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tember 27-én kelt és október 10-éig lehetett ja-
vaslatot tenni.)

A szolgáltatás látogatói meglehetõs érettség-
rõl tettek tanúbizonyságot, csak három bejegy-
zést kellett – nem a kiírásnak megfelelõ szöveg
beküldése miatt – törölni… Internetes vendég-
könyvünkben (ami aztán elsüllyedt a web tenge-
rében) sokkal rosszabbak is voltak…

A beérkezett javaslatok között voltak ha-
gyományosak: Olvassatok minden nap! (1),
Olvasni jó! (6), Könyvtár: egy biztos hely,

ahonnan elérhetõ a tudás (11); mókásak: Ne

habozz, lapozz (5), Ne sokat költsön, vegyen

inkább kölcsön (21!), Figyúzz! Olvastad már?

(19); politizálók: ZOUNOKI könyvtár, a

„peda” kedvezményért kár?! (0), Ha nincs

pénze könyvre, fára, melegedjen a könyvtár-

ban (15), de volt népnevelõ jellegû: Ne menj

a kocsmába, gyere a könyvtárba! (13), nyelv-
mûvelõ: Szememet az anglicizmus bántja, a

fenébe az olvaSHOW-val, menjünk a könyv-

tárba! (5), érthetetlen: Megjelent DVD-n és

VHS-en: A Jó Könyvek (0), erotikus(nak
szánt?): Könyvtár, a második legjobb! (3), web
2.0-ás könyvtárosokat célzó: Több könyvtárost,

kevesebb informatikust (6), HIBA: a keresett

információ nem található a szerveren. Sokat

segít, ha elmész a könyvtárba! (17) Könyvtár.

Keress rá (4) és még számtalan, szebbnél szebb
gondolat, melyek zömét az érdeklõdõ megtalál-
hatja a szlogenviadal.freeblog.hu címen! (A zá-
rójelben a kapott szavazatok száma található!)

Aztán az október 10-én kezdõdõ szavazás
majdnem meghiúsította az egész viadalt.

Szegény könyvtár ingyenes webszavazót hasz-
nál, s az elsõ szolgáltató 11-én reggelre bizony
alaposan összekutyulta a szavazólapokat. Sze-
rencsére: 1. elõzõ este „mentést készítettünk” –
azaz rögzítettük az addig beérkezett szavazato-
kat; 2. találtunk egy másik ingyenes szolgálta-
tót, amelyik végül sikeresen lebonyolította a
szavazást, így csak pár szavazat veszhetett el, és
fél óránál tovább nem „szünetelt” a voksolási
lehetõség.

Október 16-án reggel kilenc óráig összesen
714 szavazat érkezett, ez idõ alatt honlapunkat
csaknem ezerötszáz látogató kereste meg.

Az idézetek kategóriában a legtöbb embert
Kosztolányi mondása ragadta meg: A könyvet

mindig ketten alkotják, az író, aki írta és az

olvasó, aki elolvassa.

A saját szerzemény kategóriában a harmadik
helyet az Én a tudásra nem várok, elébe me-

gyek: könyvtárba járok (28) szerezte meg, má-
sodik (holtversenyben) a Gyere a könyvtárba,

nyissál a világra! és a Könyvsziget, itt érdemes

kikötni! (34-34) lett.
A kategória gyõztese (méltán) az Információs

sztráda? Ballagj át a könyvtárba! (39) lett, mely
szlogen honlapunk (www.vfmk.hu) címsorába is
bekerült.

A szlogenviadal békésen zárult. Reméljük,
hasznosan is!

Köszönet az ötletadónak (Illés Julianna) és a
bonyolításban segédkezõnek (Szeifertné Balázs

Ildikó).
Takáts Béla

Tolna megye összefogása

Megyénk a kisvárosok és kistelepülések kies
hazája, ahol a könyvtár is a mindennapok tarto-
zéka, különösen azokban a falvakban, ahol az
utóbbi években szolgáltatóhelyeink létesültek,
teleház, mûvelõdési ház, posta vagy éppen fod-
rászat mellett.

Az idei összefogásból is részt kért mindenki.
Legalább annyiban, hogy a könyves vasárnapon
estig várták az olvasókat. A száznyolcvan re-
gisztrált program nyolcezer kétszáz látogatója
választhatott a könyvtár hagyományos profiljá-
ból: kötetbemutatók, író-olvasó találkozók, iro-
dalmi és szakelõadások körébõl, de jó ideje is-
merheti a látogató a könyvtáraknak azt a vidám,
játékos, olykor önfeledt arcát is, amely az idei
év showmûsoraiban látványosan is megmutat-
kozott.

A legnagyobb „nyüzsi” a Babaolvashow prog-
ramjain volt, ahol a már mászni tudók legszíve-
sebben azonnal „átrágták” volna magukat a szak-
irodalmakon, miközben a szülõk, nagyszülõk
arról hallhattak, hogyan segíthetik a szülõk gyer-
mekük beszédfejlõdését (Bátaszék), melyek a
bababarát internetes oldalak (Pörböly, Kakasd),
milyen a sünizene (Paks), hogyan mûködik egy
baba-mama klub (Simontornya), milyen egész-
ségügyi termékeket, ölbeli és körjátékokat érde-
mes megismerni, mi is az a babamasszázs (Szek-
szárd).

