
TUDÓSÍTÁSOK 

„VESZÍTS EL EGY KÖNYVET” 

 A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár csatlakozott az orosházi városi 
könyvtár „Veszíts el egy könyvet” játékához, mely az olvasásról szól. Regényekről, 
könyvekről és egy kicsit a bizalomról.  
 Játékra invitáltunk gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Az első lépést a játékhoz mi 
tettük meg: elhagytunk könyveket szándékosan!!! Várjuk, hogy megtalálja valaki és 
elolvassa a könyveket is és a benne található papírt, amit mi ragasztottunk bele! 
Szövege az alábbi: 
 
 Szia! Ezt a könyvet szándékosan veszítettem el. Ha megtaláltad, olvasd el, majd veszítsd 
el Te is! Tedd le a parkban egy padon, buszon vagy vonaton, orvosi váróban, vagy a hivatali 
folyosó ablakpárkányán, az oviban, a suliban, kedvenc kocsmád pultján, vagy a legközelebbi 
telefonfülkében – bárhol, ahol sokszor megfordulsz, ahol sok ember jár, és ahol megtalálhatják. 
Ha kedved van, kapcsolódj be Te is a játékunkba úgy, hogy megválsz egy kedves könyvedtől. 
Helyezd el benne ezt a szöveget – a könyvtárban szívesen adunk ilyen lapot hozzá, de a honla-
punkról is letöltheted – és hagyd el valahol. Esetleg beszélj rá másokat is ugyanerre. Ha olyan 
könyvet találnál, melyet nincs kedved elolvasni, nem muszáj, de kérünk, a játékot akkor se sza-
kítsd meg: veszítsd el máshol! Az elhagyott könyvek sorsát szeretnénk követni is. Könyvtárunk e-
mail-jére (info@fgyvk.hu) jelezheted, hogy melyik könyvet hol és mikor találtad meg, illetve azt 
is, hogy mikor és hol hagytad el újra. Ugyanitt leírhatod véleményedet a játékról és a megtalált 
könyvről is. 
 
 2008. április 24-26. között, az Újkori Helikoni Ünnepségek 50. évfordulóján, 
amikor 4300 fő diákkal bővült Keszthely lélekszáma, indítottuk el a játékot. A városban 
és környékén könyveket találhat a szerencsés polgár. Amennyiben részt vesz a játékon, 
utána már rajta a sor: elolvashatja a könyvet, majd elveszítheti. Sőt! Veszíthetnek el 
saját könyvet olyat, melyet jó szívvel ajánlanak másoknak. Az általunk elveszített 
könyvek szerzői többek között: Szabó Magda, Nagy Katalin, Karinthy Frigyes, Erich 
Fromm, Fekete István, Nyírő József, Tamási Áron, Baranyi Ferenc, Mark Twain, J. 
Cooper. A könyvekbe általunk készíttetett könyvjelzőt helyeztünk, ahol elérhetőségün-
ket is megtalálják. A játék sikerét az is bizonyítja, hogy a könyvtár e-mail címére fo-
lyamatosan érkeznek ezzel kapcsolatos vélemények, közülük mellékelünk kettőt ízelítő-
nek: 
 
 „A mai nap Keszthely sétáló utcájában megpillantottam egy könyvet a Turinform irodá-
ja előtt a szökőkút párkányán. Nagy örömömre, hogy én is játszhatok e nemes játékban haza-
hoztam a könyvet és nekilátok elolvasni még a héten. Külön öröm, hogy J. Cooper " Az utolsó 
mohikán" című regényét találtam, mert 30 évvel ezelőtt olvastam utoljára. Természetesen én is 
el fogom veszíteni a játékszabályok szerint és arról is küldök egy e-mailt, hogy mikor és hol.” 
 
 ”Sziasztok! Én a Tom Sawyer kalandjait találtam meg Keszthelyen a kastélyban most 
25-én, a Helikon ünnepségeken versmondás közben. És most majd jól el fogom hagyni Veszp-
rémben, mert veszprémi vagyok szóval ez a könyv most utazott egy jót. Amúgy valami kulturális 
helyen hagyom majd el, mert félek, hogy olyan kezébe kerül aki ezt nem értékeli. Pedig szerin-
tem ez tényleg nagyon jó:) Jó ez a "játék", és remélem sok ember van aki hasonlóan értékeli. Na 
megyek is olvasok egyet.” 
 
 Örülünk, hogy bekapcsolódhattunk ebbe a játékba. Már akkor érdemes volt csat-
lakoznunk, ha csak néhányan olvassák el elveszített könyveinket. 
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