány András S.O.S. Titanic címû regényét
dolgozta fel élményszerûen. A gyerekek
csak a második foglalkozáson tudták meg,
hogy egy regény az alapja az izgalmas prog-
ramnak, rögvest elõjegyzési sor alakult ki az
egyébként már kissé elfeledett könyvre.
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Központi könyvtárunk Böngészdéjében
az ELMÛ, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság és a Családi Kasszasikerek Program
mutatkozott be. Legtöbben az ELMÛ kérdõ-
ívét töltötték ki – 367-en –, s az ehhez mért
nyolcvan helyes megfejtés azt jelzi, hogy
azért sokaknak van mit pótolniuk ebbõl az
ismeretkörbõl. Nem véletlenül nyílt lehetõ-
ség egyéni tanácsadás igénybevételére.

Vendégeink voltak ugyanitt az Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
és az ÁNTSZ munkatársai, akik számos
közkeletû tévhitet igyekeztek eloszlatni az
egészséges életvitellel, a vásárlási szokások-
kal kapcsolatban. Az elõadáshoz szûrõprog-
ramok kapcsolódtak (vérnyomás-, koleszte-
rinszint-, vércukor- és testzsírmérés), a
Spirit Oxygen Bar képviselõje pedig egy kü-
lönleges oxigénkészülékkel várta a felfrissü-
lésre vágyókat.

Megelõlegezve a 2011-es Internet Fiesta
tematikáját a Kossuth Kiadó e-book bemu-
tatójára került sor központi könyvtárunk-
ban, ahol az érdeklõdõk nemcsak 
e-bookokkal, hanem olvasóeszközökkel is
megismerkedhettek. Úgy gondolom, hogy a
könyvtárosok számára az új technológia 
kihívást és nem ellenségképet kell hogy je-
lentsen.

A zenei gyûjtemény számos program-
mal várta látogatóit, így pl. a Dzsesszklub
keretében a Németországban élõ világhírû
dzsesszklarinétos, Dudás Lajos látogatott el
hozzájuk, és a mûfaj neves szakértõje, 
Simon Géza Gábor kérdezte élményekben
bõvelkedõ pályájáról a most hetvenéves mû-
vészt. 

Több más zenei programot is szerveztek
a könyvtárak, így a központi könyvtárban
Makám- és Somló Tamás-koncert volt, Bu-
dafokon a tízéves Madárdal együttes várta a
látogatókat, míg a Börzsöny utcai könyvtár
Gryllus Dániellel szervezett igen sikeres 
közönségtalálkozót. Kõbányán Detre Anna-
máriát látták vendégül, aki a Családi tûz-
hely – családi tûzfészek címû programon be-
szélgetett az érdeklõdõkkel.

Más könyvtárak bábszínházba (Lõrinc:
Batyu Színház, Békásmegyer: Török György
mûsora) invitáltak a könyves vasárnap alkal-
mából.

Rendhagyó alkalom volt Kõbányai
Könyvtárunk programja, ahol könyvtáros
kollégánk míves mesekönyvét mutatták be
az érdeklõdõknek. G. Szász Ilona A Min-
dentvarró Tû címû kötetét, Szegedi Katalin
illusztrációival, jó szívvel ajánljuk minden-
kinek (megjelent a General Press Kiadónál). 

Szintén rendhagyó volt, hogy lõrinci
könyvtárunk csatlakozott az Olvasó-Társ
mozgalomhoz, ennek indító programjára is
ezen a héten került sor, azóta pedig több ke-
rületben kapcsolódtak a kezdeményezéshez. 

Kispesti és lõrinci könyvtárunkban került
sor a Könyvtár Barátja elismerések átadására.
Mindazokra gondolunk ezzel a jelképes díj-
jal, akik a hétköznapok során sokat tesznek
könyvtárainkért. Ezt a gesztusértékû kezde-
ményezést bátran ajánljuk mindenkinek.

Összegzés, visszajelzések

Lehetne sorolni a számtalan programot, öt-
letet, de ennyi talán igazolja, hogy látogató-
inknak a programokban, míg a kollégáknak
a szervezésben és az eredményekben sike-
rült örömet találniuk. 

Több könyvtárunk jelzett vissza a promó-
ciós ajándékokkal kapcsolatban. Általában
pozitívan, kritika elsõsorban a naptáras
könyvjelzõt érte (nehezen olvashatóra sike-
rült), míg az olvasólámpa volt a legnépsze-
rûbb brand-ajándék. Többek szerint – tágabb
összevetésben – a „Szeretem a könyvtáram”
volt a legjobban eltalált promóciós csomag,
2008-ban.

A programbizottság által felkínált téma-
kategóriák – mint minden évben – iránymu-
tatóak, de azokat konkrét naphoz rögzíteni
nem feltétlenül sikerül, fogalmazták meg a
kollégáim. ■
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Az õszi könyvtári napok rendezvényeihez
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Köz-
mûvelõdési Intézet is évek óta csatlakozik.
Mivel az idei õsszel a családokra figyeltünk
jobban, a mi gyermekkönyvtárunk is igye-
kezett olyan programtervezetet összeállíta-
ni, ahol a családok együtt vehettek rész a
rendezvényeken.

Október 6-án, szerdán délelõtt Õsi Attila,
az MTA és a Magyar Természettudományi
Múzeum Paleontológiai Kutatócsoport tudo-
mányos munkatársa volt a vendégünk. Elõ-
adásában a Németbánya mellett lévõ Iharkú-
ton megtalált dinoszauruszlelet feltárásának
történetérõl számolt be. Az elsõ fosszíliára
2000 tavaszán bukkantak a régészek. Õsi At-
tila tájékoztatása szerint az új magyarországi
dinoszaurusz az Ajkaceratops kozmai nevet
kapta Ajka városa és Kozma Károly geoló-
gus tiszteletére. A részt vevõ gyerekek nagy
érdeklõdéssel hallgatták az elõadást, utána
kérdéseket tettek fel a kutatónak. 

Péntek délután négytõl hatig családi ját-
szóházba vártuk a kicsiket és a nagyokat.
Öltöztesd fel a babádat! címmel tartott ba-
baruha-készítõ foglalkozást Fehér Tiborné
Csöpi játszóház-vezetõ, aki kedves porce-
lánbabáit egyszerû vonalú, ám mégis tetsze-
tõs középkori viseletbe öltöztette. Mind a
kisebb, mind a nagyobb méretû babaruhák-
hoz készített könnyen lerajzolható szabás-
mintákat is. A kétórás foglalkozás alatt az
érdeklõdõ gyerekek és felnõttek maguk is
elkészíthettek egy-egy babaruhát. Elsõ lé-
pésben a kívánt méretû szabásmintákat 
pauszpapírra átrajzolták, majd kivágták. Ez-
után következett a szabásminták anyagra
történõ átrajzolása. Ha minden apró alkotó-
rész elkészült, már csak a varrás volt hátra.

Péntek este Horváth Ferenc csillagász
tartott elõadást könyvtárunk olvasótermében
Csillagászat mindenkinek címmel. A bemu-
tatóval együtt az elõadásra érkezõk megte-
kinthették az Égbolt titkai címû kiállítást is.
A mintegy másfél órás, izgalmas elõadást
egy távcsöves bemutató követte. A könyvtár
épületén kívül, az Amfiteátrumban kínálko-

zott megfelelõ hely az éjszakai égbolt 
varázslatos világának megismeréséhez. 
A rendhagyó idõpontban szervezett foglal-
kozás beváltotta reményeinket, hiszen közel
hetvenen voltak kíváncsiak az izgalmas
programra.

Szombaton délelõtt kilenctõl délután egy
óráig ismét családi játszóházat hirdettünk. 
A négyórás foglalkozást mi, gyermek-
könyvtárosok tartottuk. Az érdeklõdõk csi-
peszvirágokat, ajtónévtáblát, õszi ablak-
díszt, bohócos ceruzatartót és virágos
könyvjelzõt készíthettek. A vidám, jó han-
gulatú délelõttön mindenki talált magának
kedvére valót. A játszóházon mintegy hatva-
nan voltak, gyerekek és felnõttek egyaránt.

A kézmûves játszóházzal egy idõben a
legkisebbek vidám arcfestésen vehettek
részt Bali Franciska vezetésével, aki minõ-
ségi, bõrbarát festékek felhasználásával ala-
kította ki rendkívül kreatív és egyedi min-
táit. Itt mindenki belebújhatott kedvence 
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bõrébe, és egy kis idõre igazi pókembernek,
hercegnõnek érezhette magát. A délelõtt so-
rán közel harminc kisgyerek élhette át azo-
kat az önfeledt pillanatokat, amikor egy-egy
motívum felfestése után elröppenhetett a
mesék varázslatos világába. Mindenkit 
lefényképeztünk, a fotókat az érdeklõdõk le-
tölthették könyvtárunk honlapjáról, így is
megörökítve maguknak a vidám könyvtári
délelõtt emlékét. 

Hagyományainkhoz híven vasárnap dél-
elõtt tíz órától este hat óráig rendkívüli nyit-
va tartással vártuk olvasóinkat. A már meg-
szokott könyvtári szolgáltatásokon kívül 
ismét több családi programot állítottunk
össze erre a napra is. Délelõtt Újra életre kel
a virágszirom címmel hirdettük meg játszó-
házunkat. László Ildikó vezetésével könyv-
jelzõt és apró képecskéket készíthettek a
gyerekek és szüleik. A foglalkozásvezetõ
saját gyûjtésû és egyénileg kifejlesztett pré-
selési technikával elõkészített virágaiból ké-
szültek az alkotások. Ki-ki több képet is ra-
gaszthatott a színpompás virágszirmokból
egyéni ötletei és kreativitása alapján. Ezen a
foglalkozáson is nagy volt az érdeklõdés,
negyvenöten készítettek könyvjelzõt és ké-
peket. 

Amíg a nagyobbak „kézmûveskedtek”,
addig a kisebbek Rábaközi Rita Ringató
foglalkozásán vehettek rész. Az egyre bõvü-
lõ országos hálózatban Ringató néven tarta-
nak zenés foglalkozásokat a legkisebbek-
nek, ahol számtalan könnyen énekelhetõ, de
zeneileg értékes dalt, mondókát és ölbéli já-
tékot ismerhetnek meg az anyukák, hozzájá-
rulva gyermekük zenei nevelésének megala-
pozásához. Az oldott légkörben zajló félórás
foglalkozáson negyvenen vettek részt. 

Délutánra is jutott az érdekes programok-
ból. Kettõtõl négy óráig Dluhopolszky László
karikaturista szórakoztatta az érdeklõdõket.
Több humoros kép is készült, a vállalkozó
szellemûek legnagyobb örömére. A mûvész
a kicsit idõigényesebb karikatúrák mellett
rengeteg sziluettképet is készített. Napjaink-
ban a reneszánszát éli ez a régi francia kép-
zõmûvészeti technika. A fekete öntapadós vi-
nilmatricából kivágott sziluettek egy A/5-ös
méretû, ovális alakú leporellóba kerültek. 

Az óvodás korosztály sem maradt prog-
ram nélkül, négy órától Tamás Erzsébet
bábmûvész szórakoztatta a közönséget a zsú-
folásig megtelt elõadóteremben. Az egysze-
mélyes bábszínház igazi kikapcsolódást
nyújtott a közel hetvenfõs nézõseregnek.  

A családi hétvége számos programja
mellett október hónapban olvasópályázattal,
könyvkiállítással is vártuk olvasóinkat. 

A gyermekkönyvtár fogadóterében Po-
roljuk le rég elfeledett olvasmányainkat!
címmel könyvkiállítást készítettünk. Olyan
regényeket, meséket válogattunk össze,
amelyek a ’70-es, ’80-as években rendkívül
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népszerûek voltak és igazi irodalmi értéket
képviseltek, de napjainkban kissé háttérbe
szorultak. A kiállítással szerettük volna fel-
hívni a gyerekek figyelmét az ezekben a
könyvekben rejlõ értékekre. 

Szintén a hónap elején hirdettük meg ol-
vasópályázatunkat is a városi és a város kör-
nyéki iskolák alsó- és felsõ tagozatos tanu-
lóinak. A Szívesen olvastam, olvasd el Te is!
pályázaton a gyerekeknek egy-egy kedvenc
olvasmányukról kellett tíz-tizenöt mondatos
könyvajánlót írniuk. A rövid, frappáns szö-
veg mellé a nekik legjobban tetszõ részlet
alapján illusztrációt is készítettek. A legjob-
ban sikerült pályázatokból könyvajánló ka-
talógust állítunk össze, amely megtekinthe-
tõ lesz a gyermekkönyvtárban. 

Október hónapban kitüntetett figyelem-
mel fordultunk az elsõ osztályosok felé. Tárt
kapukkal vár a gyermekkönyvtár! progra-
munkban játékos, zenés könyvtárbemutató
foglalkozásra hívtuk a legkisebbeket. A ki-
csik megismerkedhettek a gyermekkönyvtár
rendjével, az õrjegyhasználattal, búvárkod-
hattak a mesesarokban, diafilmet nézhettek.

Örömmel láttuk, hogy az általunk össze-
állított programsorozat felkeltette olvasóink
érdeklõdését. Bízunk benne, hogy a „hét-
köznapokon”is visszatérnek és továbbra is
lelkes könyvtárhasználóink maradnak. ■
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Az idei õsz sem telhetett el a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárban az országos
könyvtári „összefogás” programsorozat nél-
kül. Tavalyi programjaink résztvevõi nagy
várakozással tekintettek az október eleji
könyvtári események elé.

Olvasni érdemes! – Könyvtárak az olva-
sásért – hangzott az országos családi könyv-
tári napok szlogenje, s valóban: ezen a héten
sikerült ráirányítani az egész ország és szû-
kebb pátriánk figyelmét arra, milyen fontos
szerepük van a könyvtáraknak az olvasóvá
nevelésben. A média, a számítógép, az inter-
net, a videó, a tömegkultúra térnyerése alap-
vetõen átformálta az emberek és a gyerekek
mindennapjaiban a könyvekhez, az olvasás-
hoz való viszonyt. A szabadidõ eltöltésére
rengeteg új lehetõségünk nyílik, melyek
mind-mind az olvasástól, a könyvektõl 
veszik el az idõt. Megváltoztak olvasási szo-
kásaink is. A szépirodalom mellett az olvas-
nivalók óriási választéka kínálkozik. Mind-
eközben egyre több fiatal küzd olvasási 
nehézségekkel, s egyre kevesebbnek szerez
örömöt az olvasás.

Mindezt figyelembe véve szerveztük meg
heti rendezvényeinket, nagy hangsúlyt fek-
tetve olvasásnépszerûsítõ programjainkra.

A hétfõi Olvas a család tematikus napon
Ungvári P. Tamás elõadómûvészt láttuk ven-
dégül Rímhányó röhejek címû mûsorával.
Sziporkázó Romhányi-rímek röpködtek
könyvtárunk Böngészõjében, amit a könyv-
tárlátogató közönség kurta kacajai követtek.

A felhõtlen szórakozás egy órája után többen
nekibuzdultak, hogy újra kezükbe ragadja-
nak egy Romhányi-kötetet, felidézve a ko-
rábban átélt derûs perceket.

Kedden már komolyabbra fordítottuk a
szót. Az újabb irodalmi esten Lisztóczky
László helyi irodalomtörténész kalauzolt
bennünket, meghívott elõadója pedig
Gömöri György Angliában élõ magyar költõ
volt, aki saját és nemrég elhunyt barátja, 
Sulyok Vince költõ életmûvét, költészetét
mutatta be. A két költõ még 1956-ban emig-
rált, Gömöri György azóta Angliában, 
Sulyok Vince pedig egészen haláláig Norvé-
giában írt, fordított és minden lehetséges
módon képviselte a magyar irodalmat.
Gömöri György az irodalmi esten egy soro-
zat két verseskötetét mutatta be a közönség-
nek, saját, A számûzetés kertje címû és 
Sulyok Vince Vérezni kezd a tenger címû
könyvét. Gömöri Györgynek verseskötetei,
irodalomtörténeti és kritikai tanulmányai
mellett figyelemre méltó az életútja is: az ox-
fordi egyetemen tanult, azután a kaliforniai
és a cambridge-i egyetemeken tanított, sõt a
Harvardon is kutatott.

