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dókákhoz, mesékhez, ismert versekhez, népszerû
olvasmányokhoz kapcsolódtak. A jó megfejtõk
között számítógép sorsolta ki a szerencsés nyerte-
seket, akiknek „Találkozzunk a könyvtárban!” fel-
iratú póló és könyvajándék okozott örömet.

Bebizonyította ez a nap is, hogy az emberek
szeretik a rendhagyó dolgokat, szívesen veszik,
ha megszólítjuk õket. Élvezték az ötletes kihívá-
sokat, amelyeket a könyvtárosok sokakkal össze-
fogva készítettek számukra.

„Együtt a társadalomért!”

Az összefogás-akció záró eseményeként került
sor 2007. október 12-én egy országos összeg-
zésre. A programban részt vevõ könyvtárak, társ-
intézmények munkatársai, érdeklõdõ szakembe-
rek mintegy százhatvanan jelentek meg az ese-
ményen. A „Legyen jobb a gyermekeknek” Nem-
zeti Stratégia megvalósítási lehetõségeirõl beszélt
Ferge Sándor, az MTA Gyermeksegély Prog-
ram szakértõje. Vámos Tibor akadémikus A vir-

tuális esély, esélyegyenlõtlenség témakörben fej-
tette ki rendkívül érdekes gondolatait.

A programbizottság vezetõje képes összefog-
lalójában a Nagy olvashow megvalósult célkitû-
zéseirõl, a lehetséges további szolgáltatások
megindításáról beszélt. Néhány mintaprojektet is
bemutattak a könyvtárak képviselõi. Az Együtt

a társadalomért megállapodást – amely össze-
foglalja az együttmûködési lehetõségeket – Hiller

István miniszter és Fodor Péter, az IKSZ elnöke
írta alá. További hét szervezet csatlakozott –
köztük Lampert Mónika szociális és munkaügyi
miniszter – a közös célok valóra váltásához. A
védõnõk hálózatával igen aktív a kapcsolatunk
országosan és helyben egyaránt.

Nagy sikert aratott az a válogatás, amelyet
Pillanatképek címmel vetítettünk le a beküldött
digitális fotókat feldolgozva.

Programnépszerûsítés

Nagy hatású volt az egységes promóciós anyag.
A plakátot, szórólapokat nagyon jól tudták hasz-
nálni a könyvtárosok. Készült biankó forma is,
amelybe a helyi programok kerültek kinyomta-
tásra. A babafüzet, babaolvasójegy, hívogató sok
kismamának felkeltette a programok iránt az
érdeklõdését.

Nagy sikert aratott a tévés reklámspot, ame-
lyet hét csatornán kilencvennyolc alkalommal
vetítettek, s számtalan helyi tévé is sugározta. A

Magyar Rádió és a Katolikus Rádió, a helyi
rádiókkal együtt, hangreklámot sugárzott.

Összegzés

A könyvtárak összefogása ebben az évben is
nagyon eredményes volt. Aktuális és fontos té-
maválasztásnak bizonyult az olvasás, különösen
a babák bevezetése a könyvtárba. Az egységes
promóciós anyag hasznos és rendkívül gazdasá-
gos volt. A figyelemfelkeltõ, friss szellemiségû
reklám sokakat vonzott a programokra, akik
közül ma is számosan könyvtárhasználók.

Nagyon ígéretesek a megkezdett együttmû-
ködések is, bízunk benne, hogy közösen sok
segítséget tudunk nyújtani a kisbabákat nevelõ
családoknak éppúgy, mint a nagyi korúaknak.

Ramháb Mária

az országos programbizottság elnöke

A Nagy olvashow
rendezvényei

Bács-Kiskun megyében
A Könyvtárak összefogása a társadalomért or-
szágos rendezvénysorozat 2007-es programjai
Bács-Kiskun megyében is a Nagy olvashow je-
gyében zajlottak. A korábbi évek, de különösen
a 2006-os évi összefogás-rendezvények szerve-
zésének tapasztalatait is felhasználva – a Nem-
zeti Kulturális Alap pályázatának megfelelõen –
a Katona József Könyvtár az egész megyére
vonatkozóan koordinálta a könyvtárak bekapcso-
lódását.

