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A tini könyvtári napok
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében

E kiadvány januári számában a Nagy olvashow

megyénkben történt eseményeit foglaltam össze
„Örömködés” hat tételben címmel. A hatodik
tétel a Várakozás öröme volt… Beteljesült.

Februárban kezdett a pályázatírással tudato-
sulni: a folytatás már nem várat magára, elkez-
dõdött. Feladatul a tini korosztály könyvtárba
invitálását kaptuk. Fogásokat kerestünk ezen a
korosztályon, kapaszkodókat. Levelezõlistán, ma-
gán e-mailekben ötletbörzéztünk. Sztároltuk azon
kollégákat, akiknek ilyen idõs gyermekei tanul-

mányként szolgáltak. Kezdtünk „tinisedni”, leg-
alábbis lélekben.

Most is nagy segítség volt a központi szerve-
zés, az anyagi források – a Nemzeti Kulturális
Alapnak köszönhetõen –, a központi pr-anyag, a
kecskeméti megyei könyvtár szerepvállalása.

Összefogott a megye könyvtárosainak apraja-
nagyja. Nagy kihívás volt, de ugyanakkor tevé-
kennyé tett bennünket.

Június 23-án találkoztunk a megyei könyvtár-
ban egy szakmai konferencián (http://www.
vfmk.hu/030220080616), ahol az õszi program
már hangsúlyosan jelent meg. Ismertük a pályá-
zati eredményt, formálódtak a napok eseményei.
Határidõk, szervezések és levelezés. Néha döb-
benet: alig van a településen tini, egész héten
eljárnak más település iskoláiba, csak hétvégén

vannak itthon. Mivel hívhatók õk be
a könyvtárba? A megoldások, javas-
latok folyamatosan születtek, az ötle-
teket a levelezõlistán megosztottuk.

„A védõnõ jön, a gyerekorvos
igent mondott, a saját fodrászom
rábeszéltem, kozmetikus a családból
– más településrõl –, de lesz, a rend-
õr, reméljük, ráér (csak most ne le-
gyen bûn a faluban), a körmész ígér-
te, a pedagógus vállalta…”

Lassan csillapodtak a szervezés
izgalmai. Táblázatba foglalva: ki-
mikor-hol településenként, s ez még
ingyen van… Most jön a feladat a
megyei könyvtár pályázati forrásá-
ból: kit lehet meghívni, mikorra? Kit
szerveznek a szomszéd településen,
lehet-e olcsóbban továbbinvitálni, ha
már erre jár…, a tinik örömére jöjjön
hozzánk is. A felismerés: a gyereke-
ket is át lehet vinni egyik településrõl
a másikra, így két színvonalas rendez-
vény részesei lehetnek, két települést,
két könyvtárat is megismerhetnek. A
felsorolás természetesen nem teljes. Az
állatorvos meghívása az utolsó pilla-
natok ráeszmélése volt, a sok kedvenc
háziállathoz tanácsadást szervezünk, a
könyvek lekerülnek addig a raktári
helyükrõl, sõt a kis kedvenceket be is
lehet hozni, kéretik a nagyobbakról
fényképes ismertetõ, mert negyven
négyzetméteres a könyvtár.
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A programok feljelentkeztetése határidõre az
osszefogas.kjmk.hu honlapon az utolsó hullámait
indította el a programszervezésnek, mert itt lát-
hatóvá vált, ki mit talált ki, milyen ötletet lehet
még megvalósítani.

Ezután kezdõdött a szépítgetés, a csinosítás.
A promóciós anyag elvitele nem okozott gondot
a megyében dolgozó kollégáknak. Sokan a meg-
beszélt idõben jöttek érte, de vittük mi, megyei
könyvtárosok is, ha útba esett a módszertani
látogatások kapcsán. Jött érte már nyugdíjas szü-
lõ, mert õ olcsón és ráérõsen utazik, s örömmel,
mert még soha nem járt a könyvtárunkban. Pe-
dagógus, aki kijár Szolnokról tanítani az adott
településre, és egyik település könyvtárosa vitte
a másikét, mert leadja a buszról stb.

Megoldottuk, de még milyen szuperül! Közel
18 ezer látogató a megyében e néhány nap alatt.
281 program, 27 település. Ki gondolta elsõre,
mennyi minden „befér” egy
könyvtárba? A hagyományos
író-olvasó találkozókon, kiállí-
tásokon, vetélkedõkön túl: retró
kiállítás, mert mi is voltunk ti-
nik, csak régebben; kvízjáték a
divatról; divatbemutató; vizuá-
lis alkotótechnikák; színjátszó
csoportok; a Barátok közt Noé-
mije; tinistaféta; Power Point
pályázat; Tini webtélkedõ; Tini

ki mit tud; Tini Titkok Kapuja;
szépségápolás, tanácsadás, frizu-
ra, smink; Tinik playbackben; a
nõi és a férfi test bölcsességei;
Csak mondd, hogy nem! – õszin-
tén az alkoholizmusról; Függés-

ben – függõségben – ismerd

meg az ellenséged; internetes já-
tékok; stb.