Kedden egész hetes blogversenyt hirdet-
tünk Blogol a család címmel. Célunk volt,
hogy az egri, Eger környéki családok tagjai-
nak hétköznapjaiba bepillanthassunk, új blo-
gok induljanak. Kolléganõm – a Hangtárnok
blog fõszerkesztõje –, Zsoldos Marianna
nyújtott segítséget egy délelõtti rövid képzés
keretében a blogolni vágyóknak. A legsike-
resebb blogolótanoncok közül hárman – akik
naponta frissítették blogjaikat – mp4-et ve-
hettek át jutalomként a könyves vasárnapon.

Még ezen a délutánon Nagyné Miló Rita
védõnõ látta el hasznos tanácsokkal az ér-
deklõdõket a családi életre való felkészülés-
rõl A fogamzástól a születésig címmel 2. sz.
Fiókkönyvtárunkban.

Szerdán a Ciróka-kör ismét meleg, meg-
hitt légkört varázsolt a legkisebb gyerekek és
szüleik közös családi együttlétébe. Ez alka-
lommal nemcsak az ölbéli játékok, höcög-
tetõk, csúszdáztatók, simogatók, lovagolta-
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tók világának szóbeli felidézésére került sor,
hanem színvonalas kiadvány is készült belõ-
lük gyermekkönyvtáros kolléganõm, Bálint-
né Fadgyas Eszter szerkesztésében.

Szerda este Régi módi címmel mesélõs
kézmûves foglalkozásra hívtuk a családokat.
Nem mindennapi élményben volt részünk
nekünk, mesehallgatóknak: Szõke Mihály
géplakatos és ezermester fiatalember szüle-
tése pillanatától siket, s jelnyelvi tolmácso-
lással adta elõ A szegény ember és a medve
címû mesét, melyet Kívés Zsuzsa jelnyelvi
tolmács fordított le nekünk, hallóknak. Mi-
hály szenzációs elõadó: a mesét a pantomim-
játék szintjére emelve közvetítette nekünk.
Elõadás közben úgy „forgatta a szót”, olyan
színvonalon beszélte a jelnyelvet, mint a ha-
gyományos mesemondók a mesék elõadása
közben a magyar nyelvet. A kicsik dõltek a
nevetéstõl, a felnõttek elvarázsolódtak az új
élménytõl. 

A meséhez
k a p c s o l ó d v a
vesszõparipa ké-
szítésével múlat-
tuk az estét.
Volt, aki egyenest táltos paripának képzelte
saját kezével készített remekmûvét, s azt ter-
vezte, azon száguld haza a munka végezté-
vel.

A családi együttlét közös élménye e me-
sekörökön sok mindenre alkalmat teremt.
Alkalmat teremt egyfelõl a szülõk számára,
hogy mintát kapjanak a hagyományos mese-
mondásra, másfelõl fejleszti a gyermekek
fantáziáját, belsõ képalkotó képességét, az
ún. belsõ mozi kialakulását, ami az olva-
sás élménnyé válásának egyik tartópillére. 

A szövegértés, -értelmezés többoldalú támo-
gatása is jelen van e könyvtári foglakozáso-
kon, hiszen a történetekhez kapcsolódó kéz-
mûves tevékenység alapja azok megértése, a
hallottak vizuális, térbeli megjelenítése. Itt
egyszerre kapnak lehetõséget a résztvevõk
fantáziájuk kiteljesítésére, a hagyományos
kézmûves kultúrával való megismerkedésre,
új kézmûves technikák elsajátítására. Ugyan-
akkor megnõ a kedv a könyvtárak többolda-
lú használatára (pl. a kézmûves könyvek köl-
csönzése is emelkedik a szépirodalmi mûvek
kölcsönzése mellett). A többgenerációs, cso-
portos együttlét pedig feltételezi a nyitottsá-
got, empátiát, szociális interakciót, így 
hozzájárul az együttmûködési kompetencia
fejlesztéséhez, mely a közösségépítés alapja.

1. sz. Fiókkönyvtárunk az internet csábí-
tásának engedett, amikor meghirdette a 
Fakanállal netre fel! címû programját. A ta-
nácsadáshoz az egészséges táplálkozás témá-
jában ezúttal internetes weboldalak nyúj-
tottak segítséget és bõséges információs 
kínálatot.

Nagy sikert aratott itt Varázslatos ovi-ma-
mi délelõttünk is, amelyen a lajosvárosi idõ-
sek otthona lakói és a városrész óvodásai 
élvezhették Nádasy Erikának és Nagy Zol-

tánnak, a Gárdonyi Géza
Színház mûvészeinek vi-
dám zenés-verses mûso-
rát.

3. sz. Fiókkönyvtárunk
az Együtt egészségünkért a
Heves Megyei Diabetes
Szövetséggel! címû egész-
ségnapunkhoz csatlako-
zott. Egészségvédõ és
szépségápolási tanácsok-

kal, mérések sokaságával vártuk a család
minden tagját – koleszterinszint-, vércukor-
szint-, vérnyomásmérés –, termékek bemuta-
tójára került sor, de orvosi elõadások is tarkí-
tották kínálatunkat. A mozgalmas délutánon
a népbetegségek kivédésének módjairól,
mentálhigiénés problémák megoldásáról,
visszeres tünetek kezelésérõl is esett szó, de
diétás és lábápolási tanácsokat is kaphatott a
hallgatóság. A fenti témákban természetesen
olvasnivalót is kínáltunk könyvtárunk szak-
irodalmából.
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Péntek délután igazi családias hangulatú
könyvbemutatóra került sor. Születésének
századik évfordulójára jelent meg Abkaro-
vits Endre – a neves egri tanító – Emlék-
könyve fia összeállításában. A szerkesztõ,
Chászárné Simon Alice arra vállalkozott,
hogy összehívja az egykori munkatársakat,
barátokat, tanítványokat, családtagokat, s
közösen emlékeztek a Tanár Úrra rövid törté-
netekkel, anekdotákkal idézve fel életének,
munkásságának jelentõsebb állomásait, kö-
zös élményeik vidám perceit. 

Szombaton Családi zengedére hívtuk
gyermekkönyvtárunkba kis olvasóinkat. Ko-
molyzenei ismeretek után kutattak zeneszer-
zõkrõl, hangszerekrõl, zenemûvekrõl, igé-
nyes zenei programokkal ismerkedtek az
interneten.

Ám a valódi meglepetést a könyves vasár-
nap tartogatta. Igazi, a múlt század ‘20-as,
‘30-as éveit idézõ, zsivajgó teaházi hangula-
tot varázsoltunk könyvtárunk galériájába, s a
gyermekkönyvtárosokkal közösen vártuk
egész napos programunkkal a családokat.

Hosszú fekete szoknyába bújt, fehér köté-
nyes-blúzos fiatal lányok sürögtek-forogtak
a teaházban, szolgáltak fel pompás éhûzõ
csal-étkeket, szomjoltó csáb-itókákat, mi-
közben Gál Gaszton zongorajátékát és fiatal
énekesnõink, Kabai Rozi és Rebeka (termé-
szetesen olvasóink) mûsorát élvezhették a
hozzánk betérõk. Apró illatmécsesek pislá-
koló fényénél rendelhettek a vendégek nem-
csak étlapunkról, hanem verses itallapunkról
is kedvükre valót: „töményet”, „koktélt”
„üdítõt” vagy éppen „vidítót”… A kiválasz-
tott komoly, vidám vagy éppen elgondolkod-
tató verseket könyvtárosok „szolgálták fel”

személyre szólóan (pincérruhába bújva),
csatlakozva az összeverõdött kis asztaltársa-
ságokhoz.

A teaházi nyüzsgést, zsongást megszakít-
va a felcsendülõ újabb dal jelezte egy-egy 
vidám programunk kezdetét. Ezeken a részt-
vevõk a játékos feladatok megoldásával tal-
lérokat gyûjtögethettek, amelyeket könyves
vasárnapi aukciónkon, igazi, hangulatos ár-
verésen beválthattak ajándékokra: könyvek-
re, társasjátékokra, DVD-kre.

Játékos programkínálatunkból:
Irodalmi mûvek álló élõképekkel – köny-

ves Activity családoknak: A családoknak há-
rom élõképben kellett bemutatniuk kedvenc
irodalmi mûvüket, a többiek megpróbálták
kitalálni azt, miközben igazi pantomimbe-
mutatókra került sor.

Vidám családi társasjátékokat játszhatott
az egész család. Ki nevet a végén?, sakk,
Gazdálkodj okosan! tette próbára a játékosok
kreativitását, kitartását, szemfülességét, mi-
közben röpködtek a bezsebelhetõ tallérok.

A rövid ebédszünet után a Babszem Jan-
kó Bábszínház valami egészen különleges
mutatványra vállalkozott. Könyvtárunk Bön-
gészõjének közepén állították fel bábszínpa-
dukat, s miközben a gyerekek felhõtlen 
kacarászással elölrõl élvezték a Nagy Ho-
Ho-Horgász történetét, addig a felnõttek há-
tulról pillanthattak be a bábelõadás kulissza-
titkaiba némi „extrákkal” fûszerezve. 

Ezt követõen Mesedélután vette kezdetét
kicsiknek-nagyoknak egyaránt. Öröm volt lát-
ni, ahogyan egymást túllicitálva jelentkeztek a
kisgyerekek azért, hogy õk olvashassák fel 
a Retro-moziban a hagyományos tekerõs dia-
filmrõl levetített meséket. Eközben a felnõttek
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„nagy mesemondónk”, Luzsi Margit kolléga-
nõm elõadását élvezhették a múltidézõ, klasz-
szikus magyar népmesemondás eredeti, át-
íratlan, finomítatlan magyar népmeséibõl.

A könyves vasárnapot a Leverunda ének-
együttes mûsora zárta. A Farkas Ferenc Ze-
neiskola gyönyörû hangú növendékei Eger
környéki, illetve palóc népdalokat idéztek fel
elõadásukban, majd közös éneklésre hívták a
családokat.

A zsivajgó teaház záró félórájában a nap-
közben megszerzett tallérok beváltása követ-
kezett – árveréssel. Egymást túlkiabálva 
versengtek a résztvevõk az ajándékokért:
könyvek, társasjátékok, naptárak találtak
gazdára. Meglepetésünkre a gyerekek köré-
ben a legnagyobb sikert azok az ajándék-
szatyrok aratták, melyeket az országos csalá-
di programsorozat programbizottságától
kaptunk, s amelyek apró reklámtárgyakat
rejtettek: dominót, kis olvasólámpát, kulcs-
tartót, katicás színes ceruzát, tollakat. A gye-
rekek egymást túllicitálva versengtek értük.
Senki sem távozott üres kézzel, apró ajándé-
kok mindenkinek jutottak.

Sikeres hetet tudhatunk magunk mögött.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázata segítsé-
gével megvalósított összefogás-akciónk le-
hetõséget teremtett arra, hogy nemcsak
könyvtárunkban, hanem Heves megye tizen-
nyolc további települési könyvtárában és
könyvtári szolgáltató helyén szervezhettünk
hasonlóan színes, színvonalas programokat,
s reménykedünk, hogy sikerült elérnünk azt
a célt, amelyet az országos programbizottság
fogalmazott meg felhívásában:

„Bízzunk abban, hogy ezen az õszön is
sokaknak sikerül felfedezni, milyen változa-
tos lehetõséget kínálnak a könyvtárak a tanu-
lásra, a tájékozódásra, a szabadidõ tartalmas
eltöltésére, a hátrányos helyzetben élõk tá-
mogatására. Szeretnénk, ha sokan hallgatná-
nak hívogatásunkra, s a jelenlegi könyvtár-
használók mellett az újonnan beiratkozóktól
is egyre többet hallanánk majd: »Olvasni
érdemes!«” ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. november 15



Az újfehértói Zajti Ferenc Helytörténeti
Gyûjtemény, Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2010 februárjában örömmel érte-
sült arról, hogy az Újfehértó Város Önkor-
mányzata által benyújtott Új Magyarország
Fejlesztési Terv TÁMOP 3.2.4/1-08-2009
„Tudásdepó-Expressz” a könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepé-
nek erõsítése az élethosszig tartó tanulás ér-
dekében elnevezésû pályázat támogatásban
részesült.

Az Európai Unió és a Magyar Állam ál-
tal nyújtott támogatás összege 15 004 360 Ft,
amelynek felhasználásával létre kívánjuk
hozni az Újfehértói Tudástárat, a válaszok és
lehetõségek tárházát.

A projekt – TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-
0051 – megvalósításának idõszaka: 2010.
szeptember 1–2011.december 31.

A program során kötelezõen megvalósítan-
dó tevékenységek: az egységes országos lelõ-
hely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári
elektronikus katalógus; legalább kétnyelvû
interaktív könyvtári honlap, portál kialakítá-
sa a különbözõ felhasználói csoportok igé-
nyeinek megfelelõen; az olvasáskultúra 
fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások nép-
szerûsítését célzó helyi programok lebonyo-
lítása különös tekintettel az iskoláskorúakra,
a hátrányos helyzetûekre; a pályázati konst-
rukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kap-
csolatos szaktudás fejlesztése a könyvtári
munkatársak könyvtárszakmai akkreditált
továbbképzésével; tájékoztatás, nyilvános-
ság kötelezettségének teljesítése.

Alapvetõ cél az olvasáskultúra fejleszté-
se, a könyvtárhasználat népszerûsítését cél-
zó rendezvények, az esélyegyenlõség meg-
teremtése, hangsúlyozva az élethosszig tartó
tanulás, a továbbképzés fontosságát.

Ennek érdekében cél az önálló könyvtári
honlap strukturált tartalmakkal; olvasásnép-
szerûsítõ akciók, a digitálisan leszakadó cso-
portok felzárkózásának elõsegítése, a fogya-
tékkal élõk könyvtári ellátása; közösségi
szolgáltatással és a felnõttképzés támogatá-
sával az életminõség javításának elõsegítése.

A célcsoport projekttervezésbe való be-
vonásának módja: rendezvények, olvasást és
könyvtári szolgáltatást népszerûsítõ akciók
havonta két-két alkalommal, író-olvasó ta-
lálkozók, könyvbemutatók, felolvasóestek,
kézmûves foglalkozások, többfordulós ve-
télkedõk, könyvajánlók, ünnepkörökhöz
kapcsolódó rendezvények, évfordulókhoz
kapcsolódó megemlékezések, kiállítások.

A könyvtárhasználók igényeinek hatéko-
nyabb kielégítését célozza meg az országos
lelõhely-nyilvántartás elveihez igazodó
elektronikus adatbázis kialakítása. Interak-
tív, akadálymentes háromnyelvû könyvtári
portált hozunk létre webes keresõfelülettel,
amelynek megvalósításánál figyelembe
vesszük a fogyatékkal élõk szükségleteit.
Felzárkóztató és alapfokú internethasználati
tanfolyamokat szervezünk. A könyvtárt be-
mutató anyagokat, hírleveleket juttatunk el a
célcsoporthoz.

2010. szeptember 27-én tartottuk meg a
projektnyitó rendezvényünket. Vendégünk
volt Nagy László, a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár igazgatója, aki tájé-
koztatta a jelenlévõket a TÁMOP 3.2.4/1-
08-2009 „Tudásdepó-Expressz” célkitûzése-
irõl. Természetesen szó esett a szakmai meg-
valósításról és a pénzügyi tervekrõl is.
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✒✒    Gál Ferencné – Balogh-Bolega Mária

Nagy László tájékoztatója



Mivel a projekt kezdete szeptember else-
je, már a nyitórendezvény elõtt elkezdtük a
pályázatban vállaltak megvalósítását.

