
a raktári rendet. A sok kis apró kéz pilla-
natok alatt „rendet” rakott a könyvtárban.

Az Országos könyvtári napok rendez-
vénysorozata alatt gyermekkönyvtárunk
28 programmal színesítette az összefogás
programsorozatot. Szélesre tártuk gyer-
mekkönyvtárunk ajtaját, és nagyon sok
látogatót csalogattunk be programjaink-
kal. Nem lehet minden rendezvényrõl
részletesen beszámolni, mert a Könyvtári
Levelezõ/lap hasábjai is betelnek egyszer.
Aki kíváncsi, hogy mit nyújtottunk olva-
sóinknak, látogatóinknak, az megnézheti
az Országos könyvtári napok honlapján. 

Én mit kaptam ettõl a héttõl?  Nagyon
nehéz megfogalmazni. El sem tudom
képzelni, milyen lett volna a gyermekko-
rom, majd a felnõtté válásom az „öregek”
nélkül, vajon milyen emberré váltam vol-
na, ha nincsenek… õk, az öregek! Az én
világom velük: apáink, nagyapáink életé-

vel, munkásságával kezdõdött. Õk építet-
ték számunkra azt a jelent, amelyben a
mi generációnk egy újabb nemzedék jö-
võjét alapozhatja meg. Mindennapi mun-
kánkhoz az elõdök példáiból meríthetünk
erõt, hitet és bátorságot. Én ezt kaptam
ettõl a héttõl. ■
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És felvirradt a nap, az Országos könyvtári napok kezdõnapja. Évrõl évre hatalmas lel-
kesedéssel vetjük bele magunkat a programszervezésbe, próbáljuk kifürkészni, vajon
milyen témákkal érhetjük el olvasóinkat, mi lenne az, amire felkapják a fejüket, és
mint a huszárló, ha trombitaszót hall, egyenest a könyvtárba térnek be.

A központi témajavaslatok: a biztonság, a mozgás, a bölcsesség, a társas kapcso-
latok és a játék minden korosztálynak fontos életeleme, mégis ezek a fogalmak az
idõskorral új értelmezést nyernek. Bármelyik témához nyúltunk is, megelevenedett,
fontos és érdekes tényeket tudhattunk meg az elõadótól, a munkájáról, a szenvedélyé-
rõl. Említhetném például a rendõrnõt, aki olyan veszélyekre hívta fel a figyelmünket,
amikre sosem gondolnánk: hogy a télire vásárolt tüzelõanyag lepakolása közben el-
vághatják a telefonvezetéket, lekapcsolhatják az áramot a lakásban, és míg este sötét-
ben várjuk, hogy a szolgáltató elhárítsa a hibát, védtelenül, elvágva a külvilágtól, ki-
rámolhatják a házunkat. „Folyamatos éberség!” – mondaná Mordon professzor a
Harry Potter-sorozatból, de a mi szüleink, nagyszüleink még jóhiszemûek, nem gon-
dolják, hogy az öltönyös idegen, akinek lerobbant a kocsija és kezet szeretne mosni, 

Országos könyvtári napok a Verseghy Ferenc Könyvtárban II.

Programok a felnõttolvasó-szolgálatban

✒✒    Balázs Ildikó



vagy a kiskamasz, aki egy pohár vizet kér
a nénitõl, feltérképezi a házat, értékek
után szimatol, hogy napok múlva többed-
magával térjen majd vissza.

Aztán itt van a természetbarát klu-
bunk, amely rendszeresen a könyvtárban
tartja összejöveteleit, élménybeszámoló-
it. Vajk Ödön, a Szolnoki Közalkalmazott
Természetbarátok Turista Egyesülete el-
nöke, rendszeresen tart ismertetõket a
Szolnok környéki túraútvonalakról, kiál-
lítást is rendezett épp a nyáron, sok él-
ménnyel teli fényképpel. A hétre idõzített
találkozón, a nagyszülõk és unokák kö-
zös sétahelyeirõl készült bemutatón a 
kevésbé ismert természeti szépségekkel
ismerkedhettünk meg. Amikor a nagyi
sétál az unokával a városban, gyakran
csak az unásig ismert helyeken teszi. Pe-
dig a városban is találhatók elfeledett
szép helyek, amiket érdemes megmutatni 

a kicsiknek. A közös élmény közelebb
hozhatja a nemzedékeket, megértést és
tiszteletet ébreszthet egymás iránt. Az
elõadás után rövid sétát tehettek a vállal-
kozó szellemûek a gyönyörû õszi napsü-
tésben.

