
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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tak, s az unokáikkal együtt válhattak könyv-
tárunk olvasóivá.

A délelõtt folyamán felmerülõ nagyszülõi
kérdésekre a Baba-mama Klub helyi vezetõ-
je, Stibrányi Mártonné védõnõ válaszolt, de
a nagyszülõk egymással is megoszthatták
ötleteiket, tapasztalataikat.

Kedden Segítség! Tinédzser az unokám!
mottóval Bagdy Emõke pszichológus tartott
fiatalos lendülettel egy lebilincselõ, igen tar-
talmas elõadást. Szó volt a gyermeknevelés-
sel kapcsolatos kérdésekrõl, a felmerülõ 
nehézségek kezelési technikáiról, lehetõsé-
geirõl és a generációs különbségekrõl. 

Szerdán Szépkorú netguru címmel nagyi-
unoka délután volt a könyvtárban. Ennek
keretén belül került sor a júliusban meghir-
detett, Nagyi mesél… elnevezésû fotópá-
lyázat eredményhirdetésére. A beküldött fo-
tókra augusztus végétõl október elejéig 
szavazhattak honlapunk látogatói. A nagy
népszerûségnek örvendõ szavazás alkalmával
napi szinten tucatjával érkeztek a voksok. 

A pályázóknak összeállított ajándékcso-
mag tartalmazta az emblémás központi aján-
dékokon kívül a beküldött fotót díszkeret-
ben, s az egyéb apró ajándékok mellett egy

olyan kedves plüssmackót, amelyik a póló-
ján viseli a fotó kicsinyített mását, ezzel vál-
va egyedi, különleges ajándékká. 

A délutánon sor került egy vetélkedõre,
ahol játékos mûveltségi kérdéseket kaptak a
családok – ezt internet segítségével oldhat-
ták meg a leggyorsabban. Volt, aki a vetélke-
dõre magával hozta gyermekkori, kedves
mesekönyvét, meséjét, s a vállalkozó szelle-
mûek fel is olvashattak belõle. 

A vetélkedõk ügyességét a központilag
küldött ajándékokkal (emblémás póló, sza-
tyor, fakanál, kötény, horgászsapka, katica
ceruzatartó, nagyi tájoló, kulcstartó, könyv-
jelzõ) jutalmaztuk. Amíg az eredményeket
összegeztük, lehetõség volt kötetlen beszél-
getésre, internetezésre, „ötórai” teára,
uzsonnára. 

Régi gyermekjátékokból egy kiállítást ké-
szítettünk, a gyerekek és nagyszüleik ennek
minden darabját kipróbálhatták, önfeledten
játszottak velük. 

Kiemelt figyelmet kaptak azok a nagyi ol-
vasóink, akik megmutathatták nálunk kü-
lönleges hobbijukat, így Berecz Józsefné
Bácskai Éva nyugdíjas tanárnõ a festménye-
ibõl és grafikáiból összeállított rögtönzött
kiállítást mutatta be, s mesélt élményekben
gazdag életérõl. 

Druzsin József feleségével közös hobbi-
ját, a pozsgás növények gyûjtését szemlél-
tette, külföldi utazásaik során szerzett élmé-
nyeikkel tették még színesebbé a több ezer
egyedet felsorakoztató, féltve õrzött gyûjte-
ményük bemutatását.  

Végszóként, ha összegezni akarjuk ezt a
pár napot és a hozzá kapcsolódó elõkészítõ
tevékenységet, elmondhatjuk, nekünk, kez-
dõ könyvtárosoknak izgalmas és tartalmas
feladat volt. Olyan idõsebb emberekkel ke-
rültünk nagyon jó kapcsolatba, akiktõl mi
magunk is tanulhattunk – elsõsorban ember-
séget, de nyitottságot, rugalmasságot is. Jó
volt látni, ahogy megnyílnak azok az olva-
sóink, akikkel csak pár percet töltünk együtt
egy-egy kölcsönzés alkalmával. 

És még egy dolog: Bagdy Emõke elõadá-
sa, a beszélgetés a részt vevõ védõnõkkel,
„nagyikkal” talán hozzásegít minket ahhoz,
hogy a saját szüleinkkel, nagyszüleinkkel
szemben mi is toleránsabbak legyünk. ■
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