Szeptember 21-én 9 és 11 órai kezdettel
könyvtárórán vettek részt a Vasvári Tagin-
tézmény 6. osztályos diákjai. Témánk volt:
ismerkedés a könyvtárral – könyvtárhaszná-
lat, katalógus és segédkönyvek alkalmazása
az ismeretszerzésben.

Szeptember 29-én Zalka Csenge mese-
mondót láttuk vendégül. Ezt a rendezvé-
nyünket nemcsak vállalt kötelezettségünk
miatt tartottuk fontosnak, hanem azért is,
mert a magyar népmese napja alkalmából is
szerettünk volna kedveskedni olvasóinknak.
Két korcsoportot ajándékoztunk meg a me-
sehallgatás örömével.

A találkozás sikerét bizonyítja mesemon-
dónk blogjának egy részlete:

„Gondosan figyelõ, cserfes kis közönség
voltak; lelkesen kiabálták be a válaszokat és
megoldásokat, és nagyokat kacagtak a meg-
felelõ helyeken. Mindenrõl megvolt a ma-
guk kis véleménye, sokszor nagyon is bölcs
vélemény. Volt egy kislány, aki minden me-
se után vigyázzállásba vágta magát, és beje-
lentette, hogy »mesélhetsz még«. Hát lehet
ennek ellenállni?” ■
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Könyvtárhasználat közben…

„A kisfiú, aki félt a sötétben”
Népek meséi az óvodában

Immár negyedik éve csatlakozunk a Könyv-
tárak összefogása a társadalomért program-
jaihoz, az évenként változó célközönségre fi-
gyelemmel, de mindig azzal a szándékkal,
hogy minden korosztályt megszólítsunk.

Az országos családi könyvtári napok va-
sárnapi programjára már hónapokkal elõbb
megkezdtük a készülõdést. A szükséges for-
rásokat pályázatokból, mecénásoktól és saját
költségvetésünkbõl gereblyéztük össze. Az
anyagok, eszközök, italok édességek, játé-
kok beszerzésével, ajándékok készítésével
teltek a készülõdés utolsó napjai.

Vasárnap reggel már nyolc órától talpon
voltunk, a kompresszor zúgásától hangos
könyvtárban gömbölyödtek a sok színben
pompázó lufik, felkerültek a helyükre az el-
igazító feliratok, dekoratív díszítõelemek
ékeskedtek az épület több pontján. 

Tíz órától az érkezõket fogadtuk, babako-
csi-parkolót nyitottunk az elõtérben és az ol-
vasóterem szabad zugaiban. A bábelõadásra
áramló gyereksereggel, anyukákkal és apu-
kákkal telt meg rendezvényterünk, ki iskola-
padon, ki fotelben, ki pedig párnákon foglalt
helyet. 162 gyerek és 184 felnõtt élvezte a
Bóbita Bábegyüttes Icurka-picurka címû
elõadását. A legapróbbak egy cicuska, egy
egérke, egy halacska és egy kutyuska kap-

Országos családi könyvtári napok,
könyves vasárnap a pécsi Apáczai
Nevelési és Általános Mûvelõdési
Központ Könyvtárában

✒✒    Takács Ferenc



csolatát kísérhették végig. A kedves kis álla-
tok közös játékai, a bújócska, a fogócska, a
kukucska-játék a barátság egy-egy pillanatát
villantották fel. Ismert gyerekdalok, mondó-
kák, kiszámolók és dúdolók hangzottak el 
a körbejárható, -mászható játéktéren, így a
gyerekek is aktív részesei lehettek az elõ-
adásnak.

A második és nem utolsó könyvtárátren-
dezés után került sor az aprók Járd a táncot,
ahogy én járom! felszólító címmel beharan-
gozott táncházára. András bácsi minden por-
cikát megmozgató, zenei élményt is nyújtó
tánctanításából megismerhették a szatmári,
mezõségi ugróst, oldallépõt, körtáncot, de a
csárdás és a szerb táncok elemi lépéseit is el-
sajátíthatták a gyerekek.

Látogatóink „belakták” az egész könyvtá-
rat, az ezer négyzetméter valamennyi szegle-
tét. A kavargó forgatagban mindenki találha-
tott számára érdekes eseményt, helyszínt,
feladatot. Az egyik helyszínen a három pró-
ba ügyességi játék: a mese-puzzle, a talics-

ka-akadályverseny és a maci-célbadobó ver-
seny szórakoztatta a gyerekeket. Eközben a
tekebábu, a csúszda, a libikóka, a trambulin,
a „görgõ tölcsér” és a rotikon kockákból ké-
szült mászó-bújó építmény kínált izgalmas
játszóteret. Az elmélyülésre hajlamosabbak 
a legszebb illusztrált mesekönyvekbõl és a
2009-es könyves vasárnap színes fotóiból
összeállított kiállításokat tekinthették meg. 
A mesecédék hallgatói kézbe vehették a me-
sekönyveket, kifestõket, és kiszínezhették a
mesefigurákat. 

A rövid ebédidei csend után koradélután 
a Mesekuckó játszóház program keretében a
gyerekek és szüleik a kézmûves foglalkozá-
son mesefigurákat készíthettek. Rézdrót, fa-
golyó, gyöngy, krepp-papír, színes karton,
ragasztó és filc felhasználásával tündér, bé-
ka, kacsa, katicabogár állatfigurák és tigrist,
fókát és hernyót megjelenítõ könyvjelzõk
készültek.

A könyvespolcokról szépen fogytak a
mesegyûjtemények, de a mesével foglalkozó
szakirodalom is.

A retró vetítés félhomályában a szülõk
nosztalgiával idézhették fel valamikori ked-
venc diafilmjeiket. A gyerekek könyvtáros és
szülõ felolvasásával megismerhették szüleik
egykori vizuális meseélményeit.

A nap folyamán eltávozó gyerekek aján-
dékot kaptak. A promóciós anyagot kiegé-
szítve mindenki egy-egy színes lufival, kis
édességcsomaggal és a bábelõadás emléke-
zetes egérfiguráját idézõ kasírozott bábfigu-
rával tért haza.

Délután öt órakor az idõsebbek vették bir-
tokukba a könyvtárat. Sebestyén István ének-
és mesemondó elõadásában A szegény ember
bõrpuskája címmel székely pajzánságok és
egyéb cifra történetek hangzottak el. A fel-
nõtteknek szóló mesék könyvajánlójában a
Magvetõ Kiadó Boldizsár Ildikó szerkesztet-
te rejtett sorozatát ajánlottuk olvasóink fi-
gyelmébe: Mesék apákról, Mesék anyákról,
Mesék férfiakról nõknek, Mesék nõkrõl férfi-
aknak. Vendégünk megindító, szellemes és
felemelõ pohárköszöntõjével zárult a nap.

2010. október 10-én a statisztikai összesí-
tõ számunkra megnyugtató adatai szerint
239 gyerek és 297 felnõtt kereste fel könyv-
tárunkat, 483 nyomtatott dokumentumot köl-
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csönöztek, 45 felnõtt és 14 gyerek iratkozott
be a könyvtárba. Az amnesztia lehetõségével
21 felnõtt és 40 gyerek élt. 

Eltávozó látogatóinkat arra kértük a nap
folyamán, hogy egy elégedettségi kérdõívet
töltsenek ki. Szeretnénk megismerni látoga-
tóink véleményét arról, hogy a könyves 
vasárnap programjai mennyire feleltek meg
elvárásaiknak. Kérésünknek 88-an tettek ele-
get. A rendezvényre kialakított környezettel
nagyon elégedett 82%, a programok meg-
szervezésével, lebonyolításával nagyon 
elégedett 81%, a programok tartalmával,
színvonalával nagyon elégedett 88%, a
könyvtárosok vendégszeretetével nagyon
elégedett 95% volt. A négy kérdés mindegyi-
kében 0% volt az elégedetlen minõsítés. Ter-
mészetesen messzemenõ következtetéseket
nem kívánunk levonni a válaszokból, mégis
árulkodó, hogy a nagyon elégedett legmaga-
sabb, 95%-a az emberi tényezõ fontosságára
utal. Ha kérdeztük magunktól a készülõdés
napjaiban, vajon miért ez az igyekezet, fá-
radság, akkor a válaszokban mindig vissza-
visszatért a gondolat, hogy az olvasókkal és
egymással eltöltött tartalmas együttlét, a kö-
zös munkálkodás, a közösen megszerzett él-
mény mozgat bennünket, ez adja az értékét
és az értelmét ennek a napnak. ■
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Boszorkánnyal, tündérrel, oroszlánnal – és
még számtalan mesehõssel – találkozhattak
a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár láto-
gatói október 4. és 10. között az Országos
családi könyvtári napok rendezvényein. 
A meghívott írók, költõk, zenészek dallal,
tánccal, mesés történetekkel idézték meg a
mesék birodalmát, de a gyerekek saját kezû-
leg is készítettek mesés figurákat, sõt
Csernik Szende lábbal is mesélt nekik. 

A megyei könyvtár gyermekek számára
szervezett rendezvénysorozata október 5-én
Kiss Ottó József Attila-díjas és Artisjus iro-
dalmi díjas költõ, író találkozójával kezdõ-
dött. A közvetlen stílusú, szeretetre méltó és
szerény költõ rögtön magával ragadta kö-
zönségét. A találkozó kezdetén Kiss Ottó a
megjelenésre váró mesekötetébõl, a Liliputi
trónkövetelõkbõl olvasott fel néhány tipikus
„kissottós” mesét. A hallgatóság ilyen for-
mán – ahogy erre a költõ is felhívta a figyel-
met – igazi õsbemutató részesévé vált.

Kiss Ottó a találkozó során abba a manap-
ság kivételes helyzetbe került, hogy a felkí-
nált, olvasásra és bemutatásra szánt köteteit
mind ismerte a népes olvasóközönség. Nem-
csak ismerték a köteteket a gyerekek, hanem
illusztrálták is az egyes verseket. Ezeket a raj-
zokat Kiss Ottónak ajándékozták. A költõ –
jó pedagógiai érzékkel – kikérte a gyerekek
véleményét az egyes elhangzott versek tartal-
mával, mondanivalójával kapcsolatban. Így
folyamatosan fenntartotta az érdeklõdést, a
figyelmet. A találkozó végén minden gyer-
mek számára dedikált egy-egy könyvjelzõt.

Igazi különlegességet ígért a gyerekek és
szüleik számára október 7-én Csernik Szen-
de székely lábbábos és mesélõ elõadása.
Csernik Szende és zenésztársa, Szász Márk,
a székely mesék lélekre ható erejét és csodá-
ját hozta el a miskolci közönségnek. A me-
sékbe régi székely játékokat is beleszõtt az
elõadó. A gyerekek szívesen és lelkesen vet-
tek részt ezekben a játékokban, és az elõadás
végére megtudták azt is, hogy mitõl „csóré”
az ember lába, s mi az a „csihány”. Termé-

Mesehõsök „kézzel-lábbal” a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban
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szetesen leginkább az tetszett a gyerekek-
nek, amikor Csernik Szende felhúzta bábja-
it a lábaira, Mókára és Tréfára, hogy „eljár-
ja” a székely nép jóízû meséit. A színpadot
ezúttal egy meseabrosszal leterített asztal je-
lentette. A gyerekek körbevették az asztalt,
és így közvetlen közelrõl varázsolódtak el a
mese által. A közönséget valóban rabul ej-
tette az elõadás, hiszen maradtak még egy
közös zenélésre és táncolásra is.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár-
ban a családi könyvtári napok gyermekek-
nek szóló rendezvénysorozata október 8-án
Lackfi János kétszeres IBBY-díjas és József
Attila-díjas költõ, író találkozójával folyta-
tódott. A meghívott vendég a tõle megszo-
kott kiváló elõadói képességgel kápráztatta
el a közönséget. Teljesen felpezsdült a terem
a nevetéstõl, amit a viccesebbnél viccesebb
versek, szójátékok váltottak ki a gyerekek-
bõl. Lackfi János érzékenyen és humorral
reagált a gyerekek észrevételeire. Jó néhány
verset megismerhettek a résztvevõk a
Lackfi-életmûbõl, és a versek dedikált pél-
dányát is megkapták a találkozó végén.

A könyves vasárnapon családi vetélke-
dõn, kézmûves játszóházban és a Kolompos
együttes koncertjén vehettek részt a könyv-
tárba ellátogatók. Óz és barátai ezúttal a
könyvtárba vezették a családokat. A vetélke-
dõ során a különbözõ állomásokon a Pécsi
Sándor Guruló Színház mûvészei jelmezbe
(Óz és barátai) öltözve és feladatokkal fel-
vértezve várták a csapatokat. A gyerekek
szívesen vették a Bádogember, a Madár-
ijesztõ vagy akár a Boszorkány kérdéseit,
feladványait. Ügyesen oldották meg a fel-
adatokat, és együtt is énekeltek a szereplõk-
kel. A játékos feladatokkal eredményesen
„megbirkózó” családok nyereményekkel is
gazdagodtak.

Nagyon sok érdeklõdõt vonzott a Mesés
bütykölde is, ahol Herczeg Mária népiját-
szóház-vezetõ irányításával állatfigurákat és
bábokat készíthettek az érdeklõdõk. Rövid
idõ alatt – némi segítséggel – a gyerekek és
szüleik (apukák, anyukák) számos termé-
szetes anyag felhasználásával készítettek
például madarat, teknõst és kutyust. Sokan
nyitástól zárásig maradtak a játszóházban, s
bizony jó néhány saját „alkotással” távoz-
tak.

A könyves vasárnapon került sor – a 
sokéves hagyományt folytatva – a könyvtár
legifjabb és legidõsebb olvasójának köszön-
tésére, és ezen a napon volt az olvasók 
királynõjének és királyának koronázási ün-
nepsége is. Azok a tanulók kapták ezt a
megtisztelõ címet, akik a meghirdetett olva-
sási pályázat legeredményesebb szereplõi
voltak. A gyerekek büszkén és megilletõdöt-
ten vettek részt a ceremónián, amelyen – az
udvari etikettnek megfelelõen – a könyvtár
kancellárja megkoronázta õket.
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Az Országos családi könyvtári napok zá-
ró rendezvényén a Kolompos együttes igé-
nyes zenei élményt és önfeledt szórakozást
nyújtott a közel százötven fõs közönségnek.
Az együttes játékos formában ismertette
meg a gyerekekel a hangszerek, a népzene, a
néptánc alapjait. Mindezt odafigyeléssel,
szórakoztató formában tették. Nem az isme-
retátadáson, hanem az élményszerzésen, a jó
hangulaton és a vidámságon volt a hangsúly. 

A zenekar kiváló pedagógiai érzékkel vonta
be a gyerekeket a játékba, akik elégedetten
jöttek le a színpadról egy-egy hangszer ki-
próbálása, valamint egy-egy játék után. Fer-
geteges hangulat alakult ki. Az együttes,
látva a sok táncolni vágyó gyereket és szüle-
iket, változtatott eredeti koncepcióján, és a
koncert spontán, vidám, táncos-zenés mu-
latsággá alakult. A közönség alig akarta el-
engedni az együttest, sokan dedikáltattak le-
mezekre, de a könyvtár által készített
könyvjelzõkre is kértek aláírásokat. 

A gyermekeken és családokon túl a fel-
nõttek is színes programok között válogat-
hattak. Kiállítások, találkozók mellett egy
kellemes, borkóstolással egybekötött pajzán
mesés délután is szerepelt a kínálatban Tü-
zes borok, pajzán mesék Bogácsról címmel,
Kovács Sándorné Manci néni népmûvész,
palóc mesemondó és Hajdu Imre író, újság-
író közremûködésével.  A nyugdíjas könyv-
tárhasználókat külön is megszólítottuk. 
A megyei könyvtár partnerkönyvtáraival
együttmûködve már második alkalommal
szervezett könyvtár-túrát. Az idei túra
Mezõcsátról indult, ahová a környezõ tele-
pülésekrõl is érkeztek résztvevõk. Tisza-
újváros, Nyékládháza, Miskolc érintésével
az elsõ állomáson, Szerencsen felkeresték a
városi könyvtárat, megismerkedtek a város
nevezetességeivel, majd a kirándulás utolsó
állomásán, Mádon, a könyvtár mellett a zsi-
nagógát is megtekintették.  

