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volt a várakozó felnõttek érdeklõdése is, hiszen
a szemük sarkából kísérték figyelemmel a nem
mindennapi nyüzsgést, mely az egész könyvtári
vasárnapot jellemezte.

Fontosnak tartottuk, hogy azok figyelmét is
felhívjuk a könyvtárra, illetve annak szolgáltatá-
saira, akik eddig nem vették igénybe az intéz-
ményünk által kínált lehetõségeket. Vasárnap a
város nyugodt, csendes. Nagyobb forgalom csu-
pán a bevásárlóközpontok környékén tapasztal-
ható. (Ez az információ a gyerekektõl szárma-
zott.) Vállalkozó kedvû gimnazisták segítettek,
hogy amíg a könyvtárban meséket hallgattak a
gyerekek, folyt a beíratkozás, kölcsönzés, addig
õk a könyvtár falain kívül – megtalálva az ide-
ális terepet a könyvtárhoz közeli Vértes Center-
nél – „Találkozzunk a könyvtárban!” feliratú pó-
lóban szólították meg a járó-kelõ, vásárolni igyek-
võ embereket.

És az emberek hagyták magukat megszólíta-
ni. A lányok a könyvtári rendezvényekrõl szóló
szórólapokon kívül a fent említett szlogennel
ellátott ajándéktárgyakat osztogattak, miközben
tekintettel voltak az életkorra is. A legkisebbek-
nek luftballont, az iskolásoknak órarendet, könyv-
jelzõt, a felnõtteknek kulcstartót, tollat adtak aján-
dékba. (A kisbabás szülõk figyelmét felhívták
arra, hogy ha beíratják picinyeiket a könyvtárba,
akkor babaolvasójegyet, illetve a Janikovszky
Éva-díjas Marék Veronika által tervezett Baba-

olvasó füzetet kapnak.) Ha arra a kérdésre, hogy
olvasott-e ma már, nemleges válasz érkezett, fel-
ajánlották, hogy amennyiben kész elolvasni egyet

az általunk elõre összeállított
idézetek egyikébõl, ajándék-
csomagot kap. A tervezett
mennyiség már délelõtt elfo-
gyott. Arra számítottunk
ugyanis, hogy az emberek
többsége megtorpanás nélkül
folytatja útját, legföljebb a
szórólapot, apró ajándékot
fogadja el. (Még hogy túl
optimista a könyvtáros!)

A gimnazista lányok frene-
tikus hangulatban tértek vissza
a könyvtárba. Élményeik kizá-
rólag pozitívak voltak, kedves-
nek és együttmûködõnek titu-
lálták a járókelõket. Azt is el-
mondták, hogy sokakat sikerült

intézményünk felé terelgetniük.
A statisztikai adatok magukért beszélnek. 332

fõ íratkozott be, (ebbõl babaolvasójeggyel ötve-
nen). Ez óránként negyvenegy beíratkozást je-
lent! A látogatók száma kilencszáznál is több
volt, azaz ez volt az év legforgalmasabb napja.
Azt hittük, hogy ezt követõen hosszú ideig nem
lesznek beíratkozók. Tévedtünk. A könyves va-
sárnapot leszámítva a beíratkozottak száma szinte
teljesen megegyezik a tavalyival. Ráadásul a mai
napig jönnek apukák, anyukák, nagyszülõk, mert
azt hallották, hogy aki most íratja be kicsi gyer-
mekék, az „valami különleges” olvasójegyet kap.

Intézményünk azzal a címmel hirdette meg a
könyves vasárnapot, hogy ilyen még nem volt.

Most azzal zárom beszámolómat, hogy de lesz!
L. Dürgõ Brigitta

Könyves vasárnap
megyeszerte

Komárom – A Jókai Mór Városi Könyvtár is
csatlakozott az országos programhoz. A felnõtt
részleg régi filmek, filmhíradók vetítésével, se-
lejtezett könyvek vásárával, a helyismereti gyûj-
temény legféltettebb darabjainak bemutatásával,
ingyenes beíratkozással, internetezési lehetõség-
gel várta az érdeklõdõket. Beszélgetést is ter-
veztek a könyvtárról, ez azonban elmaradt. A
programot a városi televízió képújságán keresz-
tül is hirdették. Leginkább a könyvböngészde
keltette fel a látogatók figyelmét. Sikere volt a
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filmvetítésnek, fõként a
régi filmhíradóknak. Köze-
pes érdeklõdés mellett,
kellemesen telt el a vasár-
nap délután.

