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Most is (és mindenkor)
gyere utánam!...

Egy egész lapszámot szántunk az elmúlt év vé-

gén az õszi „Könyvtárak összefogása a társada-

lomért” eseménysorozat sok helyszínû tudósítá-

sainak, mégis kimaradt közülük egy. Nem hely-

szûke miatt, hanem szerkesztõi ügyetlenségbõl,

amiért olvasóink, a szerzõ és az érintett dél-al-

földi régió könyvtárosainak elnézését kérjük.

Persze minden rosszban van valami jó. Most

vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy legalább

ismét felidézhetjük a szép emlékû és tartalmas

programsorozatot s annak szellemes szlogenjét:

a könyvtárba mentem, gyere utánam! Amirõl meg

azt gondoljuk, nem csak arra a pár hétre, ha-

nem sokkal hosszabb idõre, mindenkorra szólt.

Könyvtárak összefogása
a társadalomért

a Dél-alföldi Régióban

A Dél-alföldi Régió könyvtárai is nagy számban
csatlakoztak az összefogás programsorozathoz.
Mintegy 58 település kapcsolódott be az orszá-
gos akcióba. Különösen sok eseményre került
sor Bács-Kiskun megyében, Kecskeméttõl a leg-
kisebb településekig, ahol szinte minden témát
népszerûsítettek a könyvtárosok.

A régió központi, szervezõ, irányító szerepét
a kecskeméti Katona József Könyvtár vállalta,
az országos koordináló munkája mellett. Regio-
nális szinten egyeztettük a programokat, Bács-
Kiskun, Békés és Csongrád megyébe eljuttattuk
az egységes PR-anyagokat. A régió pénzügyi
koordinátoraként a rendezvények lebonyolításá-
nak költségeit biztosítottuk, a számlákat össze-
gyûjtöttük, ellenõriztük, ügyelve arra, hogy min-
den elszámolás szabályos legyen, és megfeleljen
az elõzetesen kialakított költségvetésnek.

A tíz nap alatt a régióban összesen 343 ren-
dezvényt szerveztek a könyvtárosok, több mint
27 ezer résztvevõvel. Több témakörhöz is csat-

lakoztak a könyvtárak, a legnépszerûbb minden-
hol a Könyvtárak az egészségért program volt.
Az ehhez tartozó kiállításokon, elõadásokon,
bemutatókon, játékokon majdnem kilencezren
vettek részt a három megyében.

Megyei hatókörben Bács-Kiskun megye tele-
püléseinek csatlakozását a Katona József Könyv-
tár szervezte. Nemcsak a szóróanyagokat juttat-
tuk el a megye minden jól mûködõ könyvtárába,
hanem játékok forgatókönyveivel, programötle-
tekkel segítettük a települések szervezõ munká-
ját. A Könyves vasárnap rendezvényeinek fon-
tosságára külön is felhívtuk a figyelmet.

Az összefogás honlapján 32 Bács-Kiskun
megyei település regisztrálta rendezvényeit össze-
sen 179 programmal, amelyeken közel 15 ezer
embert sikerült megszólítani. A Katona József
Könyvtár nyolc kistelepülésre vitt gyermekfog-
lalkozásokat Mennyi minden! címmel. A telepü-
léseken a foglalkozások alatt a könyvtárosok egy
másik csoportja a falu forgalmas helyein (piac,
bolt) hívta fel a figyelmet a rendezvénysorozatra
szórólapokkal. Emellett saját programokkal csat-
lakoztak egészen kis könyvtárak is, így például
Szank, Helvécia, Akasztó. Kunadacs a kunszent-
miklósi városi könyvtárral együttmûködve szer-
vezett gyermekrajz-kiállítást a Könyvtárak az

egészségért program keretében,
A megye 11 városa csatlakozott nagyobb ren-

dezvényekkel a programhoz. Kunszentmiklóson
a Könyvtárak a tudásért jegyében tankönyvkiál-
lítást szerveztek a helyi Református Kollégium-
mal közösen, Tiszakécskén a Könyvtárak az

esélyegyenlõségért napon kacsalábon forgó játé-
kot tartottak az eltérõ tanrendû oktatási intéz-
mény tanulóival.

