
A Pest Megyei Könyvtár 2009-ben pályáza-
tot adott be az NKA Könyvtári Szakmai
Kollégiumához, amely során 2 millió forint
támogatást nyert el az Országos nagyi
könyvtári napok megyei rendezvényeinek
lebonyolítására Pest megye települési
könyvtáraiban.

Már a pályázat elõkészítése során is arra
törekedtünk, hogy a települések könyvtáro-
sai, a helyi igényeknek és sajátosságoknak
megfelelõen, maguk döntsenek a könyvtá-
rukban megvalósítható programokról. E
programok közös és legfõbb célja az volt,
hogy minél több idõskorú embert ismertes-
sünk meg a könyvtári szolgáltatásokkal. A
program teljes mértékben kapcsolódott az
országos programbizottság által javasolt té-
mákhoz és programtípusokhoz. Kiemelten
szerepelt minden résztvevõ tervezetében az
idõsödõ korosztály segítése, hogy minél ha-
marabb és minél alaposabban elsajátíthas-
sák a digitális írástudás alapelemeit. Nagyon
sok ingyenes oktatás és internetes játék volt
e programok között.

Összesített adatok a megvalósult rendez-
vényekrõl:

Pest megyében 24 település könyvtára
vett részt az akcióban 120 programmal:
Abony, Aszód, Budakeszi, Cegléd, Csév-
haraszt, Érd, Erdõkertes, Gödöllõ, Kartal,
Kiskunlacháza, Leányfalu, Maglód. Monor,
Nagykáta, Nagykõrös, Pilisvörösvár, Po-
máz, Szentendre, Szentmártonkáta, Sziget-

halom, Törökbálint, Vác, Vecsés, Veresegy-
ház. Annak ellenére, hogy külön programot
sok Pest megyei településen nem tudtak
szervezni a könyvtárosok, a központi elosz-
tású plakátokból, szórólapokból kb. hatvan
településre vittünk, és ahol a könyvtáros
megtehette, legalább a könyves vasárnapon
kinyitott a könyvtár.

A megvalósított programok típusai:
12 elõadás az egészséggel és az idõskorú-

ak családi kapcsolataival foglalkozott. Az is-
meretterjesztõ elõadásokon, több települé-
sen, a helyi háziorvosok adtak tanácsokat az
egészségesebb életmódról. Néhány konkrét
elõadáscím: Táplálékod legyen gyógyítód –
Budakeszi; Nyugdíjasan is lehet pozitívan –
Cegléd; Segítség, tinédzser az unokám –
Érd: Idõskori párkapcsolatok – Erdõkertes;
Idõskori betegségek – Pilisvörösvár.

Számos könyvtárban volt könyvbemuta-
tó, ahol elsõsorban helyi szerzõk mutatták
be megjelenõ könyveiket, de többségében
országosan ismert szerzõk voltak a meghí-
vott elõadók: Shäffer Erzsébet (aki három
településen is volt megyénkben), Kígyós Er-
zsébet, Bagdy Emõke.

Volt teadélelõtt, mesedélután, versfelol-
vasás kávézás közben, és természetesen fel-
olvasóest, melyen az olvasók, látogatók be-
szélgethettek vagy bemutathatták azokat az
irodalmi mûveket, amelyeket õk szeretnek.  

Ugyanakkor neves elõadók is vendégeink
voltak, pl. Kóka Rozália mesemondó, Papp
Györgyi elõadómûvész és a Hahota színház,
akik nívós irodalmi alkotásokkal szórakoz-
tatták az olvasókat. 

A sok könyvtárban kedvelt vetélkedõkbe,
játékos irodalmi versenyekbe is bevonták a
nagymamákat, nagypapákat. Vácott például
filmes vetélkedõt rendeztek a hatvanas évek
filmjeibõl csak nyugdíjasok számára. Érden
a város látképét kellett mozaikképként az
internet segítségével kirakni. Természetesen
szerepelt a játékok között az összefogás
honlapjáról letölthetõ Betûvetõ játék is.