Tata – Ebben az évben,
csatlakozva az országos fel-
híváshoz, rendkívüli nyitva
tartással vártuk az érdeklõ-
dõket október 7-én 9 és 17
óra között a városi könyv-
tárban. Lehetõséget kínál-
tunk a késedelmes olvasók-
nak (október 20-ig meg-
hosszabbítva) a dokumentu-
mok büntetlen visszaszol-
gáltatására, ingyenes be-
íratkozást, internethasz-
nálatot biztosítottunk a kb. nyolcvan látogatónak.
Elismeréssel és köszönettel távoztak. Úgy véljük,
megérte. Valahogy közvetlenebbül viselkedtek az
olvasók, a mindig barátságos kollégák is kitettek
magukért. A babaolvasójegyeket a helyi „Ház-
tûzõrzõ” egyesületen keresztül juttatjuk el a kisba-
báknak, illetve szüleiknek.

Tokod – Könyvtárunk elõször csatlakozott a
programhoz. Nagy várakozással néztünk a va-
sárnap délutáni nyitva tartás elé. Megbocsátást
hirdettünk késedelmes olvasóinknak, szolgálta-
tásainkat ingyenesen lehetett igénybe venni. 14
és 18 óra között harmincnégy látogatónk volt,
köztük több olyan, aki eddig soha nem járt ná-
lunk. Néhányan, akik eddig szüleiknek, nagy-
szüleiknek is vittek olvasnivalót, most elhozták
hozzátartozóikat. Az ingyenességgel sikerült újra
felpezsdíteni a videókölcsönzésünket. Többen
kölcsönöztek folyóiratot is, rácsodálkozva a bõ-
séges kínálatra. Az internet használata is ingye-
nes volt, de meglepetésünkre ezt a szolgáltatást
a vártnál kevesebben vették igénybe. Összegzés-
ként elmondhatjuk, várakozásunkon felüli volt a
látogatottság. A szolgáltatások közül inkább a
hagyományosakat vették igénybe látogatóink. A
siker arra ösztönöz bennünket, hogy az elkövet-
kezõ években is csatlakozzunk az akcióhoz.

A könyvtári hét egyéb rendezvényei

Dorog – Több programmal készültünk, az olva-
sásnépszerûsítés mellett központi témaként Sza-

bó Magda kilencvenedik születésnapjának ün-
neplését terveztük. A szeptember 21-én induló

négyrészes elõadássorozaton, amelyen zömében
a helyi általános iskolák tanulói vettek részt,
Dzsotjánné Krajcsír Piroska rendhagyó iroda-
lomóra keretében Szabó Magda Tündér Lala

címû gyermekregényét dolgozta fel. Rajzpályá-
zatot hirdettünk az általános iskolákban, ame-
lyen Szabó Magda mûveinek illusztrálása volt a
feladat (Bárány Boldizsár, Sziget-kék, Tündér

Lala, Abigél, Születésnap, Álarcosbál). Az írónõ
születésnapján (október 5-én) ünnepélyes kiállí-
tás-megnyitót szerveztünk, és ekkor került sor a
legjobb pályamunkák díjazására is. Október 8-
án Bocsák Veronika volt a vendégünk, aki Mit

tegyek, hogy szeressen olvasni a gyermekem?

címmel módszertani elõadást tartott. A találko-
zón olyan megszívlelendõ és praktikus tanácsok-
kal látta el a pedagógusokat és a szülõket, me-
lyek az olvasás megszerettetéséhez szükségesek.

Héreg – A falunapon, október 13-án délelõtt
– a legkisebbekre is gondolva – Zsolnay Orso-

lya mesemondó volt a vendég. A könyvtár most
kezd újra mûködni több mint egy évtizedes szü-
net után, így különösen fontos volt, hogy a
könyvtári heti programból nekik is jusson. A
mesehallgatás mellett fakanálbábukat készítettek,
játszottak, még néptáncoltak is a kicsik, miköz-
ben szüleik, nagyszüleik csupán fél szemmel
figyeltek rájuk, és a lovas napok eseményeivel
voltak elfoglalva.

Komárom – A könyvtári héthez kapcsolódott
október 9-én az Irodalmi Kávéház rendezvénye,
melyben négy komáromi szerzõ: Hajnal Dóra,
Kántor B. Péter, Orosz Mihály és Tonomár Ist-
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ván kapott bemutatkozási lehetõséget. A versek
elhangzása után kialakult baráti beszélgetés is
emlékezetessé tette az estét.

Komárom, gyermekkönyvtár – A könyvtári
hét keretében kilenc osztály jött el három ál-
talános iskolából. Elõször egy plakátot kellett
elkészíteniük, melynek címe az országos mot-
tót kölcsönvéve: „Találkozzunk a könyvtár-
ban!” Az osztályokat három csapatba osztot-
tuk, majd elkezdõdött a vetélkedõ. Ahhoz,
hogy a gyerekek hozzájussanak a feladataik-
hoz, rejtvényeket kellett megoldaniuk, amelyek
alapján eljuthattak a könyvtárban elrejtett fel-
adatokhoz. Ennek összeállításához a könyvtá-
rosok felhasználták Koleszár Márta, a kecske-
méti Katona József Könyvtár munkatársa ötle-
teit. Az eredményhirdetés után a gyerekek a
kincses dobozba zárt jutalmukat hideg-meleg
játékkal keresték meg. Külön öröm volt, hogy
a pedagógusok is értékesnek találták a játékot,
a feladatok megoldásához ugyanis valóban ér-
tõn kellett olvasni és hallgatni az irodalmi
szemelvényeket, megzenésített verseket.

