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is emlegették –, s így szûkös anyagi keretünk
sem szab határt a magyar és nemzetközi cikkek-
ben (MANCI!) való tallózásnak.

Válogathatunk továbbképzési lehetõségek
között is. Könyvtáros asszisztensképzés, Könyv-
tárosok mentálhigiénéje I-II. Ez utóbbi saját lel-
ki egészségünk megóvására tesz kísérletet, hogy
kellõ önismeret birtokában sikerüljön megõrizni
harmonikus személyiségünket. Köszönjük a fel-
ajánlott segítséget, biztató szavakat.

Szünet után kisebb csoportokat alkotva a két-
szintû érettségi könyvtárpedagógiai tapasztalata-
inak összegzésére gyûltünk össze. Beszámoltunk
egymásnak arról az izgalomról, ahogyan druk-
koltunk diákunknak, hogy bárcsak kihúzná a jól
megbeszélt könyvtári tételek valamelyikét. És
néhánynak sikerült! Irigyeltük érte.

Mert végre sikerült megfelelõ rangot adni a
könyvtárismereti tudásnak is. Igaz, hogy még
vitázunk azon, ki kérdez, ki osztályoz (azon nem,
hogy ki készít fel), de már látszik, hogy infor-
matikusok és könyvtárosok csak együtt érhetnek
el eredményt.

Az új tanév elõkészítése elõtt rövid, de lelkes
beszámolót hallottunk fiatal kolléganõnktõl,
Horváth Viktóriától a nyári szakmai napok egyi-
kérõl, az MKE Vándorgyûlésérõl. A hetvenéves
Magyar Könyvtárosok Egyesülete húsz év után
újra Gödöllõn tartotta vándorgyûlését, Hivatása
könyvtáros címmel. Igen, ezt tudjuk és akarjuk
vállalni. Erre törekszünk.

A Bod Péter könyvtárhasználati verseny té-
mája: 1956 a mûvelõdéstörténeten keresztül.
Fájlaljuk, hogy a fiatalabb korosztály részére
nincs lehetõség országos versenyre, de örülünk,
hogy Budapesten lesz mód a tehetséggondozás-
ra az 5–6. osztályosok számára is. Nem hagy-
hatjuk ennek a még mindent befogadni vágyó
kis csapatnak a lelkesedését feladatok nélkül, így
a fõváros szervez nekik versenyt Budapest flórá-
ja és faunája címmel.

Az idõ gyorsan telt. Lett volna még megbe-
szélnivaló bõven, de a férfi kollégáknak tett ígé-
retet – tudniillik, hogy lesz aznap alkalmuk az
otthoni ingvasalás rejtelmeiben elmerülni – nem
szép dolog megszegni. A kolléganõket is várta
még tömérdek tennivaló.

Köszönjük a meghívást, legközelebb is me-
gyünk!

E. Harsas Éva

könyvtárostanár

Duna-parti
nagy könyv part-y

Rendkívül sikeres nagy könyves rendezvényt
szervezett szeptember 24-én a váci Duna-parton
nyolc könyvtár, jelesen a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Dél-pesti Régiójának hat intézménye
– a ferencvárosi, a lõrinci, a kispesti, az erzsébe-
ti, a csepeli és a soroksári könyvtár –, valamint
a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és
a váci Katona Lajos Városi Könyvtár.