Kecskeméten a Katona József Könyvtárban –
a programsorozatot záró konferenciája mellett –
négy fõ témához kapcsolódtunk. A nyitó prog-
ramra október 4-én került sor, amikor a Könyv-
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tárak a tudásért napon azt mutattuk be az érdek-
lõdõknek, hogy könyvtáraink milyen szolgálta-
tásokat tudnak nyújtani a tanulni szándékozók-
nak. A Katona József Könyvtár elsõ emeletén
egyéni és csoportos tanulóhelyeket alakítottunk
ki, ahol a helyi szolgáltatásokon kívül a távoli
adatbázisok, távtanulási lehetõségek is elérhetõk.
Kiemelt figyelmet kapott az e-tanulás, e-ügyin-
tézés, nyelvtanulás.

Este egy fórumra hívtuk a lakosságot, ahol a
hazai és európai oktatásügy változásairól beszél-
getett Bajomi Iván, az ELTE egyetemi adjunktu-
sa és Kuti István, a Kecskeméti Fõiskola oktatá-
si igazgatóhelyettese Kriskó János fõiskolai do-
cens moderálásával.

Október 7-én a Könyves kalandok országos
játék eredményhirdetésére és díjkiosztására ér-
keztek a gyerekcsapatok a Kincskeresõk Egye-
sületének és a könyvtárnak a meghívására. Az
eseményrõl élõben tudósított a Petõfi Rádió
Kincskeresõ mûsora.

A könyves vasárnapon nagy siker volt, hogy
az ingyenes beíratkozási akció keretében egy nap
alatt összesen 315-en léptek be a könyvtár tag-
jainak sorába. Egész nap teljes szolgáltatással
vártuk az olvasókat, közben a gyerekeknek és a
felnõtteknek különbözõ játékokat szerveztünk. A
nap során a Magyar Rádió a hagyományoknak
megfelelõen több ízben közvetített a kecskeméti
eseményekrõl.

Népszerû volt a Betûbuli internetes játék,
amely szombat éjfélkor indult útjára. A kérdé-
sek az összefogás témaköreihez csatlakoztak. A
jó megfejtõk között a számítógép sorsolta ki a
szerencsés nyerteseket, Nyíregyháza-Sóstótól
Kunadacsig, akik a „Könyvtárba mentem, gyere
utánam!” feliratú pólónak és értékes könyvaján-
déknak örülhettek.

Este a Katona József Könyvtár új otthonának
tízéves évfordulója alkalmából fergeteges játék-
kaszinóba hívtuk a felnõtteket, ahol mintegy
félszázan játszottak és licitáltak a megszerzett
zsetonokért a szponzorok által felajánlott aján-
déktárgyakra.

A legnagyobb sikere Kecskeméten is a Könyv-

tárak az egészségért rendezvényeinek volt. A
könyvtár nagytermében a Bács-Kiskun Megyei
Kórház orvosai és nõvérei mértek vérnyomást,
vércukorszintet, végeztek belgyógyászati tanács-
adást. Hallás- és látásvizsgálatra, testsúly, test-
zsír mérésére is lehetõség volt, egészségügyi

technikumosok a mellrák megelõzésérõl adtak
felvilágosítást. Az egészséges életmódot segítõ
berendezéseket is ki lehetett próbálni. Eközben
a Könyvtári Kávézóban egészséges termékeket
kóstolhattak, a könyvtár elõtt az ügyességüket
tehették próbára sokan kosárra dobással – neves
élvonalbeli kosárlabdázóval –, ugróiskolával,
ugrókötelezéssel.

