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A Nagy olvashow

Interjú Fodor Péterrel,
az IKSZ elnökével

Nem kis fegyvertényként könyvelheti el a könyv-

tárügy, hogy olyan rendezvények sorában kapott

támogatást az õszi könyvtári napok megrendezé-

sére, mint a Pécsi Színházi Találkozó, a Mûvé-

szetek Völgye, a Sziget Fesztivál. Hogyan került

sor erre?

2005-ben a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA)
elõször hozta létre a ki-
emelt nagy rendezvé-
nyek kollégiumát,
amely meghívásos pá-
lyázatot hirdetett orszá-
gos, nemzetközi prog-
ramokra. A könyvtári
területrõl az Informati-
kai és Könyvtári Szö-
vetség (IKSZ) kapott meghívást a korábbi össze-
fogás-programok alapján.

Elsõ pályázatunk 2005 novemberében nem
volt eredményes, hiszen valóban nehezen össze-
mérhetõ a könyvtári összefogás programja fesz-
tivál jellegû rendezvényekkel. Azonban a máso-
dik fordulóban már eredményes pályázatunk volt,
amely lehetõvé tette 2006-ban, hogy a korábbi-
aktól eltérõen, másképpen kerüljön megrende-
zésre e nagy hagyományú programsorozat. Az
IKSZ elnöksége elõzetes konzultációk alapján
úgy döntött, hogy programbizottságot hoz létre.

Mi volt az IKSZ és a bizottság célja ezzel az

akcióval?

A kidolgozott koncepcióban alapvetõen a
„Könyvtárak összefogása a társadalomért” szlo-
gent fogalmaztunk meg. Ez épp a fordítottja „Az
összefogás a könyvtárakért” jelmondatnak, hiszen
nagyot változott körülöttünk a világ azóta, hogy az
utóbbit meghirdették a könyvtárak 1995-ben.

Mibõl állt össze a konkrét program?

Az elmúlt évben hét régióban kiemelt hely-
színeken – Budapesten, Egerben, Kecskeméten,
Nyíregyházán, Szolnokon, Szombathelyen,
Veszprémben és Szekszárdon – különbözõ ren-
dezvényekre került sor: a tudás, az egészségre
nevelés, a játék, az informatika, az innováció, a
hátrányos helyzetûek, a kisebbség helyzete té-

makörében. Továbbra is hangsúlyos program
maradt a Könyves vasárnap. A fenti tematikából
válogatva ehhez kapcsolódtak különbözõ rendez-
vényekkel a könyvtárak. Alapvetõ áttörés a mar-
keting, a PR területén történt, hiszen egységes
promóciós anyag készült, amely az ország vala-
mennyi könyvtárába eljutott. Igen hatásos volt a
televíziós, a rádiós reklám. Ez azért nagyon lé-
nyeges, mert elõször sikerült megvalósítani ezt a
kommunikációs formát.

A tavalyi tapasztalatok alapján az idén már
az elsõ körben eredményesen vettünk részt a pá-
lyázatokon. Az elnökség ismételten létrehozta a
programbizottságot. Színvonalasan, idõben ké-
szült el a promóciós anyag, sikeres volt a televí-
ziós, rádiós reklámspot sugárzása. Sok tévé-, rá-
diómûsorban jelent meg a Nagy olvashow. Je-
lentõs segítség volt az NKA Könyvtári Kollégi-
umának programfinanszírozása. Idén az összefo-
gás-program különbözõ korosztályokat szólított
meg, így lett baba-, kölyök-, tini-, nagyi-
olvashow.

Egyértelmûvé vált, hogy a központi promóciós
anyag révén azonos minõséget és színvonalat
lehet biztosítani az ország valamennyi könyvtá-
rában. Ugyanakkor kiemelendõ, hogy a helyi
kábeltévéken, rádiókon, írott és elektronikus saj-
tóban visszatérõ programajánlás volt a könyvtári
szolgáltatás ebben a két hétben. A promóciós
anyagok tervezésében, megvalósításában mind-
két alkalommal kiemelkedõ és elismerésre mél-
tó munkát végeztek a Kecskeméti Katona József
Könyvtár munkatársai.

Milyen volt a munkamegosztás az IKSZ és a

bekapcsolódó könyvtárak között?

A munkabizottság készítette el a pályáza-
tot. Az elnökség meghozta a döntéseket, és
folyamatosan segítette a bizottság munkáját.
A megyei, egyetemi könyvtárak jelentõs sze-
repet vállaltak a program megvalósításában, az
IKSZ koordinálásában. Valamennyi országos
és helyi együttmûködés esetében azzal számol-
tunk, hogy folyamatban gondolkodunk, és az
eredményességhez a helyi könyvtárosok, in-
tézmények hozzáállása nélkülözhetetlen volt.
Ezért külön köszönet illeti mindazokat, akik
ebben részt vettek. Nagy sikere volt a nyitott
könyves vasárnapnak.