Oroszlány – Október 10-én Bächer Iván író,
újságíró volt a könyvtár vendége. 1981-tõl je-
lennek meg rendszeresen írásai különbözõ lapok
hasábjain. Számos novelláskötetet és családtör-
téneti mûvet írt. Közel hatvanan vettek részt a
rendezvényen, ahol a beszélgetés mellett meg-
gyõzõdhettek az író zongoratudásáról is. Az elõ-
adást Rácz Attila színmûvész felolvasásai tették
színesebbé.

Tatabánya, megyei könyvtár – Október 1-jén
a Keresztény Pedagógus Társasággal közös ren-
dezvényen emlékeztünk Nagy Gáspár költõre.
A Katolikus Rádió kiadásában 2006-ban jelent
meg Szabadítót mondani címû dupla cédéje,
melyen – már betegen – verseit mondja.
Görömbei András, aki monográfiát írt munkás-
ságáról és szerkesztette a halála után megjelent
köteteket, felidézte életútját, személyiségét, majd
a költõ hangján megszólalt az ismert és kevésbé
ismert versek sora. A fájó emlékezést oldotta,
hogy búcsúzóul Nagy László prépost úr vezeté-
sével a közönség elénekelte Kodály Zoltán Esti

dalát („Erdõ mellett estvéledtem…”).
Tatabánya, megyei könyvtár – Október 8-án

Berecz András ének- és mesemondó volt a
könyvtár vendége. Újra és újra meglepõdik a
hallgató, hogy mi mindenre képes! Ismert mesé-
ket nyelvi leleménnyel, hanggal, ötlettel, fantá-

ziával elõadni úgy, hogy ifjabbak és idõsebbek
egyaránt belefeledkeznek a történetbe. Hogy
mennyire népszerû napjainkban ez a mûfaj, ki-
derült abból, hogy a könyvtár valamennyi ülõal-
kalmatosságára szükség volt.

Tatabánya, városi könyvtár – Júniusban pá-
lyázatot hirdettek, két-három oldalas írásokat
vártak, melyekben megfogalmazzák, miért sze-
retik legkedvesebb írójukat, illetve mit tartanak
meghatározó olvasmányélménynek. A remények-
hez képest kevés pályázat érkezett be, így min-
den pályázó kapott könyvjutalmat.

(Tudósítóink voltak: György Károlyné Rabi

Lenke, Gyüszi László, Kozmáné Gombkötõ Haj-

nalka, Mucha Ildikó, Papp Antalné, Szilassi

Andrea, Takács Anna, Tóthné Imeli Márta)

Szolnokról indított
szlogenviadal

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Fe-
renc Könyvtár és Mûvelõdési Intézet a Nagy

olvashow programsorozat keretében szlogenvia-

dalt (is) indított, hogy olvasóit, internetes szol-
gáltatásainak látogatóit és a magyar könyvtáros-
társadalmat az olvasást, a könyvtárat és a könyv-
tárhasználatot népszerûsítõ jelmondatok megfo-
galmazására, gyûjtésére biztassa, és – picit – ezek
végiggondolására késztesse.

A lebonyolításra – a 2.0 korában mi mást
tehettünk volna – blogot hoztunk létre szlogen-
viadal.freeblog.hu címen. A kiírás szerint két
kategóriában (saját szerzemény, idézet) lehetett
e blogon kommentként javaslatokat beküldeni,
de vártunk szlogeneket egy e célra készített e-
mail címre is.

Azzal, hogy honlapunk (www.vfmk.hu) láto-
gatóit automatikusan továbbirányítottuk a
szlogenblog címére, nyilván sokaknak okoztunk
bosszúságot, ám ennek mértéke a bosszús bete-
lefonálás/levélírás küszöbértékét – szerencsére –
egy esetben sem haladta meg.

Az akciót a Katalisten, iwiw-es ismerõseink
körében, valamint egy, a megye könyvtárainak
kiírt körlevélben is meghirdettük, s – elõzetes
becslésünkhöz képest – meglehetõsen sok szlo-
gen beérkezését regisztrálhattuk. Hetvenöt „sa-
ját” és tizenhét idézet érkezett be felhívásunkra,
pedig a javaslattételre meglehetõsen kevés idõ
állt rendelkezésre. (A nyitó blogbejegyzés szep-