Irodalmi utazások és kalandos programok sora
várta a Nagy Könyv Part-y rendezvényének ven-
dégeit a csodálatos váci Duna-parton, amelyen az
alkalomhoz illõen gyönyörû napsütéses õszi meleg
fogadta a több ezer résztvevõt. A szervezõk min-
den korosztályra gondoltak, a legkisebbektõl az idõ-
sekig. Játszóházak s a regények világát megidézõ
kézmûves foglalkozások várták a gyermekeket, míg
a mûvekhez kapcsolódó könyvbemutatók, kvízjá-
tékok a nagyobbaknak kínáltak szórakozási lehetõ-
ségeket. A Zenepavilon környékén felállított tizen-
két sátorban neves személyiségek ajánlották a TOP
12 regényeit, gondosan megtervezett könyvbemu-
tatókon kalauzolva végig a közönséget a mûvek
epizódjain. A könyvbemutatók helyszínéül szolgá-
ló sátrak remek díszletekkel és a mûvek atmoszfé-
ráját megidézõ kellékekkel keltették fel képzele-
tünkben a regények sajátos világát, letûnt korok
hangulatát. Így a Jókai Mór Aranyember címû
könyvét bemutató sátorban rózsalugast állítottunk
fel, vörös félholdas búzás zsákban kincshalmaz volt
látható egy bõgõshajó modell mellett, melyet a
zebegényi Hajózástörténeti Múzeumból kértünk
kölcsön.

Budapestrõl, a Lánchíd lábától indult több mint
háromszáz fõnyi utassal a fedélzetén a „Nagy
Könyv Hajó”, rajta a budapesti könyvtárak olvasó-
ival. Az utazás belépõjegyéül egy nyakba való
kendõ szolgált. Már az induláskor megkezdõdtek a
programok a konferenciahajó két szintjén, vetélke-
dõkkel gyerekeknek és felnõtteknek. Ezután Mándli

Gyula váci könyvtárigazgató a Dunakanyar törté-
netét, szépségeit és érdekességeit mutatta be, elõ-
adását digitális fényképek kivetítésével illusztrál-
va. A horányi kikötõben szállt fel a hajóra a duna-
keszi városi küldöttség, valamint a további mûsort
adó diákcsapat, akik énekeltek, táncoltak, és a ki-
csik nagy örömére rövid színjátékkal felidézték Mi-
cimackó alakját. A váci hajóállomáson Bóth Já-
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nos, Vác város polgármestere, országgyûlési kép-
viselõ fogadta a hajó utasait, akik ezt követõen
az Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunaka-
nyar Mazsorettcsoportja, valamint a Váci Fúvós-
együttes felvezetésével vonultak át a Duna-parti
Zenepavilon mellé, ahol a központi színpadot fel-
állítottuk.

A színpadon a váci polgármester, a dunakeszi
alpolgármester és Sóron László, a FSZEK fõ-
igazgató-helyettese köszöntötte a sokezres hall-
gatóságot, majd Gerhardt Ferenc mûsorvezetõ
(a mûvelõdési központ igazgatója és a Pál utcai
fiúk „házigazdája”) vezette fel az elsõ óra sze-
replõit. Óránként négy mûvet szerepeltettünk,
elõször rövid bemutatkozással a színpadon, majd
a könyvsátrakban. Sajnos mindig választani kel-
lett a háromszor négy vendég között, pedig so-
kan mindenhol ott szerettek volna lenni.

Az elsõ órában Schäffer Erzsébet (Nõk Lap-
ja) az Aranyembert, Gerhardt Ferenc a Pál utcai
fiúkat, Uhrmann Iván A Gyûrûk Urát, Takács

Ferenc pedig az  1984-et mutatta be. A követke-
zõ órában Zombori Ottó A kis herceget, Bárdy

György Az egri csillagokat, Babarczy Eszter a
Száz év magányt, valamint – Szabó Magda be-
tegsége miatt – Bánfalvy Ágnes az Abigélt aján-
lotta. (Ennek a filmnek egyes részeit Vácott for-
gatták, még kolléganõnk is statisztált benne.) A
harmadik órában az Animus Kiadó a Harry
Pottert, a Vadon szerkesztõsége a Tüskevárt,
Halász Judit a Micimackót és Réz András a
Mester és Margaritát interpretálta hallgatóinak.
Az események hangulatát írásban nem lehet
visszaadni, de akik ott voltak, kellemes élmé-
nyekkel térhettek haza.