Tavaly is, az idén is születtek együttmûködési

megállapodások a rendezvénysorozat kapcsán.

Milyen szervezetekkel, intézményekkel?
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Mindkét évben jelentõsnek tartom az oktatási
és kulturális miniszterrel történt megállapodás
aláírását, valamint az ehhez kapcsolódó kormány-
zati és civil szervezetek csatlakozását.

Az MTI ennek alapján nagy könyvtárakkal
szerzõdést kötött adatbázis-forgalmazásról. Né-
hány területen az illetékes APEH szintén a
könyvtárakkal mûködik együtt. Tovább folyta-
tódik a Külügyminisztériummal elsõsorban az
EU-s információs pontok adatbázisának folya-
matos megújítása.

Az idén a programnak megfelelõen a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztérium, a Nemzeti
Kulturális Alap, a Magyar Védõnõk Egyesülete,
az egyszervolt.hu, az Országos Tisztiorvosi Hi-
vatal, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara csatlakozott az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség és az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium megállapodásához.

Ezek az együttmûködések folyamatosan va-
lósulnak meg, s újabb és újabb partnerek kap-
csolódnak hozzá.

2007-ben, a tavalyi megállapodás alapján, az
Országos Egészségfejlesztési Intézet – a szóró-
anyagokon túl – meghirdette a „Ciki a cigi” címû
dohányzás-megelõzési és a leszokást elõsegítõ
programját, amelyhez a megyei könyvtárakon
keresztül juttatja el felvilágosító cédéjét.

Vannak-e számottevõ eredmények?

Túlzás nélkül megállapítható, hogy mind a
tavalyi két hét, mind az idei két hét igen ered-
ményes volt. Jó hírverés történt az átalakuló és
szolgáltató jellegû könyvtárak érdekében. Az
országosan is gazdag program erõsítette a helyi
könyvtárak szerepét és megítélését a település
életében.

Most készült el a 2007-es év összegzése. A
programok száma, a résztvevõk köre érzékel-
hetõen nagyobb, mint az elõzõ évben. Sok kis
és nagy könyvtárnak sikerült eseménnyé ten-
nie ezt a tíz napot. Egyre többen folyamatosan
megújulva teszik a dolgukat.

Reméljük, hasonló szerkezetben lehet foly-
tatni a munkát. Meggyõzõdésem, hogy ha
minden évben meg tudjuk mutatni szolgáltatá-
saink sokszínûségét, gazdagságát és megúju-
lási képességünket, amelyeknek alapvetõ cél-
ja, hogy könyvtáraink nyitottak legyenek és
kultúraközvetítõ intézményként legyenek jelen
a települések életében, akkor elégedettek le-
hetünk. (fá)

Beszámoló a Nagy
olvashow projektrõl
2007. október 2–12.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
második alkalommal pályázott eredményesen a
Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Ese-
mények Kollégiumához. Az országos átfogó prog-
ram mindenképpen sikeresnek bizonyult. 366 tele-
pülés 417 könyvtára vett részt a Nagy olvashow

rendezvénysorozatban. A 3467 programon 151 324

résztvevõt regisztráltak a szervezõk.
Az országos programbizottságba minden

megyei könyvtár delegált egy fõt, akik megvi-
tatták és az IKSZ elnökségének döntésre elõké-
szítették a javaslatokat. A kecskeméti Katona
József Könyvtár kapta a megbízást a program
irányítására, a központi promóciós anyagok el-
készítésére, az országos szintû események meg-
szervezésére.

A munkacsoport a korszerû kapcsolattartást
kihasználva saját levelezõlistán minden fontos
dologról tudott értekezni, így mindössze három
projektülésre került sor. A központi honlap tar-
talmazta az összes regisztrált programot, amely
az akció során még tovább bõvült. A tíznapos
programsorozat széles körû összefogással való-
sult meg, így számos esemény tovább él majd a
könyvtári szolgáltatásokban.

2007. október 2-án sajtótájékoztatóval indult
a program. Már a kezdésnél is kiemelkedõ volt a
média érdeklõdése, amely egész idõ alatt kitartott.

A Nagy olvashow négy célcsoportra osztódott,
de jelentõs volt a kísérõ rendezvények száma is.

1. Babaolvashow

A program legérdekesebb kezdeményezése a
babák, anyukák megszólítása volt. Óriási sikere
volt a Babaolvasó címû füzetnek, amelyet azok
a családok kaptak, ahol ebben az évben kisbaba
született. A kecskeméti könyvtárosok ötlete alap-
ján Marék Veronika Janikovszky Éva-díjas írónõ
állította össze és illusztrálta a kedves kis kiadványt,
amelynek grafikai munkája, nyomdai elõkészítése
a Katona József Könyvtárban készült.

Megszületett egy babaolvasójegy is, amelyet
a három év alatti kisgyerekek kaphattak a legki-
sebb település könyvtáraiban is.

Országos szinten létrejött a megállapodás a
védõnõi hálózattal, de mindenhol helyben is részt




