
Bük város, a közel 3500 lakosával, Magyar-
ország nyugat-dunántúli idegenforgalmi ré-
giójában, Vas megyében, a Felsõ-Répce-
menti Kistérségben található. Az Alpokalja
és a Kisalföld találkozásánál, a Répce-síkon
fekvõ üdülõhely a XX. század második felé-
ben országunk egyik legjelentõsebb gyógy-
fürdõjévé fejlõdött. A felbecsülhetetlen érté-
kû hévízkincs, a látnivalókban gazdag kör-
nyezet, a gondozott településkép és a magas
színvonalú szolgáltatások gondoskodnak ar-
ról, hogy nem csak az itt élõk, hanem az ide-
érkezõ vendégek is nyugodt körülmények
között gyógyuljanak és pihenjenek. 

A település szívében mûködik a városi
könyvtár a tizenegy éve átépített, technikai-
lag jól felszerelt, háromszintes épületben.
Nem önálló intézményként, hanem a mûve-
lõdési és sportközponttal, valamint a tourin-
formirodával közösen. 

Az összefogás idei célközönségének az
ötven felettieket, a nagyikat választotta a
könyvtáros szakma. Jómagunk is e korosz-
tályt választva állítottuk össze heti program-
jainkat: a bemutató foglalkozásokat, az elõ-
adásokat, a kiállításokat. S bár a figyelem
középpontjában az említettek álltak, igazá-
ból mindenki megtalálhatta a gazdag kíná-
latból a számára érdekesnek ígérkezõ ren-
dezvényt. 

Az egyedi lehetõségek mellett voltak ál-
landó napi szolgáltatásaink, és különbözõ
akciók, kedvezmények. Például egész héten
biztosítottuk olvasóink számára a lejárt ha-
táridejû könyvek büntetlen visszahozatalát.
Az amnesztia mellett ingyenesen beiratkoz-
hatott minden ötvenedik életévét betöltött
látogató. A nagyszülõket kísérõ gyerekek,
unokák szintén kedvezményesen regisztrál-
hattak könyvtárunkba. Mondhatjuk: szá-
mukra minden féláron volt. 

Már az országos rendezvény megkezdése
elõtt két héttel fényképezni kezdtük az ötven
év feletti tagjainkat. A fotókból az olvasóter-

münkben „büszkeségfalat” készítettünk, ame-
lyet a könyves szombaton nyitottunk meg a
közönség számára. E tabló mellé egy könyves
sarkot állítottunk össze. A gyûjteményt az
idõsebb olvasóink legkedvesebb, legnépsze-
rûbb könyvei képezték, amelyeket a könyvtá-
ri statisztikánk alapján válogattunk ki.  

Sohasem késõ elkezdeni semmit. Így a
számítógép és az internet használatának
megtanulását sem. Bár az idõsebbek koruk-
nál fogva sokkal félénkebben fordulnak a
számukra új technika felé, a kíváncsiság és 
a vágy a virtuális világ megismerésére még-
is jól érzékelhetõ volt. Két napon is vártuk,
tanítottuk a nagyikat. Ez az idõ természete-
sen csak arra volt elég, hogy egy kis ízelítõt
kapjanak a „szörfölésbõl”. Ez a kalandozás
és általa a tanulás novemberben, most már
húsz órában, folytatódik!

Október 6-án a kézimunkázó hölgyek in-
tézményünkben mûködõ klubja tartott fog-
lalkozást a könyvtárban. Tea és pogácsa
mellett megcsodálták egymás nyáron ké-
szült alkotásait. Jó hangulatú, vidám, neve-
tõs élménybeszámolót tartottak az elmúlt
idõszakban velük történtekrõl. Ötleteket
gyûjtve átforgatták a könyvtár állományá-
ban található kézimunka-, hobbi- és barkács-
könyveket. 

Október 7-én a baba-mama találkozó ke-
retében kiosztottuk az olvasónaplókat és az
olvasójegyeket. A gyerekek nagyon jól érez-
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ték magukat ezen a délelõttön. Önfeledten,
szabadon csúsztak-másztak, könyveket la-
poztak, játszottak egymással. A könyvtár
bejáratánál egy vidám, katicás-csigás drapé-
riával díszített paraván fogadja a betérõket.
Az állatfigurák között egy-egy „olvasó”,
könyvet tartó baba fotója bújik meg. Vicce-
sen a Már tudok olvasni címet adtuk a
könyvtárba hívogató tablónknak.