Az idei programsorozat zárásaként, ösz-
szekapcsolva a szakmai programot egy kis
lazítással, ötödik alkalommal szerveztük
meg a könyvtárosok megyei találkozóját,
ebben az évben Szomolyán. Gerõ Gyula
életútjának és háromkötetes munkájának 
bemutatását követõen, az õ társaságában is-
merkedtünk a kis település nevezetességei-
vel, az itt készülõ fazekasmunkákkal, a bar-
langlakásokból álló tájházzal, és felkerestük
a település igényesen berendezett könyvtári
szolgáltatóhelyét is.

A programsorozat sikeres lebonyolítását
követõen sem ülhetünk tétlenül, a TÁMOP-os
programok szervezése mellett gondolataink-
ban már a következõ évi tervek is körvona-
lazódnak. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. november 21



Október 4. és 10. között a Családi olvasás
éve programsorozat keretében családi
könyvtári napok megrendezésére került sor
országszerte, így Bonyhádon, a Solymár Im-
re Városi Könyvtárban is. A programokba
bekapcsolódott a Völgységi Kistérség tizen-
hét településén mûködõ könyvtárak közül tíz
kiskönyvtár is.

A kiírást követõen elsõ feladatunk mindig
a program összeállítása, az országos koncep-
ciónak megfelelõen. Ahhoz, hogy sikeres,
minden érdeklõdõ számára hasznos és elér-
hetõ kínálatot tudjunk biztosítani, felvettük a
kapcsolatot a városban és a városkörnyéken
mûködõ iskolákkal, civil szervezetekkel,
klubokkal. A közös gondolkodás eredmé-
nyeként születtek meg a programok. A kész
programsorozatot folyamatosan hirdettük a
helyi tévében, megjelent kínálatunk a me-
gyei sajtóban, és természetesen honlapunkon
is elérhetõ volt minden információ a rendez-
vényekrõl. Kihasználtuk az internet adta le-
hetõségeket, az iwiw-et és a Facebookot is
igénybe vettük programjaink reklámozására.
Szórólapokat készítettünk, amelyeket már
szeptember közepétõl minden kölcsönzõnek
odaadtunk. Plakátokat helyeztünk el iskolák-
ban, közösségi tereken.

És akkor nézzük, mi történt a bonyhádi
könyvtárban ezen a héten! 

Minden napra szerveztünk játékos könyv-
keresõt a nap témájához kapcsolódóan. 
A könyvtárosok kérdései alapján kellett ke-
resni állatokkal kapcsolatos könyveket vagy
vámpírsorozatokat, gyermekneveléssel kap-

csolatos kiadványokat, egészséggel, beteg-
séggel foglalkozó irodalmat, illetve pénzrõl,
takarékoskodásról szóló mûveket. 

A nyitónapon, október 4-én ünnepeltük
az állatok világnapját. Ebbõl az alkalomból
egy helyi kisállat-kereskedéssel karöltve kis-
állat-bemutatót szerveztünk, ahol a látogatók
hasznos tanácsokat kaptak a hobbiállatok
tartásához, gondozásához. A könyvtárban ta-
lálható szakirodalomból ajánlottunk az ér-
deklõdõknek. Ennek a programnak termé-
szetesen a gyerekek örültek a legjobban, de a
felnõttek is megálltak a madarak, hüllõk
vagy a kisemlõsök ketrecei elõtt. 

A gyerekkönyvtárban plüssmackó-kiállí-
tás nyílott az olvasók és a könyvtárosok ked-
venceibõl. Kedden, október 5-én ünnepeltük
Szabó Magda születésnapját. Az írónõ mun-
kássága elõtt tisztelegve kiállítást készítet-
tünk könyveibõl Szabó Magda mindenkinek
címmel. A tinik egyik kedvence, Stephenie
Meyer könyveinek alapján összeállított játé-
kos vetélkedõn középiskolás csapatok vettek
részt. Délután ovisoknak, kisiskolásoknak
mesélte el a Mackó anyó dajkát keres címû
mesét egy gimis kislány. A mese után közö-
sen macis képeslapot készítettünk. Este ér-
deklõdõ vendégeink kiállításmegnyitón és
író-olvasó találkozón vehettek részt. Megis-
merkedtünk Zsíros-Simon Mária költõnõvel
és mûveivel. 

Szerdán tanult a család. Reggel Zeneböl-
csivel indult a nap. Az anyukák képzett zene-
pedagógus vezetésével daloltak, mondókáz-
tak a kicsiknek. A program két éve, minden
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szerdán töretlen sikerrel, a nagy érdeklõdés-
re való tekintettel két csoportban zajlik a
könyvtárban. A nap folyamán az internet és a
tanulás kapcsolata is szóba került. Az érdek-
lõdõknek személyre szabottan igyekeztünk
mutatni olyan weboldalakat, ahol hasznos
információkat találnak az õket érdeklõ téma-
körökben, és egyben felhívtuk figyelmüket
az internet veszélyeire is. Délután a könyvtá-
rosok is bekapcsolódtak a tanulásba. Német
nyelvtanfolyamunk elsõ órája zajlott, me-
lyen sikeres TÁMOP-pályázatunknak kö-
szönhetõen mindannyian ingyenesen vehe-
tünk részt. 

Csütörtökön az egészségünkkel is foglal-
koztunk. Könyvajánlót állítottunk össze a
SpringMed Kiadó könyveibõl, melyet egész
hónapban megtekinthettek a hozzánk beté-
rõk. Délelõtt általános iskolások játszották el
az Árgyélus királyfi és Szép Ilonka címû me-
sét ovisoknak és a helyi Idõsek Napközi Ott-
hona lakóinak. A mesejáték után az elõadók
és a nézõközönség közösen origamit készí-
tettek Kovács Györgyi origamimûvész segít-
ségével. Délután ismét az egészég került elõ-
térbe. A helyi kórház dietetikus nõvérével
beszélgethettek az érdeklõdõk táplálékaller-
giáról, egészséges táplálkozásról. Majd meg-
nézhettük, hogyan készülnek a Kreatív
Klubban az egészségre ártalmatlan textilsü-
temények. 

Pénteken vendégünk volt Telegdi Ágnes.
A gyerekek nagy izgalommal várták az elõ-
adásokat, és jó ismerõsükként üdvözölték az
írónõt, aki már nem elõször látogatott el hoz-
zánk. Madarakról szóló, interaktív bemuta-
tóját kisiskolásoknak tartotta nagy sikerrel.
Az elõadás után a gyerekek az írónõ segítsé-
gével lerajzolták a látottakat. Ezután követ-
kezett az óvodásoknak szóló program. A ki-

csik találkoztak Barnabás macival, mesehall-
gatás után együtt játszottak Barnabással.
Délelõtt egy középiskolásoknak szóló elõ-
adásra is sor került. A Gazdálkodik a család
mottójával a helyi bank vezetõje tartott isme-
retterjesztõ elõadást. Beszélt azokról a szol-
gáltatásokról, amelyeket már ez a korosztály
is igénybe vehet, emellett felhívta figyelmü-
ket az esetleges veszélyekre, a személyes
adataik védelmére. Az elõadás végén vála-
szolt a felmerült kérdésekre is, amelyek szép
számban érkeztek az elõadóhoz. 

Szombaton játszottunk. Családi rejtvény-
fejtés, társasjátékozás, vetélkedõ és kézmû-
ves foglalkozás várta az érdeklõdõket. A já-
ték mellett a sportra is idõt szakítottunk,
könyvtárunk is bekapcsolódott az I. Könyv-
tárút programjába. Szombaton délelõtt érke-
zett meg hozzánk az október 4-én Békéscsa-
báról elindított könyv. A könyvfutár szerepét
segítõink, a helyi triatlonosok vállalták, akik
a szekszárdi megyei könyvtár munkatársai-
val együtt kerekeztek a könyvvel Báta-
székrõl, illetve Mórágyról Mecseknádasdra.
A megfáradt futárokat zsíros kenyérrel és te-
ával vártuk, majd rövid pihenõ után helyi ki-
adványokkal megpakolt hátizsákkal tovább-
indítottuk õket a következõ állomásra. 

Könyves vasárnap egész napos nyitva tar-
tással vártuk olvasóinkat. Ezen a napon ha-
gyományosan ingyenes beiratkozás, kedvez-
ményes szolgáltatások várták a hozzánk 
betérõket. Délelõtt családi mozi, délután
eredményhirdetések zajlottak. Az országos
fotó- és rajzpályázatot minden évben meg-
hirdetjük. Eredményhirdetésre mindig a
könyves vasárnapon kerül sor. Idén rajz kate-
góriában közel kétszáz alkotás érkezett, eb-
bõl negyven rajzot óvodások készítettek.
Nagy sikere volt a díjazottak körében a sünis
ceruzatartónak, a dominónak és az olvasó-
lámpának. Könyvjelzõt, tollat, csokit, kisebb
ajándékot mindenki kapott.
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Programok a Völgységi Kistérség
könyvtáraiban

A kistelepülések könyvtárosai is kivették ré-
szüket a könyves vasárnap szervezésébõl. 
A legtöbb könyvtárban rajzversennyel, vetél-
kedõkkel, közös olvasással várták az érdek-
lõdõket. Néhány településen nem csak vasár-
napra szerveztek programokat, hanem a hét
többi napjára is.

Mõcsényben rajzversenyt hirdettek,
melynek eredményhirdetése zajlott a köny-
ves vasárnapon. Diafilmvetítés, közös mese-
olvasás és kézmûveskedés is szerepelt a
programban. A település szintén bekapcsoló-
dott az I. Könyvtárút programjába. 

Kismányokon Mesélünk és rajzolunk
címmel szerveztek programot, Cikón kvíz-
verseny zajlott. Bátaapátiban Mesebütykölde
családi játszóház várta vasárnap az érdeklõ-
dõket. Györében festménykiállítás megnyi-
tójára került sor, és a könyvtár rendkívüli
nyitva tartással várta olvasóit. A váraljai
könyvtár Utazás Disneylandbe címmel tar-
tott meseolvasást, filmvetítést és a látot-
tak-hallottak alapján családi vetélkedõt. Len-
gyelen repülõt, madarakat, sárkányokat 
készítettek papírból családi összefogással,
majd az elkészült tárgyakkal kapcsolatos
könyveket keresgéltek a könyvtárban, és egy
sárkányos mesét is meghallgattak. Nagyvej-
kén rajzpályázat és mesedélután várta a ki-
csiket. 

A mórágyi könyvtár is részt vett szomba-
ton az I. Könyvtárúton. Vasárnap délelõtt
székely mesemondó elõadását hallgatta a fa-
lu apraja-nagyja, majd a gyerekek az elhang-
zottak alapján meseillusztrációkat készítet-
tek. Délután Ki tud többet Fekete Istvánról és
Kosztolányi Dezsõrõl? címmel játékos csalá-
di vetélkedõt tartottak, majd a vetélkedõ
eredményhirdetésével zárult a könyves va-
sárnap. 
A legszínesebb programot a kakasdi könyv-
tár szervezte a település lakóinak. Két nap
programjába belesûrítették az országos kon-
cepció majdnem minden témakörét. Volt
egészséges ételek kóstolóval egybekötött be-
mutatója, beszélgetés a védõnõvel, szellemi
totó családoknak. Tanul a család programjuk

figyelemreméltó: Mit mesélnek nekünk a
kakasdi Tájszobák kiállított tárgyai? címmel
tartottak játékos ismeretterjesztõ foglalko-
zást. Érdekes programjuk volt még az Útvo-
naltervezõ, ahol a település térképén külön-
bözõ útvonalterveket kellett készíteni a

könyvtárba való eljutáshoz. Emellett el kel-
lett mondani minden információt, amit az ut-
cák névadóiról tudtak a résztvevõk. Kézmû-
ves foglalkozáson origamit készítették, majd
teadélután keretében kiosztották a jutalma-
kat, és kötetlen beszélgetéssel töltötték az
idõt. Érdemes talán megemlíteni, hogy a pá-
lyázatból kapott jutalomkönyveket azoknak
a családoknak adták át, akik mindegyik
programjukon részt vettek, az elsõ helyezett
négy gyermekével, a második három, míg a
harmadik két gyermekével együtt. A könyv-
táros mindent megtett azért, hogy prog-
ramjukról minél többen értesüljenek, még a
település iwiw-es oldalát is felhasználták
reklámozásra. Figyelemre méltó programsor
egy 1700 fõs kistelepülés könyvtárosától. 

Egy kis statisztika: a legtöbb rendezvény
a bonyhádi könyvtárban zajlott, szám szerint
34, amibõl 5 kiállítás egész héten, illetve
egész hónapban látogatható volt. A progra-
mokat összesen 2475-en látogatták, legna-
gyobb népszerûségük a gyerekek számára
meghirdetett programoknak volt. A Völgysé-
gi Kistérség 17 könyvtárából 10 település
szervezett programot, 442-en látogatták a
közel 40 rendezvényt. 

Végezetül mit is mondhatnék? Jövõre in-
nen folytatjuk… ■
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Megváltozott a világ. (Közhelyes mondat,
de igaz.) Megváltozott a könyvtárosok sze-
repköre is. A mindennapi munkánkat oly fo-
galmak keresztezik, mint TIOP, TÁMOP, 
digitalizálás, tartalomszolgáltatás, elektroni-
kus dokumentumküldõ-rendszer, web2.0, 
e-book, és még sorolhatnánk. Jó dolog, sõt
felemelõ, hogy a sok-sok új feladat közepet-
te nem feledkezünk meg az „olvasóvá neve-
lés” szerepünkrõl sem. S bár tesszük szinte
észrevétlenül is, hisz minden zsigerünkbe
beleivódott már, de az összefogás hetében
mégis csak tudatosabban, koncentráltabban.
Mi, a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár munkatársai, partnerei vagyunk 
e vallott küldetésnek, ezáltal az országos
rendezvényeknek. Éppen ezért érdekes
programokkal csatlakoztunk magunk is a
családi könyvtári napokhoz október 4. és 9.
között. Az összefogás hetében szinte min-
den napra jutott olyan pályázat, akció,
amely az olvasás mellett a könyvtár szolgál-
tatásait is népszerûsítette. A vas megyei Bü-
kön, ezen a 3400 lakosú településen, minden
generáció számára igyekeztünk jó progra-
mokat kínálni.

Két pályázatot indítottunk el. Az egyik az
óvodás és iskolás korosztálynak szólt, ennek
a Családom és egyéb állatfajták címet ad-
tuk. Ha egyszer mesekönyvet írnál a csalá-
dodról, a kedvenc állataidról és a közös 
élményeitekrõl, milyen lenne a könyved bo-
rítója? S milyen címet adnál neki? – szólt
így a felhívás rajzversenyünkre. Szép szám-

mal érkeztek színes ceruzarajzok, festett, ra-
gasztott könyvborító-tervek. Született pél-
dául többkötetes könyvhöz kapcsolódó 
illusztráció is. Több mint hatvan munkát
kaptunk az ovisoktól és a kisiskolásoktól. 
A könyves szombaton nyílt meg a rajzokból
készült kiállítás, és ezen alkalomból került
sor az eredményhirdetésre is. 