Ami nem fért a könyvtárba,
az a könyvtár elõtti téren va-
lósult meg: élet a jurtában,
táncház, népi játékok, arcfes-
tés, óriásbáb-elõadás, íjász-
kodás, gálamûsor.

Több száz fénykép (http://
www.vfmk.hu/0110012008
1008), jó néhány videó (http://
www.vfmk.hu/011120081009),
különbözõ alkotások garmadája
õrzi a program varázsát. Több

szolgáltatás alakult olyan jól, hogy ezután már
rendszeresen igénybe vehetõ lesz. A Tini Titkok
Kapuját már nem bontjuk le, ez a válogatás a tinik-
nek szóló irodalomról már itt találta meg a „raktá-
ri” helyét. Képes bemutató a http://archiv.vfmk.hu/
portal/20081007/07/index.html oldalon.

Érezhetõen sokat javultunk a média területén
is, ennek eredményei szintén tükrözõdnek a köz-
ponti honlapon, köszönet érte, mert így együtt jó
látni, számba venni a híreket.

A Könyves vasárnap sikerei, a jó hangulat
visszahozta az „örömködést” több tételben. Min-
den könyvtáros kolléga egyéni munkája adta
össze a megye sikerét ezeken a tinis napokon.

Jó volt munkatársnak lenni ebben a nagysze-
rû csapatban. A statisztikai adatok a központi
honlapról elérhetõk mindenki számára, de a prog-
ramot megélni kellett, formálni, részt venni ben-
ne, kitalálni, megvalósítani, összefogni.
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Az országos programról, megyénkrõl és a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárról szóló be-
számolók, elõadások anyagai és diái, képei meg-
tekinthetõk a http://www.vfmk.hu/030220081005
oldalon.

A program megyei zárókonferenciáján (no-
vember 17.), remélem, még sok fényképen, tör-
téneten, értékelõn, elõadáson átéljük az elért si-
kereink feletti örömöt, s jövõre folytatjuk.

Illés Julianna

Tini könyvtári napok
Csongrádon

2008. október 7. és 12 között tiniktõl volt han-
gos a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és
Információs Központ. A 18 400 lakosú település
általános és középiskoláinak pedagógusai össze-
fogtak a könyvtárral annak érdekében, hogy egy
igazi tinis héten vegyenek részt az intézmény
szervezésében.

Ha a hét statisztikai számait nézzük, akkor
elmondhatjuk, hogy a huszonnégy rendezvényen,
a nyolc kísérõ eseményen részt vevõ l849 fiatal
mindegyike megtalálhatta az érdeklõdésének
megfelelõ programot, több akcióval hívtuk fel a
tinik és nemcsak a tinik figyelmét a könyvtárra.

Az összefogás esetünkben szó szerint érten-
dõ, hiszen húsz olyan intézményt, szervezetet és
vállalkozót sikerült magunk mellé állítanunk, aki
azonosult a rendez-
vénysorozat elképze-
léseivel.

Olyan országos
kampányszlogent, fi-
gyelemfelkeltõ pr-
anyagot sikerült eb-
ben az évben a Kato-
na József Könyvtár
munkatársainak meg-
alkotniuk, amely a fi-
atalok visszajelzései
és a mi tapasztalata-
ink szerint rendkívül
hatásos volt. A tévé-
reklám nemcsak a fi-
atalok, hanem az idõ-
sebb korosztály fi-
gyelmét is felkeltette.
Jól használhatók vol-

tak a központi anyagok, a plakát és a sok-sok
ajándékozás céljára is alkalmas szóróanyag.

Helyben is igyekeztünk a reklámtevékenysé-
günkben is az összefogást megvalósítani. Ebben
partnerünk volt a Csongrád TV és Rádió, a sze-
gedi székhelyû Rádió Plusz, a Csongrádi Hírle-
vél, a Szegedi Est, folyamatosan tájékoztatást és
képes beszámolót is közölt Csongrád város hon-
lapja és a mi könyvtárunk a honlapján keresztül is.

Rendkívül hasznosnak bizonyult a célközön-
séget figyelembe véve az is, hogy lehetõségünk
nyílt az iskolák igazgatóinak értekezletén átbe-
szélni a programokat és az együttmûködés for-
máit. Szintén fontos volt az, hogy közel egyórás
beharangozó tévémûsor foglalkozott a Tini könyv-

tári napok csongrádi rendezvényeivel, valamint
az is, hogy a helyi televízió folyamatosan beha-
rangozókkal, valamint beszámolókkal hívta fel a
figyelmet az eseményekre.

Sikeresen szerveztük meg immár második al-
kalommal a Védõnõi Szolgálattal és a Nevelési
Tanácsadóval közösen a babaolvasójegy ünne-
pélyes átadását, valamint egy játékos foglalko-
zás megtartását. Az elmúlt két évben 87
babaolvasójegyet osztottunk ki. A tíz-tizenkét
éves korosztályt szólítottuk meg a Csongrádi
Rendõrkapitánysággal közösen az Önállóan az

utakon játékos közlekedési vetélkedõvel, ame-
lyet a város fõterén tartottunk meg. A helyszín
jó alkalmat adott arra, hogy reklámot biztosít-
sunk a további rendezvényeknek.


