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részvételével, amely testi-lelki egészségünk meg-
õrzéséhez, konfliktusaink kezeléséhez nyújtott
elméleti és gyakorlati segítséget. Ezt követõen is
rólunk, könyvtárosokról szólt a nap. Derekasné

Orosz Andrea, a bükkábrányi Községi és Is-
kolai Könyvtár munkatársa bemutatta az össze-
fogás-programsorozat bükkábrányi rendezvé-
nyeirõl készült kisfilmjüket. Beavatta a jelen-
lévõket a Mezõkövesdi Kistérségben indított,
Kistérségi kulturális karaván elnevezésû ol-
vasást népszerûsítõ programjaik mûhelytitkai-
ba, s az elõadása alapján képet kaphattunk az
összefogás, a civil kezdeményezés és a könyv-
tár együttes munkája nyomán megvalósuló
bükkábrányi csodáról.

A nap további része bensõséges hangulat-
ban telt, hisz elköszöntünk Csirmazné Cser-

venyák Ilonától, a városi könyvtár nyugdíjba
vonuló igazgatónõjétõl, majd emléklapokat
adtunk át munkájuk elismeréseként a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében harmincöt éve hi-
vatásukat gyakorló könyvtáros kollégáknak. Az
ünnepeltek köre igen széles volt, hisz eddig
ilyen formában nem köszöntöttük munkatársa-
inkat, akik szinte lassan egy emberöltõt töltöt-
tek el e nagyon szép, de sokszor nagyon ne-
héz pályán. A nap utolsó részében a kollégák
kommunikációs játékban vehettek részt, me-
lyet Hideg Imre, a megyei önkormányzat fõ-
osztályvezetõje tartott. Az ebédet követõen
Mezõkövesd Hadas városrészével ismerkedhet-
tünk meg. A közösségformálás, az együttgon-
dolkodás erõsítésének nem titkolt céljával meg-
rendezett második találkozó reményeink sze-
rint lehetõséget adott a lelki töltekezésre is.

A megye számos településén, valamint a
megyei könyvtárban szervezett programok nép-
szerûségét jelzi az a magas látogatottsági szám,
melyet az elmúlt évben még nem tapasztaltunk.
A vonzó programok mellett valószínûleg segí-
tett a közönségszervezésben az ötletekben nem
szûkölködõ propaganda, a Miskolc fõutcáján járó
lovas szekérrõl osztogatott babakönyv és más
promóciós anyag, a népmesei hõsök és regény-
alakok kedves invitálása, a média segítõkészsé-
ge, és még sorolhatnánk tovább.

Mi bízunk benne, hogy minden korosztály
megtalálta a számára érdekes programot, és a
jövõben is elfogadják a meghívásunkat: „Talál-
kozzunk a könyvtárban!”

Venyigéné Makrányi Margit

Gyõr-Moson-Sopron megye
könyvtárainak programja
az összefogás jegyében
2007 õszén

A Nagy olvashow

A tizenkét éve indult Összefogás a könyvtára-

kért programsorozat könyvtári napokból pár év
alatt könyvtári hétté fejlõdött. 2007-ben még
tovább bõvültek a programok, Gyõr-Moson-Sop-
ron megyében október 1-jétõl 12-éig tartott az
összefogás. Tizenhárom könyvtár csatlakozott a
felhíváshoz, harminckilenc rendezvénnyel. Ezen
túl öt könyvtárban volt könyves vasárnap színes
programokkal. Négy községben könyvtári falu-
napot tartottunk.

Városi könyvtáraink közül négy – Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár, Huszár Gál Városi
Könyvtár, Martincsevics Károly Városi Könyv-
tár, Széchenyi István Városi Könyvtár – részle-
tes programja, beszámolója szerepel a Könyvtári
Levelezõ/lap e tematikus számában, ezért me-
gyei áttekintésünkben róluk nem szólunk.

A megyei könyvtárban hagyománya van az õszi
könyvtári hét eseményeinek. Vannak minden év-
ben, ugyanazon a napon visszatérõ programok.