Másik pályázatunkat a nagy nyilvános-
ságnak, azaz Bük város lakóinak, családjai-
nak írtuk ki. A Kis családunk nagy kedvence
címû fotópályázat témája a család kedvence,
aki vagy ami lehetett élõ személy, a legked-
vesebb háziállat, virág, tárgy, családi pil-
lanat… Összesen 31 fénykép indult a ver-
senyben, amelyekre 2010. október 1. és 8.
között lehetett szavazni az intézmény hon-
lapján. Az egy hét alatt közel 1300 voks ér-
kezett a fotókra. A közönségszavazat elsõ
három helyezettje mellett a Büki újság szer-
kesztõbizottsága által különdíjra javasolt fo-
tók tulajdonosai is vásárlási utalvány és
ajándéktárgy jutalomban részesültek. Vala-
mennyi fotó kikerült gyermekrészlegünkbe. 

Csak „csalogató szolgáltatásoknak” hív-
tuk azt a két akciónkat, amellyel a beiratko-
zási kedvet, a könyvtár használatát, az olva-
sást kívántuk közelebb vinni a lakossághoz.
Kéz a kézben néven hirdetett kedvezményes
családi beiratkozással és a Mit rejt a lufi?
zsákbamacskás ajándékozással a közös láto-
gatást – a könyvtárban együtt töltött idõt –
szorgalmaztuk.

Néhány szót érdemes mesélni a napi
programjainkról is, hisz a résztvevõk na-
gyon kedvelték és szerették ezeket. 

Olvasni Bükön is érdemes!
✒✒    Párdi Bea



Büki felfedezõ címmel rejtvényfüzetet
készítettünk. A címébõl is adódik, hogy te-
lepülésünk történelmi múltjáról, helyi neve-
zetességeirõl, híres embereirõl faggattuk a
megfejtõket. 

Láncreakció címmel kincsvadászatra
hívtuk az általános iskola húsz diákját. Az
ifjak könyvrõl könyvre, filmektõl filmekig
haladva s így újabb és újabb feladványokat
megoldva jutottak el az eldugott kincshez.
Minden gyermek ajándékkönyvvel távozha-
tott, aki a végcélhoz érve a kincsre rálelt.
Míg egy-egy csapat a furfangos kérdésekre
kereste a választ lexikonokban, meseköny-
vekben, addig a várakozók a rejtvényfüzet
feladványait igyekeztek „kitörpölni”.

Könyvtárunk ma Meseország: 23 napkö-
zis gyermek vett részt azon a mese- és tea-
délutánon, ahol tudásuk mellett a zsebüket
is gyarapítani tudták cukorkákkal. A játékos
feladatok között például találós kérdések
megfejtésében, meghallgatott mese feldol-
gozásában, újsághirdetések megírásában
ügyeskedhettek. 

Ajánlom magamat! – Mikrofonpróba
1,2,3: Pénteken az ifjúsági klubos fiúk és lá-
nyok kedvenc könyvüket ajánlották egymás-
nak olvasásra. Nem volt egyszerû a feladat,
hiszen ez az a korosztály, amelyik a tan-
könyvet is nagy nehézséggel veszi csak a
kezébe. Az iskolai kötelezõ „gyakorlatok”
elvégzése mellett kevés az a kamasz, aki szí-
vesen olvas önmaga örömére. De örömet 

jelentett, hogy akadnak még lánglelkû lova-
gok, s az olvasás szeretete nem hunyt ki 
teljesen. Tapasztaltuk viszont, hogy az ol-
vasmányélményt ma a vámpíros könyvek
uralják. A délután második felében köny-
nyebb hangulatra kapcsoltak, és a hangos
olvasást maguk mögött hagyva éneklésbe,
karaokeba kezdtek a kamaszok. A könyvtár
nem a néma elmélyülés helyszíne volt ezek-
ben a percekben, viszont betérõ olvasóink
mosolyogva, vidáman fogadták a daloló csa-
patot. 

Cserebere – zsibvásár: Egyre többször
találkozunk azokkal a látogatókkal, akik ki-
olvasott, megunt könyveiktõl szeretnének
szabadulni. Minden ilyen dokumentum be-
fogadására a könyvtárnak nincs kapacitása,
már a helyszûke miatt sem. Így jutott
eszünkbe, hogy zsibvásárt hirdetünk, ahol
olvasóink egymás között elcserélhetik feles-
legessé vált olvasmányaikat. Az érdeklõdés
kissé a várt alatt maradt. Önmagunkat – ki-
csinyke naivsággal – megnyugtattuk azzal,
hogy az emberek mégiscsak ragaszkodnak
kedvenceikhez, a könyveikhez. 

Könyvtárunk kiemelt eseménye a köny-
ves szombat volt október 9-én, amikor rend-
kívüli nyitva tartással, ingyenes internetezési
lehetõséggel, eredményhirdetésekkel, kiállí-
tásokkal, családi vetélkedõkkel fogadtuk a
betérõket. Kiállítás készült a gyermekek raj-
zaiból, a fotópályázatra érkezõ fényképek-
bõl. Ezek mellett érdemes megnézni a
könyvtár olvasótermében kialakított kis sar-
kot, amely családok titkos gyûjteményeit –
babákat, szalvétákat, angyalkákat, képesla-
pokat, köveket – mutatja be.
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Nem túlzás azt mondani, hogy fergeteges
hangulatban zajlott öt csapat – huszonkét fõ
– részvételével a Gyûrûk urától Hajnalhasa-
dásig címû szellemes családi párbaj. Sok ér-
dekes feladat megoldásában kellett apának,
anyának, gyermeknek összedugnia kobak-
ját, hogy az ellenfelet megelõzve jó megol-
dásra jusson. Pl. Activity, filmes puzzle, iro-
dalmi hõsök szereplõválogatása, sztárok
kisvöcsökként, azaz gyermekkori képeik
alapján történõ felismerésük. A nosztalgiá-
zást és egyben a vidám párbaj zárását az
utolsó feladat adta, amelyben film- és rajz-
filmslágerek rövid részleteibõl kellett meg-
fejteni a mai harmincöt–ötven évesek gyer-
mekkori nagy kedvenceit. 

Nagyobb reklám, sok-sok színes plakát,
különbözõ korcsoportok különbözõ módon
történõ agitálása, apró gesztusmarketing a
mindennapokban (ajándékozások), az olva-
sás népszerûsítése mellett azt is szolgálta,
hogy hangosabban kiáltsuk ki környeze-
tünknek, hogy „nálunk jó lenni, nálunk sok
jó olvasnivaló van, nálunk kérése értõ fülek-
re talál…”. 

Mindenki nyert, aki a könyves szombaton
együtt játszott a velünk. Nyertesek voltak
azok is, akik nemcsak ezen a napon, hanem
valamennyi családi napon részt vettek, re-
gisztrált olvasói lettek a bibliotékánknak. 
A mai modernizált világunkban pedig abszo-
lút nyertesek azok, akik használják, kihasz-
nálják könyvtárunk valamennyi szolgáltatá-
sát, és örömmel ülnek le olvasgatni. Ahol a
gyermekek is megtalálják a maguk színes
könyvét, meséjét, ifjúsági regényét, amelyet
biztonságos, nyugodt környezetben lapozgat-
hatnak, olvashatnak. Hiszen nálunk jó helyen
vannak – s mert OLVASNI ÉRDEMES! ■

A kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi
Könyvtár tizenöt éve vesz részt az összefo-
gás a társadalomért, a könyvtárakért progra-
mokban. A kecskeméti Katona József
Könyvtár a kezdetektõl összefogta, össze-
hangolta és segítette a megye könyvtárainak
programjait.

Városunk könyvtára 2008-ra megújult és
kibõvült. Önkormányzatunk elnyerte az
utolsó címzett állami támogatást, amelynek
köszönhetõen alapterületünk megháromszo-
rozódott, így lehetõségeink is kibõvültek.
2009-ben már a nagyobb alapterületen szer-
veztük meg és bonyolítottuk le a könyvtári
napok programjait. Akkori tapasztalatainkat
jól tudtuk hasznosítani 2010-ben.

A könyvtári napok rendezvényeire októ-
ber 4. és 10. között került sor.

Hétfõn tartottuk a Kiskunfélegyházán
minden év októberében megszervezett anya-
tejes világnap programjait. Az ÁNTSZ helyi
szervezetével, a védõnõi szolgálattal közö-
sen készítettük elõ e rendezvényeket immár
harmadik alkalommal, és a könyvtárba vár-
tuk az orvosokat, a védõnõket, a mamákat és
a kisbabákat. Ebben az évben közel 
kilencvenen jöttek el, s érezték jól magukat
a tágas, világos, tiszta és egészséges környe-
zetben. Az intézményvezetõ köszöntötte a
megjelent szülõket, s mint házigazda szólt 
a könyvtár kínálta lehetõségekrõl. Az anyu-

Családi könyvtári napok
Kiskunfélegyházán

✒✒    Kállainé Vereb Mária

Daróczi Zoltán



káknak féléves ingyenes beiratkozási lehe-
tõséget ajánlottunk fel október hónapban.
Könyvtárunk bababarát terület, így rendel-
kezünk azokkal az alapvetõ kellékekkel,
amelyek a szoptatáshoz, a babák tisztába té-
teléhez, a biztonságos elhelyezéshez és a já-
tékhoz szükségesek.

Gyermekkönyvtárunk havonta két alka-
lommal szervezi meg a Betûbölcsi baba-ma-
ma klub programjait, amelyekkel célunk a
könyvek megszerettetése és az olvasásra ne-
velés.

Könyvtárunkban általában évente két 
alkalommal fotópályázatot hirdetünk. 
A születés hete programjainak részeként
meghirdettük Gömbölyödõ pocak címû pá-
lyázatunkat, amellyel a várandósság során
bekövetkezõ testi-lelki változásokat kíván-
tuk bemutatni. A pályázat eredményhirdeté-
sére is október 4-én, hétfõn került sor.

Napjainkban egyre többen élnek a termé-
szetgyógyászat adta lehetõségekkel, hogy
minél egészségesebbek legyenek. Ezért
meghívtuk Daróczi Zoltán természetgyó-
gyászt, aki valamennyiünk figyelmét felhív-
ta arra, mire és hogyan figyeljünk oda min-
dennapi életünk során. A közel nyolcvan fõ
két órán át nagy érdeklõdéssel hallgatta,
majd kérdezte az orvos szakembert.

Folytatódott ezen a héten a tizenöt órás
számítógép- és internethasználati oktatás,
amelyet elsõsorban kezdõknek szervezünk.

Diákcsoportokat hívtunk meg, s állatot
neveltünk az interneten az 5-én délelõtt tar-
tott programunk keretében. A Gyermekbiro-
dalom és az internetes részleg közös rendez-
vényén olyan honlapokat ismertek meg a 
diákok, amelyek segítségével szakszerûen
tudják gondozni otthoni kedvenceiket, illet-
ve kipróbálhatják a virtuális állatnevelést is.

A Biztonságosan a neten is – tiniknek cí-
mû rendezvényen Baracsi Katalin, a Kék
Vonal munkatársa tartott elõadást. Az alapít-
vány célja, hogy a problémákkal küszködõ
gyerekeknek és fiataloknak segítsenek. Az
internethasználat is számos veszélyt rejt,
ezekre hívta fel az elõadó a fiatalok figyel-
mét.

Október 9-én, szombaton délután kettõ-
tõl hat óráig tartottunk nyitva. E délutánon
elsõsorban a családoknak szerveztünk prog-
ramokat.

Az Én is madárbarát vagyok! címû játé-
kos foglalkozás aktualitását biztosította egy-
részt az, hogy madárbarát könyvtár va-
gyunk, másrészt a madármegfigyelési világ-
nap. A madarak szeretetét gyermekkorban
érdemes elkezdeni, s könyvtárunk jó alapot
biztosít ehhez, mivel minden rendelkezé-
sünkre áll (információs felület, sok-sok ma-
daras könyv, a könyvtár teraszán madárete-
tõ, a könyvtár mögötti parkban madárodúk).
A Magyar Madártani Egyesület helyi cso-
portjának vezetõje játékos formában hívta
fel a gyermekek figyelmét a madarak gon-
dozására. A rendezvényre eljöttek a helyi
madárbarát óvoda óvodásai is.

Az aranyszõrû bárány címû interaktív
mesejátékot az apróságok örömére a Cibere
Meseszínház három felnõtt énekes-színésze
adta elõ, így remek kikapcsolódás volt a me-
sedélután az egész családnak.

2010-ben könyvtárunk egy új kezdemé-
nyezést indított útjára kollégánk javaslatára.
Az Év Olvasója elismeréssel szeretnénk kife-
jezni megbecsülésünket mindazoknak, akik
valamilyen formában kiemelkedõen részt
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vesznek könyvtárunk mindennapi életében;
azoknak, akik évek óta hûséges látogatóink,
illetve azoknak, akik ebben a rohanó világ-
ban rendszeresen járnak könyvtárba, olvas-
nak könyvet. Mérlegeltük, hogy ki hány
könyvet kölcsönzött az adott évben, milyen
rendszeresen látogatott el hozzánk, idõben
visszahozta-e a kivett olvasmányokat.

Átadtuk a díjat legfiatalabb olvasónknak,
aki nyolchónapos, legidõsebb olvasónknak,
aki kilencvenhat éves, de Az Év Könyvtári
Segítõjének, a helyi Móra Ferenc Közmûve-
lõdési Egyesület elnökének is. Irodalmi 
mûsor keretében a város polgármestere
nyújtotta át Az Év Olvasócsaládja elismerést
az öttagú Könyves családnak, akik rendsze-
resen kölcsönöznek, s megosztják olvas-
mányélményeiket velünk.

Október 10-én, a könyves vasárnapon ki-
lenctõl tizenkét óráig vártuk olvasóinkat, lá-
togatóinkat. Minden eddiginél többen jöttek
el az egészséges életmód témakörében szer-
vezett rendezvényekre. A délelõtt folyamán
az egész épületet bejárhatták az érdeklõdõk,
s különféle standokon ingyenes lehetõségek
között választhattak, többek között kipró-
bálhatták az egészségmegõrzõ masszázsgé-
pet, (bio)termékeket, mézet kóstolhattak,
bevizsgáltathatták az otthoni ivóvizet. 
A Szív Egyesület vérnyomás- és a városi
kórház csontsûrûségmérése nagy sikert ara-
tott a látogatók körében. A helyi TÉSZ 
finom almájával kínáltuk a könyvtárba érke-
zõket. Pszichológus és családterapeuta segí-
tett azoknak, akik számára fontossá vált a
gyermekvállalásra való tudatos felkészülés.

A családfakutatás napjainkban egyre na-
gyobb népszerûségnek örvend, hisz legtöb-
bünkben felmerült már a kérdés, hogy hon-
nan származunk, kik voltak az õseink. Ezen
a napon a helyi levéltár vezetõje és amatõr
családfakutató nyújtott segítséget és adott
tanácsot az érdeklõdõknek.

Az orchidea korunk talán legkedveltebb
és legmutatósabb szobanövénye. Számtalan
fajtája létezik, melyek más és más gondos-
kodást igényelnek. Gondozásukhoz Tátrai
Zsuzsa, a Magyar Orchidea Társaság elnöke
adott tanácsot.

Gyûjteményünkben nagyon sok olyan
dokumentum található, amely az egészséges
életmóddal, az egészségmegõrzéssel kap-
csolatos. Az egyes standok kiállításaihoz,
termékeihez kapcsolódva tematikus könyv-
ajánlóinkkal hívtuk fel olvasóink, látogató-
ink figyelmét e dokumentumainkra.

Könyvtárunkba október 9-én és 10-én 15
új olvasó iratkozott be, 37 olvasónk pedig
érvényesíttette tagságát. A hét folyamán 31
programot szerveztünk, amelyeken 1262 fõ
vett részt, de a látogatók megtekinthettek két
könyvtári kiállítást is, a játékos kedvûek pe-
dig kitölthették könyvtári totónkat.