Közös játszóházat, kézmûves foglakozá-
sokat szerveztek, amelyek eredményeként
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több helyen kiállítást is létrehoztak az idõs
korosztály által készített munkákból. 

Több mint húsz települési könyvtárban
volt ingyenes az internethasználat. Sõt, ok-
tatást vagy elõadást szerveztek a netrõl az
idõskorúak számára. Érden Szépkorú netgu-
ru címmel nagyi- unoka számítógépes dél-
után volt a könyvtárban, és ennek keretében
tartották meg a Nagyi- mesél… címû fotópá-
lyázat eredményhirdetését is. 

Kísérõ programként a mindennapi könyv-
tári szolgáltatásokon túl gyakori volt a hasz-
nált könyvek vására; az ínyenceknek
sütikóstoló, fõzõverseny; a sportolni vá-
gyóknak jógabemutató, idõskori fitness be-
mutató. A szórakozni kívánókat bábelõadás,
nótaest, néptáncbemutató csábította be a
könyvtárakba. Hogy nem hiába, azt jól bizo-
nyította, hogy a csábításnak engedõk nem-
csak nézõi, hanem aktív résztvevõi is voltak
e rendezvényeknek. ■

Minden könyvtári szakember tudja, hogy a
könyvtári olvasók jelentõs része az ún. na-
gyi korosztályból kerül ki. Ami az utóbbi
évtizedben a fiatalok körében egyre inkább
jellemzõ, hogy játékra, vetélkedõre, sõt,
internetes vetélkedõre érdemes õket invitál-
ni, a nyugdíjasoknál egy kicsit még újdon-
ságnak számít. Igyekszünk õket ebbõl a
szempontból is felkarolni, elsõsorban az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség által
szervezett Könyvtárak összefogása a társa-
dalomért program keretében. 

Október elején – alighogy lezárult nálunk
az Érdi napok programsorozata – ismét iz-
galmas-játékos héttel vártuk az érdeklõdõ-
ket. Az országos nagyi könyvtári napokon
az ötven év feletti korosztályt szólítottuk
meg, programjainkkal az õ figyelmüket
igyekeztünk ráirányítani arra, hogy a könyv-
tárak az olvasáson kívül sokféle egyéb 
le-hetõséget kínálnak az újfajta ismeretek
szerzésére, többek között tájékozódásra, és
ismerkedésre, bemutatkozásra, együttlétre.

Mi, fiatal könyvtárosok kaptuk azt a fel-
adatot, hogy mozgósítsuk ezt a korosztályt,
hozzák el unokájukat, töltsenek velünk
együtt egy kis idõt a könyvtárban. Merjenek
bátran az internethez nyúlni, ugyanakkor
nyilvánuljanak meg kicsit személyes ügyek-
ben is! Segítsünk nekik közösséget találni,
egyben mutassák meg belsõ értékeiket is!

Ugyanakkor folytattuk a már évek óta si-
keresen zajló projekteket is, illetve most ki-
csit felfrissítettük õket.  

Nálunk a megbocsátás hetei az intézmény
névadójának, Csuka Zoltánnak a születés-
napjától, szeptember 22-étõl, egészen ok-
tóber 11-éig tartottak. A nagyi-napokon
emellett térítés nélkül iratkozhattak be a
nagyszülõk az unokákkal.

Rendezvényeink közül az alábbiakat
emeljük ki:

Október 5-én, hétfõn nagyi-baba klubot
tartottunk a gyermekkönyvtárban, ami jelle-
gét tekintve a már évek óta jól mûködõ Ba-
ba-mama Klubon alapult, melyre természe-
tesen vártuk a nagymamákat, a nagypapákat
és persze a babákat. Volt játék, éneklés, me-
seolvasás, tapasztalatcsere. Az idelátogató
nagyszülõk ajándék nagyi-olvasójegyet kap-

Nagyik az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtárban
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