Szervezés, kapcsolattartás

A megye könyvtáraival már a pályázat megírása
elõtt felvettük a kapcsolatot. Az alapkoncepció
ismertetése után vártuk ötleteiket, melyeket már
a pályázatban is figyelembe vettünk. Az év szin-
te minden szakmai rendezvényét (képzések, MKE
szakmai napok, IKSZ megyei közgyûlése) fel-
használtuk arra, hogy a programot megismertes-
sük, és minél több könyvtárat bevonjunk. A fo-
lyamatos kapcsolattartás eszköze a megyei leve-
lezõlistánk lett, ezen keresztül juttattuk el az
információkat, és kaptuk a visszajelzéseket, kér-
déseket.

Programok

Az alapos elõkészítõ munkának köszönhetõen
ezúttal is kiemelkedõ volt a Bács megyeiek össze-
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fogása. A megye településeinek csaknem ötven
százaléka bekapcsolódott a Nagy olvashow-ba,
így négyszázegy rendezvényre került sor a me-
gyében, amelynek több mint 20 ezer résztvevõje
volt.

Az országos alapkoncepciónak megfelelõen
mi is a Babaolvashow, Kölyökolvashow ,
Tiniolvashow és Nagyiolvashow témakörökhöz
kapcsolódóan szerveztük programjainkat, melyek
egyik leghangsúlyosabb eleme a Könyves vasár-

nap volt. A városi és nagyobb községi könyvtá-
rak igényeit felmérve kialakítottuk, hogy milyen
felnõtt és gyerek rendezvényeket tudunk a me-
gyei pályázati keretbõl támogatni. Ennek köszön-
hetõen sikeres, jó hangulatú találkozókra került
sor a Nagyiolvashow és a Könyves vasárnap
keretében Kornis Mihállyal Kiskunhalason és
Kiskunfélegyházán, Buda Ferenc Kossuth-díjas
költõvel Bácsalmáson és Kecskeméten, Schäffer

Erzsébettel Kiskunmajsán és Tiszakécskén. A

gyerekek a Kölyök- és Tiniolvashow
kapcsán Gulyás László vándormuzsikus-
sal találkozhattak Lakitelken és Buga-
con, Sohonyai Edit íróval Dunapatajon
és Baján, Kovács Lajos meseíróval Kis-
szálláson és Mélykúton, Böszörményi

Gyula íróval Tiszakécskén és Lajos-
mizsén, Fábián Éva mesemondóval
Nyárlõrincen és Szentkirályon. A talál-
kozók mellett ezek a nagyobb települési
könyvtárak természetesen önálló progra-
mokat is szerveztek, sok esetben ajánlása-
inkat, forgatókönyveinket felhasználva.

A kisebb települési könyvtárakat
ugyancsak programötletekkel segítettük,
de emellett tizenkét kistelepülésre vit-
tünk saját, a kollégáink által tartott játé-
kos foglalkozást Manógyár címen. A
Katona József Könyvtár kistelepülési szol-
gáltató helyein lezajlott játékok során a
gyerekek és pedagógusok már ismerõsként
üdvözölték munkatársainkat, az elõzõ évek
találkozóinak eredményeként.

A települési könyvtárak októberi kíná-
lata is igen változatos volt. A Babaolva-
show szinte mindenütt nagy sikert aratott,
Kecelen a Babasarok átadásával kötötték
össze, Lajosmizsén, Kecskeméten és a
többi helyszínen höcögtetõket, ringatókat
tanulhattak a mamák a babáikkal együtt.

Kecskeméten a Babaolvashow progra-
mon nagy örömünkre rengeteg kismama és kisba-
bás anyuka látogatott el könyvtárunkba, ahol egy
zeneterapeuta segítségével tanultak mondókákat,
énekeltek együtt a babáknak. Az érdeklõdés olyan
nagy volt, hogy egy külön „babakocsi-parkolót”
kellett kialakítanunk az egyik olvasóöbölben. Nagy
sikere volt a rendezvényekkel párhuzamosan egész
nap tartott termékbemutatóknak is.

Könyvtárunk bababarát szolgáltatásait, a nem-
régen kialakított pelenkázó és szoptató szobát is
az egész program során bemutattuk az érdeklõ-
dõknek. Intézményünk elnyerte a „Bababarát
terület” címet a Szoptatást Támogató Nemzeti
Bizottságtól. Azt már most megállapíthatjuk,
hogy örvendetesen növekszik ez a szolgáltatás is
könyvtárunkban, hiszen a mai napig százötven
babaolvasójegy talált gazdára a Babaolvasó fü-
zettel együtt.

