
Október elsõ hetében Pest megyében is
lezajlott a Könyvtárak az aktív idõsödé-
sért – Õszi könyvtári napok rendezvény-
sorozat. Az aktív idõsödés, a szépkorú ol-
vasók támogatása mindannyiunk szív-
ügye. A gyermekek mellett, úgy hiszem,
õk az a réteg, amelyik miatt leginkább ér-
demes dolgoznunk nekünk, könyvtáro-
soknak, hiszen az õ életük tartalmasabbá
tételében fontos szerepet tölthet be a
könyvtár. 

Szerencsére ez Pest megyében sincs
másként. A megye összes könyvtárában
kedvezményesen iratkozhatnak be, s
mindenütt igyekeznek programokat szer-
vezni nekik, tartalmasabbá téve nyugdí-
jas éveiket. Életüket nap mint nap érintõ
témákkal foglalkozó kiadványokkal,
hangoskönyvekkel, öregbetûs könyvek-
kel várja sok könyvtár az idõsödõ, nyug-
díjas olvasókat. 

Idén ugyan a megyénkben az elmúlt
évinél kevesebb könyvtár vett részt az or-
szágos könyvtári napok programsoroza-
tában, mégis közel azonos számú prog-
ram zajlott.

A programokon 5491-en vettek részt
szerte a megyében, ennek csaknem egy-
harmada 50 év feletti – sikerült tehát
megszólítani az idõsödõket, idõseket, si-
került az õ igényüknek megfelelõen ala-

kítani a programokat, bevonzani õket a
könyvtárba. 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
pályázatán elnyert pénzbõl végül – az
elõzetesen tervezett öt helyett – hat elõ-
adót tudtunk a kisebb-nagyobb könyvtá-
rakba meghívni.

Idõskorban is aktívan – találkozzunk
a könyvtárban! Így szólt a szlogen, és ez
volt a mi célunk is – minél több emberrel
találkozni a könyvtárban, minél színe-
sebb palettáját nyújtani a programoknak.
A témák elég széles skálán mozogtak, a
pszichológiai és neurológiai megközelí-
téstõl a mozgás fontosságán és az idõsek
védelmén át a zenéig, író-olvasó találko-
zókig, könyvbemutatókig és játékig. Az
érdeklõdés nagy volt, a programok na-
gyon sikeresek voltak, még a legkisebb
településeken is szinte mindig 20–30 fö-
lött volt a résztvevõk száma, s volt ahol a
130 fõt is elérte. Bagdy Emõke elõadását
a produktív öregedésrõl nagy érdeklõdés
övezte.

Természetesen az NKA által támoga-
tott elõadások mellett nagyon sok saját
szervezésû program is helyet kapott a
könyvtárakban.

A legsûrûbb napnak egyértelmûen a
keddet nevezhetjük, ekkor 27 program
zajlott a megyében, összesen 15 helyszí-
nen, de a legtöbb könyvtár igyekezett a
hét minden napjára rendezvényt szervez-
ni, több korcsoportot is megszólítva. Az
egyik legnépszerûbb programfajta az író-
olvasó találkozó és az ezzel egybekötött
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K ö z h í r r é  t é t e t i k
Országos könyvtári napok Pest megyében

✒✒    Lakatos Dorottya

Év Település Elõadás
2011 31 164 
2012 27 157 



könyvbemutató volt. Budakeszin Albert
Zsuzsát és Tornai Józsefet látták vendé-
gül az összefogás hetében, Cegléden
Gaál Zsuzsát és Telegdi Ágnest fogadták,
Nagykõrösre pedig Vidra Gabriella láto-
gatott el, hogy könyvérõl beszélhessen az
olvasókkal. Czigány György zenés múlt-
idézõ elõadása Nagykátán nagy sikert
aratott a közönség körében.

Sok helyszínen tartottak valamilyen,
az internettel összefüggõ oktatást vagy
bemutatót. Cegléden a világháló veszé-
lyeirõl szólt az elõadás, Gyömrõn, Nagy-
kõrösön és Maglódon az internet haszná-
latával ismerkedtek, Csévharaszton pedig
a skype használata volt a fõ téma, mint
modern kapocs az egymástól távol élõ
generációk között. Gödöllõn több alka-
lom is kínálkozott az idõsek számára
hogy szélesebb körben ismerkedhesse-
nek az internet sokrétû felhasználásával. 

A játék olyan tevékenység, ami nem-
csak hogy felpezsdít és leköt, de össze-
kapcsolja a különbözõ generációkat, s
szintén több helyszínen jelent meg az
összefogás hete alatt. Törökbálinton
kvízjáték várta a látogatókat, Gyömrõn
és Pócsmegyeren pedig klasszikus táblás
játékokkal múlathatták az idõt. 

Fontos szerepet kapott a mozgás, az
egészség megõrzése is. Monspart Sarolta
Príma-díjas tájfutó világbajnok öt könyv-
tárban (Törökbálint, Nagykõrös, Abony,
Cegléd és Szigethalom) tartott elõadást
az idõskori mozgás fontosságáról. Elõ-
adásai közvetlen hangulatúak és nagyon
sikeresek voltak, több könyvtár is vissza-
várja õt.