A helyismereti akadémia programjaként
hirdettük meg Németh Sándor elõadását:
Nagyra nõtt falu vagy kis város? A hallgatók
átfogó képet kaptak Bük településföldrajzá-
ról, a város történeti és szerkezeti alakulásá-
ról. A tanár úr által kivetített térképekkel,
fotókkal vált érthetõvé és színesebbé a tájé-
koztatás. 

József Attila írta: „Én boldog pillanataim-
ban gyermeknek érzem magamat és akkor
derûs a szívem, ha munkámban játékot fede-
zek föl. Félek a játszani nem tudó emberek-
tõl és mindig azon leszek, hogy az emberek
játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a
szûkös életfeltételek, melyek a játék kedvét
és lehetõségét szegik, megszûnjenek.”

Játszani hívtuk mi is a nagymamákat,
nagypapákat és unokáikat. Több okból is.
Játszani egy közös célért. Buzdítani a játsza-
ni szeretõ embereket. Játszani az internet se-
gítségével. Játszani az intézmény honlapján,
hátha a játékos figyelme másra is ráirányul
ezen az oldalon. Játszani egymással, egymá-
sért. A játék megmozgatott és összehozott
újra barátokat, ismerõsöket, kollégákat,
szomszédokat, tanítványokat, diákokat. A já-
tékos kedv kiterjedt a közösségi oldalakra is,
hisz azokon buzdították és kérték egymást a
voksolásra. A feladat nem volt más, mint
egyszerû online szavazás. Fotópályázatot
hirdettünk Mit mesélsz nekem, nagyi? cím-
mel. Tizenhét kedves, aranyos fénykép in-
dult a vetélkedésben, amelyekre voksolni az
intézmény honlapján lehetett. Nagyon sok
szavazat érkezet, 3243 darab. E szám felül-
múlta minden képzeletünket. A fotópályázat
eredményhirdetésére és a díjátadásra a köny-
ves szombat délutánján került sor. Nem csak
a legtöbb szavazatot kapott fotók tulajdono-
sait, hanem valamennyi résztvevõt megaján-
dékoztunk valami kis aprósággal. Emléklap-
pal, könyvjelzõvel, könyvvel. A versenyben

részt vett fényképek szintén kikerültek
könyvtárunk falaira, a gyermekrészlegben.
A könyves szombaton emellett gazdag prog-
ramokkal vártuk még olvasóinkat. Lehetett
egész nap ingyenesen internetezni, kézmû-
ves foglalkozáson szalvétatechnikával fali-
képeket, díszes cserepeket készíthettek a
gyerekek. Arcfestéssel rövid idõ alatt tündé-
rek és bohócok születtek az egyik anyuka
kreatív munkájának köszönhetõen.

A könyves szombaton, az országos ren-
dezvény büki záróprogramján, a fõszerepet
ismét a nagyik korosztálya kapta. Hálával
köszöntük meg három legidõsebb olvasónk
hûségét, lelkes könyvtárhasználatát. Emlék-
lappal, könyvvel, egy kis teadélutánnal tet-
tük emlékezetessé a meghitt pillanatokat.
Kívántunk nekik jó egészséget annak remé-
nyében, hogy még hosszú ideig kopogtatnak
be könyvtárunk ajtaján. 

A büki könyvtár ebben az egy hétben ki-
sebb hangyabollyá vált. Nem csak a progra-
mok látogatása miatt, hanem szorgoskod-
tunk jómagunk is. Tettük azért is, hogy mi-
nél több, olykor a könyvtártól nagyon is „tá-
vol élõ” helyi lakos napjaiba belecsempész-
szünk egy kevés „könyv, olvasás, könyvtár”
érzést. S ha csak oly rövid idõre sikeredett,
amíg kattintva egyet szavazott, vagy megállt
egy pillanatra, hogy rácsodálkozzon a babák
vagy éppen nagyik fotóira, már nem dolgoz-
tunk hiába! 

Nem zajlik le ma már úgy rendezvény,
hogy ne tartozzunk valakinek köszönettel.
Most mi is így vagyunk, hisz önerõbõl nem
megy mindig minden. Segítségünkre volt a
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, s az ál-
taluk beadott pályázat, amelyet támogatásra
méltónak tartott a Nemzeti Kulturális Alap.
Köszönjük! ■
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