A könyvbemutatók mellett minden sátornál
foglalkozások, játékok tették gazdagabbá a prog-
ramot. Néhány érdekesebb közülük: papírvirág-
és aranypénzkészítés (Aranyember), üveggolyó-
zás és rongylabda-készítés, csata a grundért (Pál
utcai fiúk), Mória bányái és labirintusjáték (A
Gyûrûk Ura), nádsípkészítés, csuhézás, horgász-
bot-készítés (Tüskevár), Száz holdas pagony
kalandpark (Micimackó), dobozvár-építés, vár-
nyomtatás (Egri csillagok), kviddics-kupa csa-
patjáték (Harry Potter) stb.

A váci Tragor Ignác Múzeum munkatársai az
érdeklõdõ vendégeknek megmutatták városunkat,
a görög templomban látható, Fõtér címû kiállítást,
a városközpontot és a Memento Mori-kiállítást.

A könyvbemutatók után a Sebõ Együttes és a
Kárpátia Együttes közös hangversenyére került
sor, amelyen Bognár Szilvia is fellépett. Ez a
szép koncert zárta a programot, amely után a
„Nagy Könyv Hajó” visszaindult Budapestre.

A rendezvény alatt szavazólapon és interneten
folyamatosan lehetett tippelni a 12 regény közül
a legkedveltebbre. A Vác On-line internetes új-
sággal közösen többfordulós vetélkedõsorozatot
hirdettünk meg a 12-es lista mûveibõl, amely-
nek kérdéseire helyben és interneten lehetett
válaszolni. Az eredményhirdetésre októberben
került sor, a díjakat a váci könyvtárban adtuk át
a nyerteseknek. A játékban a jelenlévõkön kívül
részt vettek gyõriek, budapestiek, egriek is.

A felnõttek számára az Egri csillagok sátra
mellett egri borok – ingyenes – kóstolására volt
lehetõség, a kürtõskalács is nagy sikert aratott. A
Micimackó-sátor mellett õstermelõtõl mézet és mé-
zes termékeket lehetett vásárolni.

Elmondhatjuk, hogy az öszszefogás
csodákat tud mûvelni, hiszen a rendez-
vényen több mint ötven könyvtáros
dolgozott hajnaltól estig. Az elõzetes
tervezések idején folyamatos ötletbör-
ze segítségével terveztük meg a látvá-
nyos dekorációkat és a programok sok-
féleségét. Minden gyermekfoglalkozást
kolléga vezetett, melyek sikerét mu-
tatja, hogy a nagyszámú résztvevõ
miatt az ajándékok már az elsõ órák-
ban elfogytak. Minden sátornak volt
„gazdája”, egy-egy könyvtáros, aki
összegyûjtötte az ötleteket, berendezte
és egész nap felügyelte a programok
zavartalanságát.
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A program nagyságát mi sem jelzi jobban,
mint a ráfordított költség, amely meghaladta a
két és fél millió forintot, ami egyébként
könyvtárosok számára irreálisan nagy összegnek
számít. Mindehhez jön még a kollégák önzetlen
és alig honorált munkája.

A rendezvény iránti érdeklõdést mutatja, hogy
nem csak a szervezõ könyvtárak olvasói vettek
részt rajta, sokan ellátogattak a vonzáskörzetbõl,
és vendégeink voltak a felvidéki könyvtárak kül-
döttei is Komáromból és Ipolyságról.

A rendezvény
fõ támogatói a
Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram
Könyvtári Szak-
mai Kollégiuma,
a FSZEK, Duna-
keszi Város Ön-
kormányzata,
Vác Város Ön-
kormányzata és
a MAHART
PassNave, s mel-
lettük számos intézmény, szervezet és magán-
személy.

Végül, de nem utolsósorban megemlíteném a
rendezvény fõszervezõit: Kovács Éva, a Dél-pesti
Régió igazgatója, Dobrova Zsuzsanna, a kispes-
ti Üllõi úti könyvtár vezetõje, Farkas Ferenc, a
Lõrinci Nagykönyvtár vezetõje, Csonka Mária,
a dunakeszi könyvtár igazgatója, Herczeg

Miklósné, a váci könyvtár igazgatóhelyettese és
jómagam.

Mándli Gyula