A teljes körûen akadálymentes épületben szá-
mos új, speciális szolgáltatásunkat mutattuk be
az érintetteknek a Könyvtárak az esélyegyenlõ-

ségért napon. Egyebek között felavattuk a Baba-
barát szobát, ahol a kismamák higiénikus, kultu-
rált, barátságos környezetben megszoptathatják,
pelenkázhatják a kisbabáikat.

Békés megyében a program összeállításában
legfõbb elvük a sokszínûség, sokrétûség volt,
éppen ezért több témához kapcsolódtak. A meg-
valósítás folyamatába több intézményt, szerve-
zetet vontak be. Partnerük volt a Zeneiskola, a
Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthona, a Bor-
patika, a Humánfejlesztési és Információs Köz-
pont, a Békéscsabai Lengyelek Társasága, a Dr.
Bali Hermina Mentálhigiénés Egyesület, a Va-
kok és Gyengén Látók Egyesülete, a Magyar
Turizmus Zrt.

A csatlakozó hét vidéki könyvtár (Battonya,
Békés, Mezõberény, Mezõhegyes, Mezõkovács-
háza, Sarkad, Szarvas) programjait a megyei
könyvtár szervezte.

Október 2-án zenés könyvtárnyitással indítot-
ták a rendezvénysorozatot, majd délután meg-
nyitották a Mások vagyunk, de emberek címû
kiállítást, amelynek anyagát a Fogyatékosok
Ápoló-Gondozó Otthon fiataljai készítették A
Könyvtárak az esélyteremtésért másik jelentõs
programsorozatát azok a rendhagyó órák alkot-
ták, amelyeket drámapedagógusok tartottak kö-
zépiskolásoknak Békéscsabán és vidéken is A

másság és én címmel. A fehér bot napján a szép-
számú közönségnek Bokor Tünde népdalénekes
énekelt, ezt követõen a Vakok és Gyengénlátók
Egyesületének tagjai adtak mûsort. A Könyvtá-

rak az egészségért program keretében a lelki
egészség világnapján konferenciát rendeztek a
mentálhigiéné különbözõ alkalmazási területeirõl.
A Magyar Turizmus Zrt. regionális irodájával kö-
zös szervezésben rendezték meg a Gyógy- és

thermálvizek wellness napot. Diétás receptpályáza-
tukat dietetikus szakemberek zsûrizték, a receptek
a megyei könyvtár honlapján olvashatók.
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A kultúrák sokszínûségéért témához kapcso-
lódott a megyei könyvtár felújított épületszár-
nyában az elsõ, avató rendezvény, a Vivát! címû
est, amelyen a pécsi Bordalnokok Együttes adott
koncertet a zeneirodalom legszebb bordalaiból.
Nagy sikerû rendezvény volt a lengyel nap is.

A könyves vasárnapon 10-tõl 17 óráig teljes
körû szolgáltatással várták olvasóikat.

Csongrád megyében a helyi lehetõségek és
sajátosságok figyelembevételével leginkább a
Könyvtárak a játékosságért és a Könyvtárak a

kultúráért témákhoz kapcsolódtak. Gazdag prog-
ramot állított össze Szentes, Makó és Csongrád
városi könyvtára. Október 8-án, a könyves va-
sárnapon bekapcsolódott a programba Ásott-
halom, Pitvaros, Szegvár, Zákányszék is. A kis-
települések könyvtárainak segítséget nyújtott a
Somogyi-könyvtár a szervezésben, a helyi pla-
kátok elkészítésében is.

A Somogyi-könyvtárban október 6–7-én re-
gionális konferencia zajlott Gyermekirodalom

címmel, amely a gyermekkönyvtáros kollégák-
nak adott elméleti és gyakorlati ismereteket.