Mint minden nagyobb könyvtári rendez-
vény, a miénk is csapatmunkában szervezõ-
dött. Már a nyár elején megbeszéltük tervein-
ket, amelyeket szeptemberben pontosítottunk.
Minden kolléga aktívan részt vett az elõkészü-
letekben és a programok lebonyolításában. 
A saját erõt kiegészítette a Katona József
Könyvtár anyagi támogatása és a számos jól
használható szóróanyag, apró tárgyi aján-
dék. ■
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Az év egyharmada hátravan még, de már ed-
dig is túl sok, a közösséget érintõ nem várt
nehézséget, veszteséget hozott az eltelt idõ.
Mikor 2010. szeptember 30-án népes csapa-
tunkkal nekiláttunk a mesenapnak, még nem
tudhattuk, hogy néhány nap múlva a termé-
szet újabb katasztrófával bizonyítja erejét,
hogy mi, emberek, összefogásból, szolidari-
tásból vizsgázhassunk ismét. A tavaszi, kora
nyári árvizek sújtotta településeken még ja-
vában folynak a helyreállítások és a verseny-
futás az idõvel: lesz-e fedett, fûtött lakóhelye
mindenkinek? Ahogy haladunk elõre az idõ-
ben, úgy lankad a híradások ereje is. A mo-
noton, vérre menõ munka, a látványossá-
goktól és botrányoktól mentes világ már 
kevésbé téma. Nagyon nehéz a leggyakrab-
ban hiányzó kétkezi munkát és az anyagi ja-
vakat más, hatásos segítségre váltani.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
(OIK) munkatársai arra vállalkoztak, hogy a
mesék erejét hívják segítségül, s meseköny-
vek adományozásával igyekeznek segíteni 

a bajbajutottakon. A népmese napjára
(majdnem) egész napos meseolvasást szer-
veztünk, melyre a belépõjegy egy mese-
könyv volt. Kollégáink közül többen meg-
mozdultak: ki kézügyességét, ki gyakorló
mesemondóságát, ki fizikai erejét ajánlotta
fel a nap sikere érdekében. Az ötletet támo-
gatta az intézmény felsõ vezetése, így meg-
indulhatott a tényleges szervezés. Megke-
restük a támogatandó intézményeket, majd
fogadókészségük tudatában elsõként két ne-
ves elõadómûvészt kértünk fel a részvételre.
Nagy örömünkre mindketten hosszabb-rövi-
debb idõre vállalták a meseolvasást, így Für
Anikó és Kulka János színmûvészek nevével
fémjelezve meghirdethettük a jótékony célú
felolvasást a környezõ iskolák, óvodák köré-
ben, s egyéb fórumokon is. A bekapcsolódó
könyvtárosok sok-sok távoli nép meséjével
készültek – a könyvtár vállalt feladatához
hûen, miszerint többek között idegen népek
kultúráját is közvetíti az intézmény –, így
hallhattak a gyerekek pl. olasz, grúz, bur-
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mai, szlovák, indián, finn, lett, japán népme-
sét is, de volt „kígyós mese”-blokk is. A mû-
vészek szebbnél szebb magyar népmeséket
olvastak fel, igazi mesehangulatot varázsol-
va a könyvtár meseelemekkel feldíszített
elõadótermébe. A gyerekeket is próbának
vetettük alá,: elõször egyenként kellett átjut-
niuk a beléptetõ „varázskapun”, ami nem kis
türelmet igényelt tõlük. Majd fel kellett
mászniuk az Üveghegy tetejére, a mesepalo-
tába, azaz a könyvtár gyönyörû fõlépcsõjén
fel kellett jutniuk a félemeletre. A többi pró-
ba már viszonylag egyszerû volt, csak
Csönd herceget nem volt szabad nagyon fel-
bõszíteni, s a rögtönzött párnacsatában –
mely a délutáni szieszta idején tört ki – kel-
lett vigyázni egymás és a berendezési 
tárgyak testi-lelki épségére. A nap folyamán
165 gyermek és kísérõik vettek részt a me-
sehallgatáson. Voltak ovisok, kisiskolások,
szülõk gyermekeikkel, örökifjú mesekedve-
lõk, csillogó szemû tanárok, könyvtárosok.
Lehetett színezni, rajzolni, hason feküdni,
lustálkodni, mesekönyveket nézegetni is
mesehallgatás közben. Aki nagyon meg-
szomjazott vagy megéhezett az intenzív fi-
gyelem közepette, csipegethetett, kortyol-
gathatott a háttérben. A nap mérlegét nehéz

megvonni számokban, álljon itt mégis né-
hány adat: a hét óra alatt 13 felolvasó közel
60 mesével ismertette meg a gyerekeket. 
A két mûvész élményszámba menõ mesélé-
sét még 10 könyvtáros kolléga és egy a 
meséléshez kedvet érzõ bölcsészhallgató
gazdagította. A nap során 230 könyvet aján-
dékoztak a programban részt vevõk, és az
azóta eltelt egy hét alatt még újabb felaján-
lások érkeztek. Így pl. az Ady Endre Általá-
nos Iskola (Budapest, XIX. kerület) kis-
diákjai még 124 könyvvel gazdagították az
eddigi adományt, így a nyomdába adás pil-
lanatában azt mondhatjuk, hogy közel 360
könyvet sikerült az árvízkárosult települése-
ken lévõ könyvtáraknak, így az ott élõ gye-
rekeknek összegyûjtenünk. A mesekönyvek
átadására szakmai nap keretében, elõre
egyeztetett idõpontban kerül majd sor. Re-
ményeink szerint a gyerekekhez eljuttatott
mesék „képesek összerendezni a káoszt, és
helyére állítani egyfajta teljességet. Gyógyí-
tó erejüknek épp ez az egyik titka” – írja
Boldizsár Ildikó legújabb, a népmese napjá-
ra megjelent, Meseterápia címû könyvében.
Ugyanitt hozzáfûzi, hogy „pusztán a mese-
hallgatás képes olyan folyamatokat elindíta-
ni a lélekben, amit nevezhetünk egyszerûen
lélekfrissítésnek” is. S ha mindez igaz – s
persze, hogy az! –, akkor elmondhatjuk,
hogy ezen a napon a szokásosnál nagyobb
arányban részesülhettek az OIK munkatár-
sai és látogatói a mesékbõl táplálkozó lélek-
frissítésbõl. Mindez talán a rendezvényen
készült képeken is látszik

Köszönet mindenkinek! ■
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Új olvasóterem nyílt a Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtárban 2010. október 1-jén,
melyet Bibó Istvánról neveztek el. A termet
szeptember 27-én Láng Zsolt II. kerületi
polgármester, valamint Nemes Erzsébet, a
KSH Könyvtár fõigazgatója, Vukovich Gab-
riella, a KSH elnöke és Bakos Klára, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke
adta át. A megnyitón részt vett ifj. Bibó Ist-
ván is. A terem megnyitásával a kölcsönzés
végre igazán szép helyre költözhetett, továb-
bá már nemcsak a KSH dolgozói vehetik
igénybe a kölcsönzést, hanem a II. kerület
lakossága és a kerületi önkormányzat vala-
mennyi dolgozója is. 

A fejlesztés a Budapest II. kerület Bel-
Buda kerületrészének funkcióbõvítõ rehabi-
litációja (azonosítószám: KMOP-5.2.2/
B-2008-0011) címû pályázat keretében va-
lósult meg.

Bibó István (1911. VIII. 7–1979. V. 10.)
politikus és jogász, a Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ, majd tanácskozó tagja
(1946–1950), a Teleki Pál (késõbb Kelet-eu-
rópai) Tudományos Intézet munkatársa,
1948–49-ben elnöke, majd nyugdíjazása
után az ELTE Egyetemi Könyvtár tudomá-

nyos fõmunkatársa (1951–1957) volt. 1963
és 1971 között a KSH Könyvtár tudományos
munkatársaként a nemzetközi cserével fog-
lalkozott. Jelentõs életmûvet hagyott az utó-
korra, tudományos mûveit egyre többen ol-
vassák, egyes egyetemi szakokon a tananyag
részét képezik. 

A dokumentumállományt az új olvasóte-
rem nyilvános közkönyvtári funkciójának
megfelelõen válogattuk össze és rendeztük
különbözõ csoportokba. Jelenleg mintegy
hatezer kötet található a polcokon, de szá-
muk folyamatosan nõ. A kötetek válogatása-

kor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a
lehetõ legtöbb olvasói igénynek eleget te-
gyünk: a polcokon elhelyezett állományban
mind a komolyabb szakkönyvek, mind a
könnyedebb ismeretszerzést és szórakozást
kínáló könyvek, albumok és folyóiratok
megtalálhatók. Már folyamatban van a gyer-
meksarok kialakítása. Ide mesekönyvek, 
ifjúsági irodalom, idegen nyelvû gyermek-
könyvek, iskolai kötelezõ olvasmányok,
gyermeklexikonok és a szabadidõ hasznos
eltöltését segítõ könyvek, albumok kerülnek.
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Az olvasóteremben található állomány
legnagyobb részét a szépirodalmi könyvek
teszik ki. Külön csoportokba rendeztük a
gyermek- és ifjúsági könyveket, a különbö-
zõ tudományköröket (jog, természettudo-
mány, nyelv, történelem, mûvészet stb.), 
valamint az ismeretterjesztõ könyveket 

(szótárak, útikönyvek és térképek, életraj-
zok stb.). A teremben helyet kaptak egyes
napilapok és folyóiratok is – viszont a szak-
mai lapokat és a külföldi újságokat továbbra
is a könyvtár nagy folyóirat-olvasójában ve-
hetik kézbe az olvasók.

Szolgáltatásaink az új Bibó István Terem-
ben számos lehetõséggel bõvültek. Kölcsö-
nözni most már a kerületi lakosok igényei-
hez igazodva, hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 20
óráig, pénteken pedig 9-tõl 16 óráig lehet.
Olvasóink szabadon válogathatnak a polco-
kon lévõ könyvekbõl, valamint az online ka-
talógusok segítségével a raktári állomá-
nyunk köteteibõl is. Egy olvasó egyszerre öt
könyvet kölcsönözhet egyhónapos határidõ-
vel, kérés esetén hosszabbítás lehetséges.
Beiratkozott olvasóink számára ingyenes a
könyvek elõjegyzése, illetve a könyvtárközi
szolgáltatásunk igénybevétele (magyaror-
szági könyvtárakból történõ kérés esetén).

Kollégáink készségesen állnak minden
kedves olvasónk segítségére a könyvek ki-
választásakor, illetve a katalógus használa-
takor. Beiratkozott olvasóink számítógépe-
ken ingyen használhatják az internetet, 
különbözõ statisztikai adatbázisainkat, vala-
mint az általános szövegszerkesztõ és táblá-
zatkezelõ programokat. Természetesen lehe-

tõség van nyomtatásra, szkennelésre és
fénymásolásra is, ezen szolgáltatásaink térí-
téskötelesek. 

Konferenciák, eladások, kisebb rendez-
vények vagy tanfolyamok megrendezésére
szintén alkalmas a Bibó István Terem. Kor-
szerû projektor és kivetítõvászon, kényel-
mes és igény szerint átrendezhetõ asztalok
és székek állnak rendelkezésünkre a lebo-
nyolításhoz. A megnyitás óta már számos
szakmai rendezvénynek adtunk otthont. 

A statisztikai világnap alkalmából különbö-
zõ középiskolai csoportok számára tartot-
tunk könyvtári bemutatókat, szakmai napot
rendeztünk a Budapesti Corvinus Egyetem
hallgatóinak, nálunk zajlott a Statisztikai
szellemi totó eredményhirdetése, és dolgo-
zóink szakmai megbeszéléseit is itt tartjuk.

Újabb pályázatok keretében gyereksarkot
alakítunk ki a kisgyermekkel érkezõk
könyvtárhasználatának megkönnyítésére, és
a fogyatékkal élõk számára teljessé tesszük
az akadálymentesítést.

Sok szeretettel várunk minden kedves ér-
deklõdõt a KSH Könyvtár új Bibó István
Termében! ■
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Mikszáth Kálmán halálának századik évfor-
dulója alkalmából a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete borsodi és nógrádi szervezete,
valamint a salgótarjáni Balassi Bálint Me-
gyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet
emléktúrát szervezett a történelmi Nógrád
megye Mikszáth-emlékhelyeire. Az irodal-
mi zarándoklat résztvevõi szeptember 24-én
Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a
Mikszáth Kálmán Társaság örökös elnöke
kalauzolásával járták végig a „nagy palóc”
életének, pályájának „görbeországi” állomá-
sait. 

A Borsod Megyei Szervezet tagjaival
együtt – váratlan technikai problémák miatt
– a tervezett idõpontnál nagyjából egy órával
késõbb érkeztünk meg Balassagyarmatra, 
a Madách Imre Városi Könyvtárba. Emiatt a
balassagyarmati könyvtár tevékenységét,
eredményeit bemutató elõadást sajnos nem
hallgathattuk meg, hiszen az idõ sürgetett
bennünket. A kedves fogadtatást és megér-
tést megköszöntük, majd Praznovszky Mi-
hály vezetésével elindultunk Szklabonyára,
Mikszáth Kálmán szülõhelyére. A ma Szlo-
vákiához tartozó településen már csak egy
emlékkõ mutatja, hol volt az író szülõháza,
az épületet 1968-ban lebontották. Az emlé-
kezés koszorújának elhelyezése után elsétál-

tunk a falu temetõjébe. A feltételezések sze-
rint itt nyugszanak az író szülei és testvére,
a fiatalon elhunyt Mikszáth Mariska. Ezt kö-
vetõen felkerestük a Mikszáth Kálmán Em-
lékházat. Az irodalomtörténeti emlékmúze-
umban megtekintettük az Itt élte át címû 
állandó kiállítást. A tárlat is jól mutatja, mit
jelentett Mikszáthnak a szülõföld, a nógrádi
táj, a nógrádi emberek. Az író itt töltötte éle-
tének legfogékonyabb idõszakát, itt gyûjtöt-
te össze azt a rengeteg élményt, amely ké-
sõbb mûveinek kiapadhatatlan forrása lett.
A termek berendezése, a képek, korabeli bú-
torok azt is érzékeltetik, milyen lehetett az
egykori családi miliõ. A szklabonyai emlék-
házat a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeu-
ma gondozza. 

A Balassagyarmaton (ahogy Mikszáth
nevezte: Palócország fõvárosában) elköltött
ebéd után az író – akkor még joggyakornok
– egykori munkahelyén, a klasszicista stí-
lusban épült vármegyeháza impozáns, a régi
korok hangulatát megõrzõ épületében ba-
rangoltunk. A város egyik legszebb épülete
1832 és 1835 között épült. A régi vármegye-
háza nemcsak arra emlékeztet bennünket,
hogy a város 1790-tõl 1950-ig megyeszék-
hely volt, hanem a magyar irodalom két óri-
ására, Mikszáth Kálmán mellett Madách
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Imrére is, aki szintén itt dolgozott egykor
joggyakornokként. A díszteremben a felújí-
tási munkák miatt sokáig nem idõzhettünk,
de Praznovszky Mihály érdekfeszítõ elõadá-
sának köszönhetõen ízelítõt kaptunk abból
is, hogy milyen lehetett itt egykor az élet. 

Mikszáth Kálmán életének meghatározó
állomása volt Mohora is. A falu közepén álló
kis evangélikus templomban kötött másod-
szor házasságot Mikszáth Kálmán és Mauks
Ilona. Megcsodálhattuk azt az oltárterítõt is,
amelyet Ilonka saját kezûleg hímzett az 
esküvõi szertartásra. A templom anyaköny-
vében elolvashattuk a házasságkötést bizo-
nyító adatokat. 

A templommal átellenben, az utca túlol-
dalán lévõ egykori Mauks-ház udvarán Mik-
száth Kálmán és Mauks Ilona portrészobra
fogadott bennünket. Az épületben berende-
zett kis emlékkiállításnak köszönhetõen
megismertük Mauks Ilona életútját, a család
mohorai kötõdését. Késõ délutánra járt már
az idõ, amikor úti célunk utolsó állomására,
Horpácsra érkeztünk. A település nevezetes
látnivalója a Mikszáth-ház, ahol az író életé-
nek utolsó szakaszát töltötte. Az ifjú Mik-
száth Kálmán tervei alapján 1906-ban épült
kúriában ma irodalomtörténeti kiállítás vár-
ja a látogatókat. Az épület elõtti lócán úgy ül
Mikszáth szoboralakja, mintha maga is vár-
ná a vendégeket. Számtalan fotó bizonyítja,
hogy a kollégák szívesen örökítették meg
egymást az íróval. 