A másik klubszerûen mûködõ csopor-
tunk is talált olyan témát, amely beil-
leszthetõ volt a programsorozatba. Ujlaki
Csaba, a TIT Uránia Csillagvizsgáló ve-
zetõje, havi rendszerességgel tart isme-
retterjesztõ elõadásokat a könyvtárban az
érdeklõdõknek. Most a bölcsesség téma-
köréhez illeszkedve Hipertér címmel tar-
tott elõadást. Az izgalmas téma fiatalokat
és idõsebbeket is vonzott. Betekintést
nyerhettünk a csillagászati fizikába, úgy-
mint hipertéri jelenségek, idõutazás, fe-
kete lyukak, párhuzamos világok.

Az egészség és annak megõrzése idõs
korra válik csak igazán fontossá. Immár
hagyományosan általános szûrõvizsgá-
latokkal vártuk a szolnokiakat, melyek
most hallásvizsgálattal, számítógé-
pes lábvizsgálattal és véradással egészül-
tek ki.

A könyvtárban sikeresen mûködõ
Europe Direct irodával együttmûködés-
ben több programot is tudtunk tartani.
Ezek közül kettõt emelnék ki, melyek
pozitív visszhangot váltottak ki a résztve-
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võkben. Tavaly jelent meg Bali István
könyve Francia szemmel Jász-Nagykun-
Szolnok megye francia kapcsolatairól
címmel. A kétnyelvû kiadvány történeti
szempontból is szól a megye testvérme-
gyei és kulturális kapcsolatairól, hite-
lesen, élményszerûen. A nagy sikerû 
rendezvényen a szerzõvel Nagyné Kiss
Mária beszélgetett.

Az élményeknek egy másik rendezvé-
nyen is nagy szerep jutott. Aktív nyugdí-
jasok bizonyították a tételt, miszerint
Nyugdíj után kezdõdik az élet. Ezzel a
címmel jelent meg ugyanis lengyel–ma-
gyar nyugdíjasokról egy kiadvány 
a Europe Direct segítségével. A kiad-
ványban lengyel és magyar nyugdíjasok
vallanak életükrõl, aktív tevékenységük-
rõl, megismertetve a csatlakozás lehetõ-
ségét is társaikkal. A kiadvány bemutató-
ját ötórai teával egészítettük ki, melyen a
füzet magyar résztvevõi személyesen is
megismerkedhettek egymással. Az is-
merkedést nótaszóval egészítette ki Gelei
Tamás kunmadarasi népdalénekes, de jó
volt hallgatni az élménybeszámolókat az
utazóklub kalandjairól, a szolnoki Szeni-
or Színház kemény próbáiról ugyanúgy,
mint a tiszafüredi Vackor Varroda kézmû-
ves foglalkozásairól, ahol a varrás mellett
igazi barátságok szövõdtek a tagok kö-
zött. A varroda alkotásaiból kiállítások
készülnek, jeleneteik, melyeken megele-
venednek a mesehõsök, például a névadó
Vackor, Lúdas Matyi vagy maga a hon-
foglalás, minden korosztályt elvará-
zsolják.

Ebben a kiadványban bemutatkozott
Csikász Sándorné is, aki a Finnugor Né-
pek Baráti Köre vezetõjeként igen szoros
kapcsolatban áll a Verseghy Ferenc
Könyvtárral. Széles érdeklõdési köre a

közgazdaságtantól a zenéig sodorta, kap-
csolatai segítségével nemzetközi hírnévre
tett szert. Ezen kapcsolatokat gyakran a
könyvtár javára is fordította, ezt a 2012.
évben a könyves vasárnapon könyvtá-
runk örökös tagsággal viszonozta.

A könyves vasárnapi forgatag elma-
radhatatlan akcióihoz a felnõttolvasó-
szolgálat egy különleges mozzanattal 
járult hozzá. A középiskolásoknak szer-
vezett, hagyományos 24 órás vetélkedõ
elõfeladatát könyvtárunk együttmûködé-
sével bonyolították le. A könyvtár mai
épületébe épp 15 éve költözött be, ennek
aproróján 15 éves jubileumi olvasójegy-
gyel vártuk a 15 éves diákokat. Minden
középiskolás csapat mozgósította a 9. év-
folyamot, hogy ezen a napon iratkozza-
nak be a könyvtárba. Ennek eredménye-
ként 15 órától a 18 órai zárásig sorban
álltak a beiratkozni vágyó fiatalok.

A beiratkozások megtörténtek, az ak-
ciók, a programok lezajlottak, most már
jöhetnek a munkás hétköznapok, töretlen
lelkesedéssel és szeretettel várjuk régeb-
bi és vadonatúj olvasóinkat is! ■

A képeket Balázs Ildikó, Tóth Etelka Edit, 

László Cecília készítette.
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