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logóját tettük. Nagyon nagy si-
kere lett! Nemcsak a gyerekek,
de a felnõttek is örömmel vit-
tek belõle. Kb. kilencszázat tet-
tünk ki, de szombaton délután
három órára (pénteken délben
nyitott a kiállítás) az összes el-
fogyott.

A két és fél nap alatt nagyon
sokan megfordultak a kiállítá-
son. Majdnem minden második
látogató megállt a standunk
elõtt.  Az õ véleményük és az
utólagos visszajelzés is azt bi-
zonyította, hogy szükség volt
ránk, és az egyik legsikeresebb
kiállító lettünk.

Sokan � többek között az
újságírók is � megkérdezték,
mit keres a könyvtár egy ilyen
jellegû rendezvényen.

Hogy mit?
� Sokan nem engedhetik

meg maguknak a drága utazá-
sokat, õk a könyvekbõl, vide-
ókból ismerkednek az országok-
kal, természeti szépségeikkel.

� Akik  megtehetik, hogy
utazzanak, azok sem mindig
tudják beszerezni azokat a do-
kumentumokat, amelyekbõl az
illetõ ország, vidék jellegzetes-
ségeirõl, szokásairól ismerete-
ket szerezhetnének.

� Van, aki nem is akarja
megvenni ezeket a segédanya-
gokat, mivel késõbb már nem
lesz rájuk szüksége.

� Olyan is akad, aki csak
kíváncsiságból érdeklõdik, gyö-
nyörködni szeretne a természet
csodáiban.

Sajnos még nagyon sokan
nem tudják, hogy a könyvtár ma
már nem csak kölcsönzést je-
lent. Szélesedett a könyvtári
szolgáltatások köre, a technika
fejlõdése és a számítógép meg-
jelenése számos új ismeretszer-
zési forrással bõvítette a könyv-
tárak  szolgáltatásait. Azok az

emberek, akik nem járnak rend-
szeresen könyvtárba, errõl szin-
te semmit sem tudnak. Hozzá-
juk másképp nem is tudjuk el-
juttatni az információkat. Egy-
egy ilyen rendezvény nagyon jó
lehetõség a minél szélesebb
körû információátadásra.

Lehet � sõt biztos �, hogy
aki meglátogatott bennünket a
kiállításon (vagy csak elvitte a
szórólapunkat), nem jön be
mindjárt másnap a könyvtárba,
de talán ha olyan körülmények
közé kerül, hogy szüksége le-
het ránk, eszébe jut majd, hova
fordulhat segítségért.

Nem utolsósorban nagyon
fontos kapcsolatokat is ki lehet
alakítani egy-egy ilyen rendez-
vényen. Olyan kapcsolatokat,
melyek hosszú távon nagyon jó
szakmai  együttmûködéssé ala-
kulhatnak, bõvítve a könyvtár-
ban fellelhetõ ismertetõanyagok
mennyiségét és minõségét.

Ha elég ügyesek vagyunk,
talán néhány szponzort is sike-
rül szereznünk, ami azért na-
gyon fontos, mert  a kultúra
finanszírozása nem tartozik a
legelsõk közé. Minden lehetõ-
séget meg kell ragadnunk!

Összegezve tehát elmondhat-
juk: számunkra nagyon sikeres
volt a kiállítás. A látogatók, az
újságírók és a média visszajel-
zései alapján az egyik legnép-
szerûbb és leglátványosabb
stand volt a miénk. Sok jó kap-
csolat � s talán mondhatjuk:
barátság � született ez alatt a
pár nap alatt.

Érdemes tehát a könyvtárak-
nak is élni az ilyen lehetõségek-
kel: minél szélesebb körben
bemutatkozni, hogy tudjanak
rólunk, a problémáinkról és a
sikereinkrõl is.  Legfõképpen
pedig arról, hogy elõbb vagy
utóbb, de mindenkinek szüksé-

ge lehet ránk � s mi mindig itt
leszünk.

Barabás Tamásné
Megyei és Városi Könyvtár

Kaposvár

Kazinczy-verseny
Halason

A Szép magyar beszéd Kazin-
czy-verseny II. fordulójára ke-
rült sor február 14-én a Kiskun-
halasi Városi Könyvtárban. A
város és a városkörnyék 5�8.
osztályos tanulói két kategóriá-
ban mérték össze tudásukat.

I. kategória (5�6. osztályo-
sok)

1. 1. Skultéty Dóra � Sallai
István Általános Iskola, Kisszál-
lás

2. Vörös Krisztina � ÁMK
Általános Iskolája, Kiskunhalas

3. Harangozó Nikoletta -
Szûts József Általános Iskola,
Kiskunhalas

II. kategória (7�8. osztályo-
sok)

1. Sulyok Lili � Szent Jó-
zsef Katolikus Általános Isko-
la, Kiskunhalas

2. 2.  Németh Gréta � ÁMK
Általános Iskolája, Kiskunhalas

3. 3. Szalai Judit � Szvetnik
Joachim Általános Iskola,
Mélykút

Az országos találkozón �
Kisújszálláson � Kiskunhalas
várost és városkörnyékét Sulyok
Lili képviseli.

A Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat Pedagógiai Intéze-
te és a Kiskunhalasi Városi
Könyvtár szervezésében lezaj-
lott verseny híven szolgálta azt
a célt, hogy a szép magyar be-
szédet megszerettessük gyerme-
keinkkel.

Varga-Sabján Gyula
igazgató