Október 8-án, a könyves vasárnapon a köz-
ponti könyvtár mellett három fiókkönyvtár tar-
tott nyitva. Nagyon sok családot vonzott a Tü-

csökkaland címmel meghirdetett játékos vetél-
kedõ. A könyvtár törzsolvasói a szolgáltatások-
ról, a könyvtár közönségkapcsolatairól beszél-
gettek a könyvtárosokkal. Szép számú közönség
elõtt zajlott a Hölgykoszorú címû kiállítás meg-
nyitója, amelyen három szegedi grafikusmûvész
alkotásait mutatták be. 2006. június 23-án hatal-
mas felhõszakadás zúdult a városra. Sajnos a
megyei könyvtár is több helyen beázott, értékes,
muzeális kötetek szenvedtek károsodást. E köte-
tek restaurálás utáni nyilvános bemutatásával
zárta a könyvtár a könyves vasárnapot.

Kiemelt rendezvény volt a Könyvtárak az

egészségért akció keretében meghirdetett prog-
ramsorozat. Két napon át gyakorlatban és elmé-
letben mutatták be az érdeklõdõknek, hogyan tud
a könyvtár segíteni az egészség megõrzésében, a
betegségek megelõzésében. Kitelepültek a kol-
légák a helyi rendelõintézetekbe, ahol az érdek-
lõdõk megismerkedhettek a könyvtár szolgálta-
tásaival, lapozgathattak egészséggel kapcsolatos
könyveket, folyóiratokat, beíratkozhattak. Jóga-
oktató, reflexológus tartott gyakorlati bemutatót,
de több helyszínen volt vérnyomás- és vércukor-
szint-mérés is. Négyfordulós irodalmi pályáza-

tot hirdetett a Gyermekkönyvtár Csatang és

Mufurc címmel Békés Pál és Lázár Ervin mûvei
alapján. A feladatok a helyi és a megyei sajtó-
ban jelennek meg.

A központi PR-anyag sokat segített az orszá-
gos akció széles körû megismertetésében, a he-
lyi rendezvényekre pedig meghívók, plakátok, a
megye jelentõs könyvtári rendezvényeit tartal-
mazó programfüzetek készültek.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy régiónk-
ban nagyon sikeres volt a rendezvénysorozat, ezt
mutatja a résztvevõk kiemelkedõen magas szá-
ma is. Igazolódott, hogy érdemes országosan
összefogni, egységes PR-rel megjelenni, amely
megsokszorozhatja az egyedi rendezvények ha-
tását. A folytatásban az a feladatunk, hogy a
programok során bemutatott szolgáltatásokat
minél szélesebb körben elterjesszük, a megszer-
zett új használókat, érdeklõdõket megtartsuk.

Lukács Anikó

A szükségszerû rossz
vagy a lehetõségeket rejtõ
eszköz?

A Békés Megyei Könyvtár és a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete
közös rendezésében háromnapos gyermek-
könyvtáros továbbképzésre került sor 2006. no-
vember 15–16–17-én. A több éve rendszeresen
megszervezett találkozók célkitûzése mindenkor
a szakmában felmerülõ aktualitások, új kihívá-
sok megvitatása, feldolgozása és a könyvtárosok
felkészítése hivatásukban és mentálisan.

A tizenegyedik találkozó apropóját az adta,
hogy a gyermekkönyvtárakban szinte mindenhol
megjelent a számítógép, használatuk ma már
természetes a gyermekek számára is. Sokunkban
azonban eldöntetlen kérdések sorakoznak: Mit
engedjünk, korlátozhatjuk-e a gyermekeket az
internet használatában, megszabhatjuk-e, milyen
oldalakat látogassanak, mennyi ideig ülhetnek a
gép elõtt, hogyan tanítsuk, irányítsuk õket? Elõ-
nyei mellett van-e káros hatása a számítógép
használatának (látásromlás, idegi feszültség, testi
károsodás stb.)? Mikor mondható függõnek egy
gyermek? Milyen hatása van az olvasási szokása-
ikra, a tanulásra, egyáltalán: mindennapi életükre?

A program egynapos nyílt konferenciával in-
dult, melynek címe és témája A gyermek és a