A Mikszáth-emléktúrához kapcsolódóan
másnap Salgótarjánban a borsodi kollégák-
kal a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 

Közmûvelõdési Intézetbe látogattunk. A ba-
rátkozás, az ismerkedés után Ludasi Tünde,
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád
Megyei Szervezetének elnöke köszöntött
bennünket, majd Molnár Éva igazgató mu-
tatta be a könyvtárat, ismertette az itt folyó
munkát. A könyvtár megtekintése után a
Nógrádi Történeti Múzeum kiállítását, majd
pedig a bányamúzeumot néztük meg. Az
1938 és 1951 között mûködött akna vágat-
rendszerében kialakított múzeum áttekintést
nyújtott a bányáról, berendezéseirõl, a bá-
nyászok mindennapjairól. ■
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Csoportkép
Szklabonyán

A Miskolci Egyetem
Központi Könyvtára részérõl



A Könyvtárostanárok
Egyesülete (KTE)
2010. október 27-én a
budapesti Árpád Gim-
náziumban tartotta õszi
szakmai napját, mely-
nek központi témája a
könyvtárépítészet volt:
az iskolai könyvtárak
építésével, átépítésével
kapcsolatos jogszabá-
lyokkal, problémákkal,
tapasztalatokkal ismer-
kedhetett meg a szak-
mai közönség. 

Gyimesi Róbert, a gimnázium igazgatója,
Berki Imre, a Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium fõtanácsosa és Lázárné Szanádi Csilla,
a KTE elnöke köszöntõje után az iskolai
könyvtári világnap alkalmából meghirdetett
pályázatok eredményhirdetésére került sor.
Bensõséges, meleg hangú laudációk kísér-
ték a 2010. évi KTE-emlékérmek átadását.
Hársas Oszkárné (Budapest) Életmûdíjban
részesült; Papp Éva (Szeged) A Könyv-
tárostanári Hivatásért díjat kapta; Vincze
Mária (Pécs) Az Egyesületért kitüntetést ve-
hette át; Szoka Beáta (Budapest) „Az év ígé-
retes könyvtárostanára” címet nyerte el.

Meskóné Dékány Dóra, a Teleki Blanka
Gimnázium könyvtárostanára Bevezetés a
könyvtárépítészet irodalmába címû elõadása
keretében részletes áttekintést adott a
könyvtárépítészettel kapcsolatos szabvá-
nyokról, jogszabályokról, ajánlásokról,
majd a téma magyar nyelvû szakirodalmi
publikációit mutatta be. Dömsödy Andrea,
az OFI-OPKM (Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum) munkatársa Az iskolai könyvtári
térszervezés pedagógiai szempontjai címû
érdekes elõadásában kitért a rugalmas terek,
az ülõhelyszám-növelés problematikájára is,

s kiemelte a kulcsfontosságú figyelembe ve-
endõ szempontok között az iskolát, a peda-
gógiai környezetet, a jogszabályokat és
irányelveket, az állományt, a különféle esz-
közöket. Kovács Andrea belsõépítész-bútor-
tervezõ látványképekkel illusztrált elõadásá-
ban a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára jól sikerült át-
építésének tapasztalatairól számolt be.
Cavaloni Gyöngyi könyvtárépítész szakértõ
a szakértõi munka fontosságát hangsúlyoz-
ta, ugyanis nem várható el a könyvtárosok-
tól, hogy ugyanúgy értsenek a mûszaki le-
írásokhoz, mint az erre specializálódott
szakemberek. 

Rónyai Tünde, az
Árpád Gimnázium
könyvtárostanára ér-
dekes elõadásában
Döntéshelyzetek és
megoldások címmel
osztotta meg a hall-
gatósággal a könyv-
tár átépítése során
szerzett gyakorlati
tapasztalatait. Re-

mek lehetõség volt, hogy az elhangzottakat
rögtön letesztelhettük a gyakorlatban is,
ugyanis elõadása témája a szakmai napot
befogadó könyvtár átalakítása volt. Az ered-
ményes munkához szükséges mérlegelendõ
szempontok között az alábbiakat emelte ki:
a födém terhelhetõsége; a helyiség tájolása;
fény- és hõmérsékleti viszonyok; annak el-
döntése, hogy közösségi teret (is) szándéko-
zunk-e létrehozni; a régi, értékes dokumen-
tumok lehetõleg ne szabadpolcra, hanem
zárt szekrénybe kerüljenek; polcszélesség
és -magasság problematikája; polcrendsze-
rek közti távolság optimalizálása (lehetõleg
két gyerek is elférjen); a felhasználók szá-
ma, kora, igényei (a bútorzat mérete; szé-
kek, asztalok száma; székek anyaga; a polc-
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rendszer és a kölcsönzõpult magassága;
elektromos berendezések száma, csatlako-
zási helye); a könyvtárban dolgozók igényei
(a munkahelyek száma, elhelyezése, mérete;
a munkaeszközök – pl. szkenner, fénymáso-
ló – elhelyezése; az étkezõ, a mosdó optimá-
lis helye). Elõadását praktikus tanácsokkal
zárta (pl. jó, ha a polcok kiemelhetõk, a szé-
keket lehetõleg be lehessen tolni az asztalok
alá, a bútorok lába alól ne hiányozzon a
csúsztatófilc), s megosztotta az értõ közön-
séggel azt a kellemes tapasztalatát, mely az
oszlopokkal tagolt, elsõ pillantásra riasztó
térre vonatkozott. A használat során kide-
rült, hogy ezek a kis terek a gyerekek ked-
venc kuckóivá váltak. 

Murányi Adrienn,
a Mérei Pedagógiai
Intézet könyvtárosa
a Magyar Pedagógi-
ai Társaság kereté-
ben létrejött új szek-
ció, az Iskolai
Könyvtári Szekció
megalakulására hívta
fel a figyelmet.
Molnárné Fricz

Gabriella és Eredicsné Gáti Erzsébet
könyvtárostanárok a budaörsi 1. Számú Általá-
nos Iskola felújítását mutatták be. A 2010 janu-
árjában átadott modern, háromszintes épület
igazi XXI. századi iskola, melyben a korsze-
rû könyvtár tágas közösségi térrel várja az
olvasókat. Gulyás Józsefné, a miskolci
Könyves Kálmán Általános Iskola könyvtá-
rostanára Hat év alatt kétszer is címmel 
számolt be arról, hogyan vált a kicsi, zsúfolt
könyvtáruk tágasabbá, felhasználóbarátab-
bá. Petri Ágnes az Egy iskolai könyvtár újjá-
élesztése címû szuggesztív elõadásában is-
kolája, a zuglói
Móra Ferenc Álta-
lános Iskola könyv-
tára átalakításának
kulisszatitkait osz-
totta meg velünk.
Ágnes kreatív ötle-
teinek és a sikeres
csapatmunkának
köszönhetõen –
amihez az iskola

könyvtárbarát igaz-
gatónõje és Miklós,
az iskola aranykezû
ezermester karban-
tartója maximálisan
hozzájárult – mini-
mális anyagi ráfor-
dítással sikeresen
alakították át a
könyvtárukat. Ízelí-
tõ a kolléganõ krea-

tív ötleteibõl: a Mesepolcon a játékállatok –
filléres eszközökkel helyes kis állatokká ala-
kított egyszerû
könyvtámaszok –
betûrendben várják
az olvasókat; kopott
könyvek új ruhába
öltöztetése némi ta-
pétaragasztó és cso-
magolópapír segít-
ségével; fotelek át-
húzása stb. E sorok
írójának – ezért is
választotta e beszá-
moló fõcímének – különösen tetszik Ágnes
vezérgondolata: „Ez az iskola megérdemli,
hogy szép könyvtára legyen!” 

Csoportmunkával ért véget a nap, aminek
során a résztvevõk a gyakorlatban próbál-
kozhattak meg iskolai könyvtárak tervezésé-
vel. 

A szakmai programmal párhuzamosan
kiállítók is várták az érdeklõdõket, megte-
kinthettük pl. az Alex Fémbútor Kft., a Me-
zõkövesdi Bútoripari Kft., a Multiservice-
Raktártechnikai Kft. standjait.

A konferencia az iskolai könyvtárak
nemzetközi hónapjának központi záróren-
dezvénye is volt egyben. Köszönet a szerve-
zõknek és a vendéglátó Árpád Gimnázium
munkatársainak a színvonalas, érdekes és
értékes szakmai napért! ■
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Kiszl Pétert (az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Könyvtártudományi Tanszékének
habilitált egyetemi adjunktusát, az
Eszterházy Károly Fõiskola címzetes egyete-
mi docensét), könyve elõszavának tanúsága
szerint, a hajózással kapcsolatos források új-
szerû vizsgálatára – választott hivatása mel-
lett – családi gyökerei is indították. Hálózati
révkalauz címû mûvét „webszextánsként” is
jellemzi, mivel fõképpen az interneten talál-
ható ágazati források közti eligazodásban se-
gít. Lássuk, vajon révbe érnek-e az olvasók a
hálózati dokumentumok tengerén?

A szerzõ a Tudományos és Mûszaki Tájé-
koztatás 2008. évi 5. számában „Navigare
necesse est…” címmel megjelentetett egy ta-
nulmányt, amely már elõrevetítette a téma
szükséges és várható, jóval részletesebb és
hiánypótló feldolgozását.1 Rendkívül össze-
tett feladatra vállalkozott a jelen kötettel;
szakmailag megalapozottan, ugyanakkor 
színes, ismeretterjesztõ formában kívánja
elemezni az interneten található dokumentu-
mokat az információs és a hajós szektor szá-
mára egyaránt. A Hálózati révkalauz felveti a
hajózási és a vízi szakterület legfontosabb
problémáit, rendszerezi az ezekre született
megoldási javaslatokat. További célja az ol-
vasók figyelmének felhívása a magyar hajó-
zás ügyének jelentõségére: „Munkánk nem
titkolt küldetése az is, hogy bepillantást
nyújtson a hajózás különleges – sokszor
misztikusnak tûnõ – világába, a befogadás-
hoz elengedhetetlen terminológia, a téma
megértéséhez nélkülözhetetlen – nem teljes-
ségre törekvõ, de – közérthetõ ismertetésével,
illusztrálásával” – olvasható a bevezetésben.

Kiszl Péter cikkében és könyvében egy-
aránt az alábbi csoportokba sorolja az infor-
mációforrásokat (ezek egyben a kötet fejeze-
tei is):
• Államközi szervezetek Magyarországon – 
A Duna Bizottság célja a szabad hajózás biz-
tosítása Magyarország legnagyobb folyamán.
Honlapjáról többségében orosz, francia és

német nyelvû dokumentumok tölthetõk le,
angol összefoglalókkal.
• Magyarországi hivatalos szervezetek – 
A hajózás több minisztérium hatókörébe 
tartozik: közlekedés, gazdaság, környezetvé-
delem, rendészet és képzés. Portáljaikon
alapvetõ információkat biztosítanak a szak-
ma képviselõi és az érdeklõdõk számára.
• Társadalmi szervezetek – A civil szféra által
mûködtetett alapítványok, egyesületek, ame-
lyek történeti, hagyományápoló feladatuk
mellett érdekképviseletet is elláthatnak. In-
formációszolgáltató tevékenységük pótolha-
tatlan.
• Vízi jármûvek regisztrálását végzõ adatbá-
zisok – A Magyarországon üzemelt/üzemelõ
hajókról gyûjtött adatokat tartalmazó forrá-
sok, tartalmuk lehet szubjektív is.
• Fórumok, sajtótermékek, hirdetõ portálok –
A véleménycsere színterei, valamint ágazati
híreket, hirdetéseket tartalmaznak.
• Kikötõk, révátkelések, webkamerák – A köz-
forgalmú nagy- és kishajókikötõk, a révek és
kompátkelõk, valamint az ezekrõl képeket
közlõ webkamerák adatait gyûjtik. (A révek
és kompátkelõk jegyzékét a II. melléklet tar-
talmazza átkelés, folyamkilométer, teherbí-
rás, tulajdonos, felelõs önkormányzat és üze-
meltetõ felbontásban.)
• Képzés – A szerzõ elemzi az állami fenntar-
tású képzõintézmények oktatási anyagait, va-
lamint a civil szervezetek által mûködtetett
tanfolyamok, távoktatási formák dokumentu-
mait is.
• Statisztika – Ez a rész rávilágít az országos
statisztikai adatok szolgáltatásának egyenet-
len voltára. A nemzetközi statisztikák is elér-
hetõk, így elhelyezhetõ a magyar hajózás az
európai közlekedésügyben.
• Egyéb források – Az egyéni honlapokon
megjelenõ tartalmakat, valamint a további té-
makatalógusokat tartalmazzák.

(A cikkben felsorolt hálózatiforrás-rend-
szerek a révkalauzban kiegészülnek az Antik-
váriumok, árverezõházak egységgel és a már
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részben említett, szerteágazó mellékletek-
kel.)

A vizsgált információforrások a tematiká-
hoz illeszkedõ dokumentumkör egészét igye-
keznek lefedni: elsõsorban a hivatásos sze-
mély- és áruszállítást, de szó esik a sport- és
hobbihajózás gyakorlatához, tanulmányozá-
sához szükséges portálokról is. A szerzõ biz-
tos kézzel veszi számba a történeti forráso-
kat, az elõírásokat, értékeli a nemzetközi és
hazai projekteket, szakértõi anyagokat, a
mindennapi hajózást segítõ kiindulóponto-
kat, a szakmai képzés dokumentumait, a ren-
dezvények anyagait, valamint a személyes
hangvételû beszámolókat. Elemzése során a
következõ szempontokat érvényesítette: a
honlapok áttekinthetõsége, aktualizálása, in-
formatív jellege, valamint a forrás által tartal-
mazott információk relevanciája. Bemutatja
az ágazatirányítás által mûködtetett országos
gyûjtõkörû intézményeket, és felsorolja azo-
kat a könyvtárakat és múzeumokat, amelyek-
ben a hajózás- és ipartörténettel kapcsolatos
anyagok találhatók (Vízügyi gyûjtemények és
kiállítóhelyek 91–93. p.). Rendkívül hasznos-
nak tartom az információszolgáltató és a hajó-
zási szektornak hathatós támpontot nyújtó
szerkesztést: nemcsak elsõdleges forrásokat
jelöl meg az összeállítás, hanem teljes körûen
felsorolja az azokat gyûjtõ „intézményeket” is.

A révkalauzban rendszerezett dokumen-
tumtípusok: elektronikus szövegek (törvé-
nyek, elõírások, kutatási beszámolók, köny-
vek, tanulmányok stb.), fotók (történeti, je-
lenkori), filmek (történeti, jelenkori), diafil-
mek, hanganyagok.

A kötet új kutatási témát is exponál: a 
vízi közlekedés statisztikai forrásainak tár-
gyalásánál említi a szerzõ, hogy a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál további feltáratlan
adatsorok találhatók. Ezek egy részébõl iz-
galmas grafikonokat közöl a III. melléklet,
ahol az alábbi témák szerepelnek: a Magyar-
országon lajstromozott vízi jármûvek életko-
ra 2008-ban; a magyar lajstromban lévõ 
teherhajók áruszállítási kapacitásának alaku-
lása 1996 és 2008 között; a magyar hajólajst-
romban nyilvántartott vízi jármûvek számá-
nak alakulása 1989 és 2008 között; hajózási
engedélyesek és kikötõk számának alakulása
2006 és 2008 között.

