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Könyvtárunk az idén is örömmel csatlako-
zott az Informatikai és Könyvári Szövetség
kezdeményezéséhez, az országos könyvtári
napok megrendezéséhez, amit hagyományo-
san a Nemzeti Kulturális Alap támogat.

Programjaink október 5-én, kedden este
indultak. Erre az idõpontra egy nagyon fon-
tos és mindig aktuális témában szerveztünk
elõadást, Éljünk egészségesen címmel.
Lipóczki Krisztina a közönség zömét alkotó
középiskolások nyelvén, könnyen érthetõ
formában beszélt többek között a megfelelõ
mennyiségû és minõségû táplálkozásról, 
folyadékbevitelrõl, a stresszhelyzetek fel-
dolgozásának módjáról, a pihenés és termé-
szetesen a mozgás fontosságáról. A fiatal
doktornõ hallgatói kérdésekre reagálva ki-
fejtette, miért káros szervezetünk számára a
gyorséttermi láncok kínálata, a koffein, az
energiaitalok és a testépítõ fehérjék tömeges
mennyiségû fogyasztása.

Október 6-án, szerdán, 14 órától könyv-
tárunk olvasótermében emlékeztünk meg a
161 évvel ezelõtt lezajlott aradi kivégzések-
rõl. A megemlékezést egy korábban kiírt pá-
lyázat ünnepélyes eredményhirdetésével kö-
töttük össze. A mi hõs tábornokaink címû
történetíró versenyt két kategóriában hirdet-

tük meg és értékeltük. A 13–14 évesek közül
öten, a középiskolások táborából tízen ra-
gadtak tollat, vállalva a megmérettetést. 
A pályázat résztvevõi és felkészítõ tanáraik
munkáját a kapott promóciós anyagokkal
köszöntük meg, illetve a dobogós helyezet-
tek könyvjutalomban részesültek. 

Ugyanezen a napon, 17 órától könyvtá-
runk informatikai részlegébe vártuk a csalá-
dokat. A jelenlévõk az elektronikus ügyinté-
zés alapjaival ismerkedhettek. Megtanul-
hatták, hogyan oldhatnak meg bizonyos
ügyeket a világháló segítségével, utazás nél-
kül. Hogyan vehetik fel a kapcsolatot az
energiaszolgáltatókkal, azok milyen lehetõ-
ségeket kínálnak interneten keresztül ügyfe-
leiknek. Hogyan kell megírni, megformázni,
csatolni és továbbítani egy-egy dokumentu-
mot.

Október 7-én, csütörtökön, 16 órától csa-
ládi vetélkedõt rendeztünk Legyen a könyv a
családok barátja címmel. A részt vevõ ki-
lenc csapat hét forduló feladatain keresztül
mérhette össze tudását, tájékozottságát. Ál-
latokról szóló találós kérdésekkel indítot-
tunk, majd a mesék vették át a fõszerepet.
Az utolsó kérdések kifejezetten a felnõttek-
nek szóltak, de persze a gyerekek is segít-
hettek. Egy retró kérdéssort kellett befe-
jezni, kiegészíteni a ’80-as, ’90-es évek
mindennapjait, jelképeit, rajzfilmjeit, moz-
galmait felelevenítve. A remek hangulatú
vetélkedõ végén senki nem távozott üres
kézzel. Minden résztvevõ ajándékcsomagot
kapott, a gyõztes család pedig értékes
könyvcsomagot vehetett át.

Országos családi könyvtári napok Ibrányban

✒✒    Vágóné Lippai Marianna



Október 8-án, pénteken, 16 órakor nyi-
tottuk meg interaktív fotó- és mezõgazdasá-
gi kiállításunkat, melynek a Régen volt,
hogy is volt címet adtuk. A programok szer-
vezésekor ehhez a naphoz, a tematikához 
illeszkedve, gyümölcs- és zöldségkosár ké-
szítését kapcsoltuk. Felhívásunkra hat igen
változatos, bõséges és kreatív alkotás szüle-
tett, melyek jutalmazása ezúttal sem maradt
el. A kiállítás révén megelevenedtek a hajda-
ni, manuális mezõgazdasági munkák, és az
azokhoz kapcsolódó hagyományok, énekek.
A gyerekek sokszor lélegzet-visszafojtva
hallgatták az elõadást, és aktívan, lelkesen
vettek részt a kétkezi munkákban.

Október 10-én, az ország számos könyv-
tárához hasonlóan, mi is könyves vasárnapot
tartottunk, amikor rendkívüli nyitva tartás-
sal, 9 és 12 óra között vártuk a kedves ér-
deklõdõket. Akik erre a napra elfogadták
meghívásunkat, vásárolhattak antikváriumi
könyvkínálatunkból. Értékesítésre kínáltuk
elavult VHS kazettáinkat is. Ingyenes inter-
netezési és DVD-kölcsönzési lehetõséget
biztosítottunk. Ekkor zártuk az amnesztia
hetét is, melynek lehetõségével több reni-
tens olvasónk élt.

Programjaink tervezésekor, összeállítása-
kor változatosságra, színességre, hasznos-
ságra, hangulatosságra törekedtünk. Elsõ-
sorban a mai magyar családok életébõl,
szükségleteibõl, igényeibõl indultunk ki.
Minden egyes alkalommal a könyvek, az ol-
vasás szerepét és jelentõségét állítottuk a
középpontba.

Valamennyi rendezvényünk sikeres volt,
hiszen mind a gyerekek, mind a felnõttek
szívesen jöttek és kapcsolódtak be az ese-
ményekbe. 

Mi persze örömmel fogadtuk õket, és
megelégedettségül szolgált számunkra,
hogy bemutathattuk, könyvtárunk hogyan
járul hozzá a mindennapokban a szabadidõ
tartalmas eltöltéséhez, a játékos tanuláshoz
és a tudás megalapozásához, megszerzésé-
hez.

Az egyes rendezvények jutalmazásában,
díjazásában nagy segítséget jelentett az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, me-
lyet ezúton is köszönünk. ■
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Könyves szombat Sajtoskálon

✒✒    Baloghné Simon Erika

Sajtoskál kis létszámú, de összefogó telepü-
lés Bük szomszédságában. A kisváros
könyvtárával együtt az idén is lelkesen kap-
csolódtunk be az Országos családi könyvtá-
ri napok rendezvénysorozatába. Bõséges
programkínálattal vártuk a könyvtárba láto-
gatókat, az olvasókat október 9-én, a köny-
ves szombaton. 

Elõzetesen a gyerekeket bíztattuk rajzo-
lásra az Én is olvasok, õ is olvas, mind olva-
sunk… címû rajzpályázattal, valamint az
anyukákat, nagymamákat a Könyvtár sütije
– avagy kié a legfinomabb? sütõversenyre
hívtuk.

A gyerekek nagyon szép rajzokat készí-
tettek – igazi gyermekrajzok készültek a
családi olvasásról. Nem volt könnyû sorren-
det felállítani a pályamunkák között. Min-
den korosztály képviseltette magát egyéni 