A kölykök is zajosan élvezték a rendhagyó
gondolatokat a világról s benne az emberrõl
(Paks), a neves író személyes varázsát (Simon-
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tornya), elmondhatták kedvenc kívánságaikat
mesékbõl, felolvastak egymásnak, irodalmi hét-
próbáztak, végül a megyei színjátszó gálán bril-
líroztak, nagy közönségsikert aratva (Szek-
szárd).

A tinik többnyire alkottak valamit, például
képregényben rajzolták meg az olvasáshoz való
viszonyukat (Bátaszék, Szekszárd, Tamási,
Dombóvár). E feladat mellé remek kézmûves
munkák is születtek sok helyen, sõt piactéren,
iskolákban a regényhõsök felismerése volt a
nagy kaland (Paks). És vetélkedõ vetélkedõ
hátán. Kétségtelenül a képregény-készítés vit-
te a pálmát a megyében, mert ehhez kapcsoló-
dóan sok tinibeszámoló hangzott el arról, hogy
ki mit olvasott a tesójának, hogyan lehet értel-
mesen lógni a neten vagy megnézni egy szép
képzõmûvészeti kiállítást, ki tud jobb szlogent
kitalálni az olvasásról, miért fontos a helytör-
téneti kutatás (Hõgyész, Bonyhád, Duna-
földvár, Szekszárd). A könyvtárosok program-
ba vették a legújabb divatõrületet, a selyem-
festést, amit nagyon sok gyerek meg akart
tanulni (s elvihetõ ajándékként sálakat, kiegé-
szítõket készíteni), miközben egy népszerû
zenekar szórakoztatta a nagyérdemût (Szek-
szárd).

Kellemes zsibongás övezte a nagyiolva-

show-k internetes kurzusait is szerte a megyé-
ben, megannyi eltökélt és heurékázó nagyszü-
lõ személyében. Ugyancsak népszerû volt az
új hangoskönyv-kínálat, ami a fiatalok köré-
ben is egyre keresettebb. Mindezekhez hozzá-
tartozott a türelem, a beszélgetés és az egyéb
összejövetelek sokszínûsége. Voltak kreativi-
tást fejlesztõ számítógépes gyakorlatok, térkép-
és könyvritkaságok, archív kották és kiállítá-
sok bakelitlemezekbõl, költõ-újságíró emlék-
táblájának avatása, hagyatékának átvétele, iro-
dalmi délutánok, nagymamák-unokák kaland-
jai. Pezsgés, új olvasók, kikapcsolódás és is-
meretszerzés. Bár tény, hogy az amnesztia is
jól jött némelyeknek.

Ha nem regisztrált is minden kistelepülés,
statisztikájukat büszkén küldték el az összesí-
téshez. Örültek minden egyes beíratkozott ol-
vasónak, szerény létszámú programnak Pálfán,
Pörbölyön és Szedresben is. A legszebb nap
mégis Pusztahencsén volt. Új, korszerû
szolgáltatóhelyet avattunk. Összefogással.

Németh Judit

Õszi könyvtári
rendezvények Keszthelyen

Keszthelyen a Fejér György Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárában a Nagy olvashow orszá-
gos programsorozat keretében október 2-án Bos-

nyák Viktória írónõvel találkozhattak a fiatalok.
Október 4-én a Kismamaklub foglalkozásán A

baba szellemi és mozgásfejlõdése címmel Nagyné

Czibor Éva védõnõ elõadását hallgathatták meg
a kismamák.

Október 5-én könyvtári activity várta a gyer-
mekeket, október 8-ától 12-éig pedig minden nap
más-más kézmûves technikákat sajátíthattak el.

A városi könyvtárban október 3-án kora dél-
után nagy sikerû író-olvasó találkozón helyi és
hévízi gimnáziumi tanulók ismerkedhettek meg
Balla D. Károly ungvári íróval, aki este a felnõtt
közönségnek mutatkozott be.

Október 7-én a könyvtár elõtti téren, vala-
mint a könyvtár udvarán könyves vasárnapi egész

napos programra került sor keszthelyi résztve-
võkkel, valamint harminc kistérségi település
közremûködésével. A fesztivált tíz órakor Ruzsics

Ferenc polgármester és Kiss Gábor, a zalaeger-
szegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
nyitotta meg a könyvtár elõtti rendezvénysátor-
ban. Keszthely város polgármestere, a megyei és
a városi könyvtár igazgatója köszöntötte Kovács

Miklós kehidai könyvtárost, aki ötven éve ezt a
hivatást végzi. Ezután az alábbi fellépõ csopor-
tok, együttesek adtak folyamatosan színvonalas
mûsort:
Gyenes Néptáncegyüttes, Gyenesdiás
Szántó Imre Általános Iskola, Alsópáhok
Hévízi Gyöngyszemek Táncstúdió
Csány-Szendrey ÁMK tánctagozata