A megyében összesen 71 babarendezvényre
került sor 2599 résztvevõvel.
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A Kölyökolvashow-hoz tartozó
programok voltak a legnépszerûb-
bek, a 115 rendezvényre 4960-an
voltak kíváncsiak. Kölyökolvasó-
ink részére egymást érték a játé-
kos foglalkozások, mindig egy-egy
közkedvelt irodalmi témát feldol-
gozva (pl. kalózok, indiánok).
Kecskeméten a legkisebbeket
Micsa Mónika bábszínész kedves
foglalkozása várta. Megalakult a
helyi Kölyökolvasó Klub, ami ez-
után rendszeresen várja tagjait a
legkedveltebb olvasmányokhoz
kötõdõ foglalkozásokkal.

Idén is sor került a Katona Jó-
zsef Könyvtár és a Kincskeresõk
Egyesülete országos játékának eredményhirdeté-
sére, díjkiosztására, hagyományosan a könyves
vasárnapot megelõzõ szombaton. Idén ez a játék
is a rendezvényhez kapcsolódott, a Nagy könyv-

olvasás címet viselte.
A Könyves vasárnap kilencvennégy rendez-

vénye kiemelkedõ, a több mint hatezer látogató
szintén. Különösen jól sikerült a kecskeméti nap,
amit a 3742 látogató száma is mutat. A nyitás
elõtt a fõtéren mazsorettcsoport és fúvósok hív-
ták a nézõket a könyvtárba. Zenés invitálásunkat
sokan elfogadták, a nyitás elõtt már kisebb tö-
meg várakozott a bejárat elõtt az érkezõ
mazsoretteket csodálva. Egész napos családi
programjainkon is sokan játszottak velünk, mind
az intézményen belül, mind a fõtéren felállított
sátrunkban. Délután Kobzos Kis Tamás és Buda
Ferenc zenés estjét élvezhették az irodalomsze-
retõk. Késõbb pedig a krimik kedvelõit vártuk
egy rengeteg meglepetést tartogató, vidám játék-
ra. A nap sikeréhez hozzájárult az ingyenes tag-
ság lehetõsége, több mint hétszázan íratkoztak
be ezen a napon könyvtárunkba.

A Tiniolvashow hatvanhét programján is több
mint négyezer érdeklõdõ volt Bács-Kiskun me-
gyében. Kecskeméten a Lóci Színpad Eger várá-
nak történetérõl szóló elõadását ajánlottuk, a
meghívott osztályok nagyon kellemes élmények-
kel távoztak. A képregények történetérõl, a kép-
regények rajzolásáról tartott foglalkozáson a ti-
nik mellett más korosztályok is megjelentek.

A Nagyiolvashow keretében internetbemuta-
tókra, író-olvasó találkozókra, felolvasásokra
került sor, de kiemelhetjük a könyvbemutatóval

egybekötött Etka-jóga elõadást is Kecelen. Az
összesen harminckilenc eseménynek 1701 részt-
vevõje volt.

Nagyiknak szervezett programjaink közül a
legnagyobb sikert a Nagyinet tanfolyamok vég-
zett hallgatóinak találkozója aratta Kecskeméten.
Ez a beszélgetés azzal zárult, hogy megalakult a
Nagyinet+ klub, havonta egy találkozással. Fon-
tos volt az is, hogy a könyvtár speciális szolgál-
tatásait bemutassuk ezen a napon a hallásukban,
látásukban vagy mozgásukban korlátozottak szá-
mára.

A Katona József Könyvtárban az összefogás-
hoz kötõdõen negyvenkét rendezvény volt, össze-
sen 6892 résztvevõvel, amelyeket megállapodá-
sunknak megfelelõen folyamatosan figyelemmel
kísért és rögzített a Kecskeméti Városi Televí-
zió. Az elkészült anyagokból a híradások mellett
egy félórás külön mûsort is sugárzott többször a
televízió.