A kedd a szakmai továbbképzés napja. 2007-
ben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támoga-
tásával szervezett kétszer egynapos továbbkép-
zés témája Kulturális vidékfejlesztés és a könyv-

tárak. Változó szerepek – új lehetõségek volt. A
második továbbképzési nap esett a könyvtári
hétre, október 2-ára. Érdekes elõadások hang-
zottak el: A könyvtárak fejlesztési lehetõségei a

2007 és 2013 közötti idõszakban címmel az
Oktatási és Kulturális Minisztérium munkatársa,
Balogh Annamária kiemelten foglalkozott a 2008
tavaszán induló európai uniós pályázati lehetõ-
ségekkel. Pallósiné Toldi Márta régiónk könyv-
tárellátási irányairól osztotta meg velünk véle-
ményét, illetve közös gondolkodásra biztatta a
jelenlévõ könyvtárosokat. Érdekesek voltak a
korreferátumok. Közülük kiemelném az érsekúj-
vári kolléganõ, Kecskés Ildikó elõadását. Elgon-
dolkodtató volt a kunszigeti polgármester,
Lendvai Istvánné korreferátuma is.

A szerda nyílt nap a könyvtár minden részle-
gében. Könyvtárbemutatók – pincétõl a padlásig
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–, csoportos könyvtárlátogatások. Hat csoport-
ban kilencvenöten keresték fel könyvtárunkat.
Meglepetések voltak minden ötödik új beíratkozó
olvasónak és minden ötvenedik látogatónak.
Három ajándékból választhattak az olvasók:
könyvet, kétórás ingyenes internethasználatot
vagy 25 oldal ingyenes A/4-es másolatot. Örö-
münkre az ajándékok közül a legnépszerûbb az
ajándékkönyv volt, ezt követte az ingyenes má-
solási lehetõség, majd az internet.

A csütörtök a megyei könyvtárban a vetélke-
dés napja. A Ki mit tud a könyvtárról a könyv-

tárban? címmel megszervezett vetélkedõn tizen-
két csapat vett részt. Minden résztvevõ kapott
ajándékot, az elsõ három helyezett külön díja-
zásban részesült. Az egyik nem díjazott csapatot
felkészítõ kolléganõ, Magdics Erika könyv-
tárostanár, így minõsítette a vetélkedõt: „Sok
könyvtári vetélkedõn vettünk részt. A legjobb
mindig a megyei könyvtár által szervezett. Ta-
nulságos, hangulatos és gyerekbarát. Hogy nem
nyertünk, nem volt kudarc. A gyerekek nagyon
jól érezték magukat, sokat tanultak egymástól és
a többi csapattól.”

Pénteki napon szakmai kirándulásra mennek
a könyvtári héten elfáradt könyvtárosok. 2007-
ben az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-
umba látogattak el. E kirándulás a Kisalföldi
Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületével kö-
zös szervezés.

A hagyományoknak megfelelõen volt megbo-
csátás hete. 120 ezer forint késedelmi díjat enged-
tünk el, ennek fejében visszakaptunk értékes doku-
mentumokat, melyeket esetleg csak peres úton vagy
úgy sem lehetne visszaszerezni.

173 új beíratkozó és 26 csak helyben haszná-
ló regisztráltatta magát.

Sajnos fenntartónk 1999-ben megszüntette a
megyei könyvtár gyermekkönyvtári részlegét. A
gyerekeknek rendezendõ õszi programokat már két
éve a könyves vasárnapra koncentráljuk. Rajzver-
senyt hirdettünk Mese, mese, mátka címmel Gyõr
város általános iskoláiban. Az idei évben tizenkét
iskolából 158 rajzpályázat érkezett be. Ebbõl a
legsikeresebb huszonhetet díjaztuk, õk mindannyi-
an kaptak ajándékot. A megyei könyvtárban kiál-
lítottuk a beérkezett pályamûvek kétharmadát, kö-
zel száz rajzot. A díjkiosztás a könyves vasárna-
pon volt. A gyõri Vaskakas Bábszínház mûsorá-
val kedveskedtünk a gyerekeknek, címe Az ör-

dög meg a két lány volt.

A könyves vasárnapon volt még irodalmi totó
zsákbamacska ajándékkal, babamegõrzõ mese-
kuckó, diavetítés, arcfestés. A könyves játszó-
házban könyvet köthettek, valamint könyvjelzõt,
iniciálét, ex librist készíthettek a gyerekek. A
napot irodalmi elõadással zártuk Népek meséi

címmel.
Mint említettem, nincs gyermekkönyvtárunk,

nálunk az összefogásban részt vettek a kreatív
ötletekkel rendelkezõ munkatársak valamennyi
osztályról, az olvasószolgálattól kezdve a terüle-
ti szolgáltatáson keresztül a feldolgozókig. Nem-
csak a programok voltak jók, hanem azt is jó
volt látni, ahogy a kollégák együtt dolgoztak,
együtt lelkesedtek. Úgy gondolom, a részt vevõ
meghívott vendégek mellett mi is nagyon jól
éreztük magunkat.