Az üzleti információ Kiszl Péter egyik fõ
kutatási iránya, melynek ugyancsak mara-
dandó szintézisét elsõ könyvében alkotta
meg.2 A hajózás elsõsorban üzleti vállalko-
zás, s ez is indokolja ugyan a mostani téma-
választást, azonban egyáltalán nem szolgál
elsõdleges célként a gyûjtésnél. A révkalauz
végén (I. melléklet) a hajózási cégek rendsze-
rezett mutatóját közli a szerzõ, ahol táblázat-
ba gyûjti a vállalkozások nevét, székhelyét,
telefonszámát, faxszámát, alapítási évét, hon-
lap- és email-címét, valamint tevékenységi
körét (Honlappal rendelkezõ hajózási cégek
230–234. p.). A következõ mutatóban tevé-
kenységi köreik szerint rendszerezi a gazdál-
kodó szervezeteket (Tevékenységi körök mu-
tatója 235. p.).

A forráselemzés egy percre sem unalmas
és nem száraz; a szerzõ ezt az olvasó érdek-
lõdését mindvégig fenntartó, szellemes elõ-
adásmódjával, élvezetes fogalmazásával éri
el (többek között találóak a fejezetcímek:
„Kikötõk a hálón”, illetve „Hálóból vitorla”).
A szerkesztés jellege, a rövid, frappáns ma-
gyarázatok, a sok illusztráció (64 ábra, 37 ha-
jófotó), a történeti kitérõk (pl. a MAHART
kronológiája és széthullásának cégkapcsolati
ábrája) szintén hozzájárulnak az olvasó ér-
deklõdésének fenntartásához. 

A megállapításokat táblázatok (4 táblázat)
és grafikonok támasztják alá (21 grafikon, 
4 témába sorolva); a könyvet gazdag hivat-
kozásjegyzék jellemzi (108 tétel). A fejeze-
tekben kiemelten – információs dobozokban
– szerepelnek a tárgyalt szervezetek elérhetõ-
ségei. 

A roppant ötletes és impozáns tipográfia
illeszkedik a témafelvetés kettõsségéhez. 
A kialakítás az internetet és a hajózást együtt
idézi (kék-fehér színvilág, kurzorok és menü-
sorok a címekben, csúszkákat szimbolizáló
oldalszámok stb.), 240x164 mm-es (fekvõ)
mérete kinyitva megegyezik a billentyûzetek
alakjával, ezen túl a könyvet a magyar hajó-
záshoz és hajózástörténethez kapcsolódó ké-
pek, továbbá az egyes fejezeteket bevezetõ –
szemet gyönyörködtetõ – hajófotók díszítik,
keménykötésben, elegáns papíron és kivitel-
ben, akár egy album. Mindez bízvást elõse-
gítheti a tájékoztatás melletti másik cél, a fi-
gyelemfelkeltés elérését.
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Magyarországon régóta mostohagyerek-
ként kezelték és sajnos, kezelik napjainkban
is a közlekedés legszebb ágazatát. Ezért
örömmel üdvözölhetjük ezt a könnyed
hangvétellel, közérthetõen, de ugyanakkor
mindvégig szigorú szakmai igényességgel
szerkesztett és hatalmas ismeretanyagot
átfogó, impozáns kivitelezésû, merész vál-
lalkozást, amely maradéktalanul eligazít a
vízi közlekedés hazai vonatkozású informá-
cióforrásaiban.

A kötet hátsó borítóján szereplõ ajánlók (l.
a keretben) is egyértelmûen alátámasztják a
munka hiánypótló és grandiózus voltát: a
könyvtár- és információtudomány, a minden-
napi tájékozódás és persze a hajózás számára
született mû nem hiányozhat egyetlen köz-
könyvtár polcáról sem. Akárcsak szerzõje a
Hálózati révkalauzt, én is egy hajózásról szó-
ló idézettel zárom recenzióm:

„Kapitány, jó kapitányom! 
/Bõsz utunk véget ért.
Nincs zátony több! 
/Gyõztes hajónk ujjongó révbe tért.”
(W. Whitman: Ó Kapitány, Kapitányom)

Hajóút szakmai vizeken

A Hálózati révkalauz debütálására stílusosan
az Európa rendezvényhajón került sor 2010.
október 5-én. A mostoha idõjárás ellenére
igen népes – közel
180 fõs – közönsé-
get a felsõoktatási
szférából Dezsõ
Tamás és Kis-Tóth
Lajos köszöntötte,
a kötetet méltatta
Sebestyén György,
a hajózás szakterü-
letérõl Orosz Dal-
ma, Szalma Bo-
tond és Tóth Zoltán
mutatta be.

Az est nyitá-
nyaként Dezsõ Ta-
más, az ELTE
BTK dékánja, a
Magyar Rektori
Konferencia Böl-

csészet- és Társadalomtudományi Bizottságá-
nak elnöke köszöntõjében kitért az ELTE ket-
tõs jubileumára (alapításának 375. és Eötvös
Loránd neve felvételének 60. évfordulója),
amelynek ünnepi évében megjelent a kötet.
Majd Kis-Tóth Lajos, az egri Eszterházy 
Károly Fõiskola általános- és fejlesztési rek-
torhelyettese, a Magyar Felsõoktatási Akkre-
ditációs Bizottság alelnöke, a Líceum Kiadó
igazgatója kiemelte a könyv fontosságát az
egyetemi szakemberképzés terén, mintaszerû
tematikáját. Megjelenését az információs tár-
sadalom felé tett újabb jelentõs lépésként ér-
tékelte. Ezt követõen Sebestyén György pro-
fesszor, az ELTE BTK Informatikai és
Könyvtártudományi Intézetének igazgatója
méltatta a könyv tartalmát, majd esztéti-
káját: megosztotta a címlap és a belsõ 
oldalak illusztrációi által keltett személyes
asszociációit, s ennek nyomán támadt balato-
ni impresszióit, amivel kellemes hangulatot
teremtett – ez végig is kísérte az egész estét.
Sebestyén György gigászinak titulálta a szer-
zõ teljesítményét, és elismerését fejezte ki a
kötetet jellemzõ minõségi munkával kapcso-
latban.

A hajózási szakemberek részérõl Orosz
Dalmában, a Közlekedésbiztonsági Szervezet
Hajózási Fõosztályának vezetõjében is nosz-
talgikus élményeket ébresztett a kötet, melyet
egy régebbi MAHART-kiadvánnyal hasonlí-
tott össze. Véleménye szerint a Hálózati rév-

kalauz szinte min-
den korosztály
számára értéket
nyújt: a fiatalok-
nak szakmai man-
kót, az idõseb-
beknek technikai
segítséget. Szalma
Botond, a Magyar
Hajózási Országos
Szövetség elnöke,
a MAHART egy-
kori vezérigazga-
tója, a londoni ha-
józási tõzsde tagja 
fantasztikus dolog-
nak tartja, hogy
Magyarországon
ma nemcsak hogy
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A tengerészek, illetve a hajósok számára mindig megnyugtató, ha
egy révkalauz lép a fedélzetre, mert az ismeretlen vizeken áthajóz-
va, olyan emberre bízhatják magukat, aki tisztában van a veszé-
lyekkel, a környezet útvesztõivel, és biztos kézzel vezeti a vízi jár-
mûvet a kikötõ felé. Dr. Kiszl Péter révkalauza maximálisan tel-
jesíti ezen elvárást: teljes és áttekintõ pillanatfelvételt ad a mai
magyar hajózás hálózaton megjelenõ, rendkívül szerteágazó
világáról, így bátran állíthatom, hogy több évtizedes ûrt betöltõ,
nélkülözhetetlen hazai alapmû.

Orosz Dalma
a Közlekedésbiztonsági Szervezet Hajózási Fõosztályának vezetõje

Vegyem-e a kezembe ezt a könyvet?
– Igen, mert...
... az elmúlt 20 évben nem születtek hajózási szakkönyvek,
... a révkalauz nem maszatol, nem mesél, hanem profi módon
elvezet a célokhoz,
... ellát minden tudnivalóval, amire egy szakembernek vagy laikus-
nak szüksége lehet,
... jó újra beszélünk arról, hogy a vas úszik a vízen!

Szalma Botond
a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke



könyvet adnak ki a hajózás ügyérõl, de nép-
szerûsíteni is igyekeznek a vízi életet, s ezért
örömmel üdvözölte a kezdeményezést. Tóth
Zoltán rendõr ezredes, a Dunai Vízirendészeti
Rendõrkapitányság vezetõje, az AQUAPOL
volt elnöke kiemelte, hogy a kötet egyik nagy
érdeme, miszerint a jól megválasztott és
szükséges információkat precíz, áttekinthetõ
szerkesztésben közli, ezért a rendõri ügyele-
teken már használják is, sõt, felkérte Kiszl
Pétert a fiatal vízi rendfenntartók képzésében
való közremûködésre.

A meghívott elõadók, neves elméleti és
gyakorlati szakemberek hivatásukat tekintve
is érzékeltették a könyv több szakmát össze-
kötõ szerepét – mint azt a rendezvény házi-
asszonya, Kálóczi Katalin, az ELTE Egyete-
mi Könyvtárának fõigazgató-helyettese is el-
mondta: a felsõoktatás, az akadémiai szféra,
a könyvtári szektor és a hajózás, a vízi élet
prominens képviselõi találkoztak itt –, és
hangsúlyozták jelentõségét a manapság nem
túl jó helyzetben lévõ hajós szakma szem-
pontjából. Ezen túl minden felszólaló mél-
tatta Kiszl Péter elméleti és gyakorlati 
felkészültségét, elhívatottságát és tudomány-
szervezõ, felsõoktatási tevékenységét, illetve
gratulált a kiválóan szerkesztett kötethez.

Végezetül a szerzõ mondott köszönetet
mindazoknak, akik a mû létrehozásához hoz-
zájárultak, különösen Kis-Tóth Lajosnak a
kiadásért, Kosztolicz Péternek a fotókért, il-
letve Berke Zsuzsának és Benedek Jankának
a szerkesztésben, Pál Ernõnek és Sebestyén
Györgynek a lektorálásban, Vincze Bálintnak
pedig a tördelésben nyújtott közremûködésé-
ért; majd könyvét – a jelen lévõ – családtag-
jainak ajánlotta, akik a megjelenés pillanatá-
ig nem is tudtak a könyvrõl.

Ezután hosszú sorok kígyózása közepette
dedikálta a helyszínen megvásárolt száz 
darab kötetet, miközben a vendégek – 
Kis-Tóth Lajos jóvoltából – egri borokat kor-
tyolgathattak a kétórás dunai hajóúton. Bár a
kellemetlen idõ miatt csak kevesen merész-
kedtek a nyitott fedélzetre, az ablakokon ke-
resztül gyönyörködtek az egybegyûltek 
Budapest lenyûgözõ esti panorámájában, a
Dunáról megcsodálhatták a kivilágított mû-
emléképületeket, a város fényeit.

A Hálózati révkalauz bemutatója lehetõ-
séget teremtett az érdeklõdõk számára egy
szórakoztató és tanulságos, egyúttal különle-
ges, mondhatni unikális est eltöltésére az ál-
tala összehozott szakmák jeles képviselõivel:
a kötethez méltó, mesterien megkomponált,
egyszeri és megismételhetetlen alkalomnak
lehettünk részesei… ■

1 Kiszl Péter (2008): „Navigare necesse est…”. Magyarországi

hajózási információforrások az interneten. [Elektronikus doku-

mentum] In: Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás 55. évfo-

lyam 5. szám. A hozzáférés módja:

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4890&issue_id=493

A letöltés ideje: 2010. 10. 20.
2 Kiszl Péter (2005): Üzleti információ, céginformáció és a könyv-

tárak. Az elõszót írta: Rózsa György, lektorálta: Pálvölgyi Mi-

hály. Közreadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Buda-

pest, Traduirex, 235 p. 
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Tu d j o n  r ó l a

Ószövetségi tartalmú kéziratra 
bukkantak a Széchényi Könyvtárban

A felfedezésrõl figyelmet keltõ cikket jelen-
tettek meg a régi kéziratokkal foglakozó
Codices Manuscripti – Zeitschrift für
Handschriftenkunde címû folyóirat szeptem-
beri számában. A vallási és kultúrtörténeti 
jelentõségû kéziratról Berzeviczy Klára, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Germa-
nisztikai Intézetének adjunktusa nyilatkozott
a Vatikáni Rádiónak. 

Berzeviczy Klára az Országos Széchényi
Könyvtár német kéziratainak katalogizálását
végzi, ennek során találta meg a kéziratot. 
A 190x135 mm nagyságú, egyetlen perga-
menlapból álló kézirat mikrografikus írással
készült, lavírozott tollrajz miniatúrák díszítik
és a bécsi udvari könyvtár egy héber írnoká-
nak, Aaron Wolf Herlingennek kalligráfiai
bravúrról tanúskodó mûve – szerepel a Vati-
káni Rádiónak adott interjúban.

A kézirat mûvészettörténeti leírását és a
két hasonló bécsi kézirat miniatúráival való
összehasonlítását Karl-Georg Pfändtner, a
müncheni Bayerische Staatsbibliothek kéz-
irattárának mûvészettörténész-munkatársa
végezte. A hebraisztikai témájú kérdések
tisztázását Tamási Balázs, az Országos Szé-
chényi Könyvtár osztályvezetõje és a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem hebraisztika
szakának megbízott elõadója végezte.

A latin nyelvû szöveg elsõ sorában sze-
replõ írnoki bejegyzés 1730-at ad meg a ké-
szítés dátumaként, míg a héber bejegyzésben

1749 szerepel. Valószínû, hogy a latin betûs
rész befejezése után Aaron Wolf Herlingen
félrerakta a munkát, és csak jóval késõbb ké-
szítette el hozzá a megfelelõ héber részeket –
mondta Berzeviczy Klára. A kézirat az Öt
Tekercset tartalmazza négy nyelven: Rút
könyvét németül, az Énekek énekét latinul, a
Prédikátor könyvét és Eszter könyvét hébe-
rül, végül Jeremiás siralmait franciául. Az
ószövetségi könyvek szövegét kacskaringózó
oszlopokba rendezte el a mûvész, melyek
közelkeleti lámpást vagy tölgyfalevelet for-
máznak, és amelyeket négy 15x14 mm és
13x12 mm közötti méretû miniatúra díszít.

(Forrás: evangelikus.hu) 
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Közlemény

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Ko-
vács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton 
köszöni meg mindazok támogatását, akik
2009. évi személyi jövedelemadójuk egy 
százalékát a 2010.  év elején az alapítvány
adószámára ajánlották fel. Az összeget – 
41 866 Ft – a kuratórium a 2010. évre meghir-
detett és beérkezett oktatói és hallgató pályá-
zatok jutalmazására használja fel.
A korábbi évben az alapítvány javára fel-
ajánlott összeget a Fülöp Géza születésének
nyolcvanadik, halálának tizedik évfordulója
alkalmából készülõ kötet kiadási költségeinek
kiegészítésére fordítottuk.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár



Novemberi lapszámunk szerzõi

Balogh-Bolega Mária

Zajti Ferenc Kulturális Központ, Újfehértó

Béres Tímea

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Budapest

Farkas Ferenc

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest

Gál Ferencné

Zajti Ferenc Kulturális Központ, Újfehértó

Gulyás Lászlóné

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

Horváth Sarolta

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár, Budapest

Kállainé Vereb Mária

Petõfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna

Bródy Sándor Könyvtár, Eger

Kult Imréné

Solymár Imre Városi Könyvtár, Bonyhád

Miklós Katalin

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

Nagyváradi Enikõ

NyME, Savaria Egyetemi Központ, Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, Szombathely

Nemes Erzsébet

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Budapest

Párdi Bea

Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár, Bük

Sóron Ildikó

Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest

Takács Ferenc

Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ Könyvtára, Pécs

Vargáné Ládonyi Erzsébet

Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet, Veszprém

Elõzõ számunkból kimaradt szerzõnk (írása a lap 2010. októberi számának 25–26. oldalán jelent meg):

Baloghné Simon Erika

Községi Könyvtár, Sajtoskál
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