Propaganda

Abban, hogy megyénkben ilyen sok embert tud-
tunk megszólítani, nagyon nagy szerepe volt a
különbözõ promóciós anyagoknak. A központi
plakátot, szórólapokat minden mûködõ könyv-
tárba eljuttattuk a megyében, akár regisztrált
programot, akár nem. Természetesen jóval töb-
bet kaptak azok a könyvtárak, ahol programokat
szerveztek. Õk az egyéb promóciós anyagokból
is a lakosságszám és a szervezett programok
arányában kaptak. Könyvjelzõt, órarendet na-
gyobb mennyiségben tudtunk a könyvtáraknak
adni programjaikhoz, a kulcstartónak, lufinak,
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zsírkrétának, tollnak a nagyobb rendezvényeken
vették hasznát. A babafüzet és a babaolvasójegy
szétosztásánál is a lakosságra vonatkozó adato-
kat vettük figyelembe. A központi anyagok
mellett a megyei keretbõl is készíttettünk PR-
anyagokat. A kecskeméti programokról szóló
négyféle szórólap, valamint a megye legfonto-
sabb programjait is tartalmazó meghívó mellett
nagy sikerük volt a nagy mennyiségû szóró-
ajándékoknak. A legnépszerûbb egy kilincs-
függeszték volt: „Ne zavarj! Olvasok!” Remél-
jük, sokan teszik ki azóta is ezt a kis feliratot
szobájuk ajtajára.

Lukács Anikó

Összefogás
a szentkirályi könyvtárban

Az idén második alkalommal csatlakozott a
szentkirályi könyvtár az országos könyvtári na-
pokhoz, melyek mottója „Találkozzunk a könyv-
tárban!” volt. A szervezõk felhívásukban olyan
programokat javasoltak, melyeken keresztül va-
lamennyi korosztály megszólítható, becsábítha-
tó a könyvtárba. Én is igyekeztem olyan rendez-
vényeket szervezni, melyeken a különbözõ korú
és érdeklõdésû olvasók megtalálhatják a nekik
tetszõ elfoglaltságot. Azt gondolom, hogy a
meghirdetett tíz programmal sikerült ezt elérnem.

A programok beharangozására már szeptem-
ber végén sor került. A falu több pontján kihe-
lyeztem a központi plakátot, illetve a helyi prog-
ramokat is tartalmazó szórólapokat. A könyvtár-

ban és az iskolában minden ese-
ményrõl külön meghívót is tettem
ki. Október elsõ hetében a Petõfi
Népe címû megyei napilapban is
megjelent egy rövid hír a terve-
zett programokról.

A Nagy olvashow szervezõi
gondoltak a legkisebbekre, akik
csak most kezdenek ismerkedni a
világgal, az elsõ szavakkal, az elsõ
könyvekkel. Számukra készítettek
egy babaolvasó naplót, melyben a
család fel tudja jegyezni az elsõ
szavakat, a szívesen hallott mon-
dókákat és azt, hogy mikor men-
tek el együtt elõször a könyvtár-
ba. Ezt a naplót nálunk a védõnõ

juttatta el a családokhoz.
A babákat édesanyjukkal vártam egy Ringa-

tóra. Gulyásné Vári Edit gyesen lévõ óvónõ
összegyûjtött néhány kedves mondókát, amit ez
alkalommal megismertetett a többiekkel is. Kel-
lemes, vidám hangulatú délelõtt keretében a kis-
mamák megbeszélhették a babanevelés minden-
napi kérdéseit, valamint a kicsiknek szóló mon-
dókákkal és könyvekkel is megismerkedhettek
A könyvtárba beíratkozó csöppségek pedig szí-
nes babaolvasójegyet is kaptak.

Az alsósok számára szervezett Mesés hétpróba

játékos vetélkedõ volt. Mivel ezen a hat–tíz éves
korosztályhoz tartozó diákok vehettek részt, a fel-

adványokat megpróbáltam
úgy összeállítani, hogy a ve-
gyes csapatokban mindenki-
nek jusson valami. Elõször
a gyerekek meghallgatták A
szerencse fiai címû népme-
sét, majd ehhez kapcsolódó-
an egy feladatsort töltöttek
ki. Késõbb találós kérdése-
ket fejtettek meg, képkira-
kóztak, rókára vadásztak a

parkban, tréfás mesecímeket találtak ki, mesék cí-
meit rakták ki egy sorverseny keretében, de alkal-
muk nyílt versillusztrációt készíteni is. Mindenki
nagy olvashow-s ajándékot, csemegét, illetve az
elsõ három helyezett apró tárgynyereményeket: mat-
ricát, ceruzát és tollat kapott.

Az elsõ és a második osztály egy külön fog-
lalkozáson is részt vehetett. A Katona József
Könyvtár jóvoltából vendégünk volt Fábián Éva