A könyvtári falunapok szervezésére elsõ al-
kalommal 2006-ban került sor. Az idén folytató-
dott e programsorozat. A helyszínek Bõsárkány,
Kunsziget, Püski és Táp községek voltak. A prog-
ramban minden községben szerepelt a babakönyv
átadása és a hangoskönyv-gyûjtemények „Olvas-
sunk másként!” szlogennel meghirdetett bemu-
tatása. A falunap programjához tartoztak még
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irodalmi elõadások, például Bõsárkányban Hany

Istók a láp fia címmel a Hanságban élt különös
emberi lény története. Kunszigeten Lanczendorfer

Zsuzsanna néprajzkutató könyvbemutatója volt
Mindent apámról címû kötete megjelenésének
apropójából. Tápon Baksa Péter volt a vendég.
„Szülõföldem szép határa” – Ajánlás a megyei

irodalmi olvasókönyv tájegységenkénti felhasz-

nálására témában merítkezhettek meg a rendez-
vény résztvevõi. Püskin nagyon gazdag program-
mal várták az érdeklõdõket. Volt foglalkozás
kisiskolásoknak Barangolás meseországban cím-
mel, a Püski Vegyeskar mûsora, író-olvasó talál-
kozó Hámor Vilmossal, akvarellkiállítás Földes

Zoltánné munkáiból.
A falunapokról összességében elmondható:

megmozgatták a falu minden korosztályát, ifja-
kat és idõsebbeket egyaránt. Erre az eseményre
felfigyelt a lakosság. Akik eljöttek, jól érezték
magukat.

Mint már megemlítettem, négy városi könyv-
tárunk külön cikkben beszámol az összefogás
eseményeirõl. Én viszont szeretném három
könyvtár, a kapuvári Rábaközi Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár, a Fertõd Városi Könyvtár és

a fertõszentmiklósi Községi Könyvtár munkatár-
sának rövid értékelését közreadni.

*
Németh Sándor kapuvári vezetõ könyvtáros a

következõk szerint értékeli rendezvényeiket:
„Célunk az volt, hogy minden korosztályt

megmozgassunk. Programjainkat is ennek meg-
felelõen állítottuk össze. Október 3-a és 12-e
között ingyenes volt a beíratkozás, és elenged-
tük a késedelmi díjat. Sokan kihasználták e lehe-
tõséget.

Október 3-án a népmese napját ünnepeltük,
amikor tizenhat alsó tagozatos diák magyar nép-
meséket adott elõ. Mind a résztvevõk, mind a
közönség nagyon élvezte az elõadásokat. Nem
verseny volt, ezért az elõadók felszabadultan
adták elõ kedvenc meséjüket.

Október 4-én a szekszárdi Holló Együttes
Regélõ címmel fergeteges koncertet adott óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak a Mûvelõdési Ház
teltházas színháztermében.

„Kapuvár, te mindenem” címmel helyisme-
reti vetélkedõ volt hetedik-nyolcadik osztályos
tanulóknak. Célunk, hogy a gyerekek ápolják a
helyi hagyományokat, a mai ifjúság ismerje meg
õsei életét és szokásait. Kapuvárnak sok értékes
néprajzi különlegessége van, aminek nem sza-
bad a múlt homályába enyésznie.

Október 10-én A legügyesebb olvashow né-
ven könyvtárhasználati vetélkedõt tartottunk ötö-
dik-hatodik osztályos tanulóknak. A gyerekek
játékos formában megrendezett verseny kereté-
ben adtak számot könyvtárhasználati ismereteik-
rõl. Nagy örömünkre minden résztvevõ alaposan
felkészült, s csak apró nüánszok döntöttek a
helyezésekrõl.

Október 11-én az idõsebb korosztályt céloz-
tuk meg. Hámor Vilmos Szerinted? címû inter-
júkötetét és Bolhapiac címû novelláskötetét
mutatta be író-olvasó találkozó keretében.

Személy szerint annak örültem a legjobban, hogy
minden programunkat nagy érdeklõdés övezte, hogy
mindegyik után pozitív visszajelzést kaptunk olva-
sóinktól, és a legtöbb résztvevõ arcán öröm és fel-
szabadult jókedv tükrözõdött. Ha ezt tudjuk foly-
tatni, akkor érdemes dolgozni.”

