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KÖNYVES VASÁRNAP A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
Az „Összefogás” programsorozat hagyományait követve ebben az évben is a Könyves
Vasárnap állt az események középpontjában, melyre október 8-án került sor.
A vasárnapi nyitva tartást szívesen vállaltuk (még a vidékről bejárók is), azt azonban
csak remélhettük, hogy látogatóink is lesznek. Igyekeztünk ezért színes, változatos, sokak
érdeklődésére számot tartó programot szervezni. Ez sikerült is, ugyanis a négy órás nyitva
tartási idő alatt meglepően nagy volt a forgalom, több új olvasót „szereztünk”,
számítógépeink szinte teljes kihasználtsággal üzemeltek, de a könyvkölcsönzés is rendkívül
népszerű volt. Pénztárcát csak annak kellett magával hoznia, aki könyvtárunk leselejtezett
bakelitlemezeiből kívánt vásárolni, ugyanis ingyenessé tettük a beiratkozást és az
internethasználatot is.
A délelőtt egyik kiemelt eseménye Novák Mária grafológus és írásszakértő előadása
volt: „Mit rejt a kézírásunk?” címmel,
melyben ismert emberek kézírását
elemezte. Vendégünk volt Verebes
István, aki családjával együtt
elfogadta
meghívásunkat,
és
személyesen mondta el véleményét
az elemzésről. Az előadás után
lehetőség
volt
gyermekrajzok
elemzésére is.
„Féltett kincseink” címmel
könyvtárunk régi könyvritkaságaiból
is
megmutattunk
néhányat
a
nagyérdeműnek, kolléganőink nagy
hozzáértéssel mutatták be a köteteket
(pl. Erasmus 1522-ben kiadott parafrázisait, Pázmány Péter 1613-ban megjelent Isteni
igazságra vezérlő kalauzát, Werbőczi István 1753-ban kiadott Hármaskönyvét), igény szerint
a restaurálás műhelytitkaiba is bepillanthatott az érdeklődő. Szerepelt programunkban még az
internetes információforrások, adatbázisok bemutatása, népszerűsítése is.
A programot a „Ki nyer ma? – irodalom és muzsika 10 percben” című vetélkedővel
zártuk.
Remek hangulatban telt a
délelőtt, szerény vendéglátással is
igyekeztünk olvasóink kedvében járni.
Jó lenne, ha ez a nap a valóban a
„Nyitott Könyvtárak” napjává válna,
minél több könyvtár bekapcsolódásával az együttműködés még
szélesebb körben valósulna meg,
közvetítve ezáltal a szakma egységét
és fontosságát. Talán így egyre többen
olvasnának ehhez hasonló üzenet: „A
könyvtárba mentem, gyere utánam!”
Devecz Lászlóné
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„Gyí te paci hóha hó! Sej haj paripám…”
Könyves Vasárnap a gyermekkönyvtárban
A Könyves vasárnapon
kollégáimmal felvettük az
„egyen pólót”, amin a kis
csalogató
szöveg:
”Könyvtárba mentem, gyere
utánam”
több
olvasót
megmosolyogtatott!
Valamennyien izgatottan
és lelkesen vártuk kis
Olvasóinkat, akik aztán
megérkezve birtokba is
vették
olvasótermünket,
ahol
kézműves
foglalkozások zajlottak. A
nagyobb gyerkőcök a régi
időket
felelevenítő
csipkeverés technikájával ismerkedhettek meg. A körmönfonás technika nyomán kis csigák
kanyarogtak-tekeredtek a gyerekek keze nyomán! A kisebb lurkók gyöngyfűzéssel léphettek
be a fantázia világába, és akinek kedve volt, megismerkedhetett a dekorgumiból készült
ceruzatartó, és kis állatfigurák készítésével is! Nagy örömünkre a szülők is kedvet kaptak a
különböző technikák kipróbálásához!
A jó hangulatot Kelemen Gyula verses-zenés gyerekműsora még tovább fokozta. Itt
aztán kicsik és nagyok együtt énekelték a versek refrénjét. A vidám hangulatot a mellékelt
fotók is bizonyítják! Mindenképpen elmondhatom - kollégáimmal és a résztvevőkkel
egyetértésben - hogy ez a rendezvény sikeres volt, és azok az olvasók, akik vasárnapi
időtöltésként a könyvtárat választották, élményekkel gazdagodva távozhattak!
Tóth Renáta
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