*
A Fertõd Városi Könyvtár vezetõje, Fülöpné

Simon Edit így értékel:
„A programsorozat megszervezésére nagy

örömmel és várakozással készültünk. Kiemelke-
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dõ programunk volt a Babaolvashow. A kisma-
mák ellátogattak a könyvtárba pici és nagyobb
gyerekeikkel. Többségük egyáltalán nem vagy
már nagyon régen volt könyvtárlátogató. Ez a
rendezvény becsalogatta a kismamákat. Jól érez-
ték magukat gyerekek és szülõk egyaránt. Talál-
kozhattak tanácsadókkal, szakemberekkel, vásár-
lással egybekötött gyermekkönyv-kiállítást szer-
veztünk.

A rendezvény sikerességét bizonyítja, hogy
sokan visszajárnak és használják könyvtárunkat.

Programjaink közül fontosnak tartom még ki-
emelni a mesemondóversenyt. A jelentkezõk szá-
ma várakozásunkat felülmúlta, nagyon kellemes,
vidám, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.”

*
A fertõszentmiklósi kolléganõ, Tóth Jánosné

Ibolya három rendezvénye közül legsikeresebb-
nek a Tiniolvashow-t tartotta.

„A rendezvény könyvbemutatónak indult.
Kézbe vettük Rowling Harry Potter-sorozatát,
mert ez volt az utóbbi évek legolvasottabb mûve.
Ezt szinte mindenki elolvasta. Ez után követke-
zett Tolkientõl A gyûrük ura, Stendhal, Márai
Sándor, Wass Albert. Ki-ki mit olvasott. Meg-
nézegettük a könyveket, megbeszéltük, mirõl
szólnak. Aki már olvasta valamelyiket, elmesél-
te, miért tetszett neki a mû.

Kerestünk még néhány verset, melyekbõl ki-
emeltünk gyönyörû sorokat szerelemrõl, boldog-
ságról. Az érettségi elõtt állóknak pedig közösen
gyûjtöttünk idézeteket a ballagási meghívókra.
Kellemes és hasznos délutánt töltöttünk együtt.”

*
Megyénk könyvtárai közül azok, amelyek

csatlakoztak az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség felhívásához, a felkínált olvashow-lehe-
tõségek közül tudtak választani, megtalálták azt

az olvashow-t, melyre településük lakossága leg-
inkább fogékony. Azt gondolom, hogy a 2007.
évi összefogás sikertörténet volt megyénk könyv-
tárainak életében.

Szalai Gáborné

Országos könyvtári napok
a soproni Széchenyi István

Városi Könyvtárban

Az idei év programsorozatát az országos
promóciók sikerrel készítették elõ. A gyõri me-
gyei könyvtár által eljuttatott plakátokat, reklám-
anyagokat nemcsak a könyvtárunkban, hanem a
velünk szerzõdött községi és a kistérségi ellátás-
ba bevont könyvtárakban, illetve a soproni isko-
lákban és társintézményeinkben is elhelyeztük.
A könyvtárba betérõ olvasók valamennyien kap-
tak a heti soproni programot tartalmazó meghí-
vókból. A rendezvényeket igyekeztünk a koráb-
bi tapasztalatok alapján a megfelelõ célközön-
ségnek reklámozni, a könyvtárban tematikus és
korosztályra szabott faliújságokat készítettünk.

Könyvtárunk a lehetõségeihez mérten csatla-
kozott az országos felhíváshoz, olyan programo-
kat szerveztünk, ahol a csecsemõtõl a nyugdíjas
korosztályig mindenki megtalálta a számára ér-
dekes elõadást. Külön öröm volt számunkra, hogy
a hét minden napjára jutott rendezvény.

Október 1-jén az ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Intézmény növendé-
keinek kiállításával indult az egyhetes programso-
rozat. A rendezvénnyel a környékbeli kistelepülés
lakosait szerettük volna megmozgatni. Bíztunk
abban, hogy a gyermekek munkái becsalogatják a
szülõket, nagyszülõket, illetve a soproni iskolák
hasonló mûvészeti intézményeinek tanárait és di-
ákjait. Nem kellett csalódnunk, jó hangulatban, sok
vendéggel indultunk neki a hétnek.

Hosszú évek óta a legnépszerûbb, évente több-
ször visszatérõ vendégünk a Habakuk bábszínház.
Elõadásukkal a legkisebbeknek kedveskedtünk.

Többek közt olyan családokat hívtunk meg,
ahol van csecsemõ. Amíg a kicsik az elõadást
nézték, a „kisbabás” anyukák számára átadtuk a
Babaolvasó füzetet, amelyet nagy örömmel fo-
gadtak. Ez alkalomból megkértük õket, hogy a
környezetükben lévõ kismamáknak népszerûsít-
sék a könyvtárat, és a Könyves vasárnapra hív-
ják el õket is magukkal.