Erdõkertesen idõseknek szóló egész-
ségügyi tornával, jógával és vércukor-,
valamint vérnyomásméréssel készültek a
könyvtáros kollégák az olvasók fogadá-
sára, de szó esett a mozgásról, mozgás-
formákról Gyömrõn, Maglódon és
Monoron is. 

Fontos téma volt még a bûnmegelõ-
zés és az áldozattá válás idõs korban, hi-
szen ebbõl a szempontból az idõsek van-
nak a leginkább veszélyben. Molnár Be-
áta, a Zsigmond Király Fõiskola és az
Eötvös Loránd Tudományegyetem elõ-
adója, interaktív, hasznos és jó hangulatú
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Telegdi Ágnessel találkozhattak a gyerekek Cegléden

A Nagyinet rendezvény nagy sikerrel zajlott 
Gödöllõn

Monspart Sarolta Nagykõrösön is megmozgatta a
közönséget, ahogy tette ezt minden helyszínen



elõadásokat tartott Vácott, Gödön és Gö-
döllõn is, ahova nem csak idõsek, de
azok hozzátartozói is eljöttek.

A bûnmegelõzés volt a témája két
másik könyvtár rendezvényének is:
Abonyban a rendõrség hathatós közre-
mûködésével zajlott a tájékoztatás, Ceg-
léden pedig a Sagaku Sportklub nagy-
mestere mutatott be hasznos fogásokat,
ezúttal az ifjabb korosztálynak.

Voltak, akiket az idõskor, az idõsödés
pszichológiai megközelítése érdekelt
jobban, õket Belsõ Nóra várta Érden és
Budakeszin is. Beszélgetõs foglalkozás-
ba olvadó elõadása sok értékes informá-
cióval szolgált a megjelenteknek. 

A fõbb kategóriákba nehezen beso-
rolható, mégis sok érdekes és fontos in-
formációval szolgáló elõadással készült

Czeizel Endre genetikus, aki az idõskor
genetikai hatásairól, az idõseket érintõ
idegi elváltozásokról, betegségekrõl be-
szélt Pomázon és Monoron. 

És voltak rendezvények, amiknek
egyszerûen „csak” annyi volt a céljuk,
hogy bemutassák a könyvtárakat. Szadán
a könyvtári szolgáltatások kifejezetten az
idõsek számára is hasznos és élvezetes
rétegét ismertették, Felsõpakonyban a
nyugdíjas klub tagjainak mutatták be a
könyvtárat mint jövõbeni lehetséges
programhelyszínt. Abonyban pedig a ge-
nerációk közötti kapcsolat erõsítéseként
az unokák mutathatták be nagyszüleik-
nek a könyvtárat és azt, hogy mit is sze-
retnek benne annyira. 

A legtöbb könyvtárban népszerû
program volt a Könyves vasárnap; majd-
nem mindenhol ingyenes beiratkozással,
a digitális dokumentumok kedvezményes
kölcsönzésével, a megbocsátás napjával
– vagy hetével – köszönték meg az olva-
sóknak a rendszeres látogatásukat. Pest
megye 9 településen összesen 23 prog-
ram zajlott ezen a napon. 

A tapasztalatok is azt mutatják, hogy
az idõsödõ és az idõs korosztálynak ma-
ximálisan helye van a könyvtárban. Je-
lenlétük inspiráló erõként hathat minden-
ki számára, hiszen aktív, alkotni, szóra-
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Molnár Beáta jó hangulatú, interaktív elõadást tartott
az idõskori áldozattá válásról Gödön

Belsõ Nóra pszichológus Budakeszin 

Czeizel Endre pomázi elõadására 



kozni, ismerkedni vágyó emberek, akik
ráadásképpen olyan tapasztalattal, élõ
emlékezettel rendelkeznek, amit nekünk,
könyvtárosoknak ugyanúgy fontos meg-
õrizni és segíteni továbbadni, ahogy azt a
nyomtatott emlékezetünkkel, a könyvek-
kel tesszük. 

Hat év az összefogás jegyében

A könyvtárba mentem, gyere utánam!
Ezzel a felkiáltással szervezõdött 2006-
ban – a korábbi évekkel ellentétben im-
már programbizottság koordinálásával és
az NKA támogatásával – a Könyvtárak
összefogása a társadalomért országos
rendezvénysorozata. Ebben az évben
Pest megye „még csak” egy programmal
vett részt, egy nyolc könyvtáron átívelõ, a
könyvtárak és az õket befogadó városok
honlapjainak megismertetésére irányuló
internetes vetélkedõvel. Ez volt a
Netbarangolások Pest megyében, melyen
33 csapat, összesen 66 gyerek vett részt. 

Így kezdtük, a következõ években pe-
dig változó látogatószámmal ugyan, de
minden esetben nagy sikerrel zajlottak a
rendezvények. 

A 2011. év nehéz év volt a Pest Me-
gyei Könyvtár és így a megye többi
könyvtára számára is, talán soha ennyire
nem volt találó és megszívlelendõ a ren-
dezvény szlogenje: Beszéljünk egymás-
sal, tanuljunk egymástól! A nehéz körül-
mények ellenére 31 településen 164 ren-
dezvény zajlott megyeszerte. 

Rövid áttekintésünkbõl látható hogy
az õszi könyvtári napoknak immár ha-
gyománya van Pest megye könyvtárai-
ban. Sok könyvtár – Budakeszi, Cegléd,
Érd, Gödöllõ, Vác és természetesen
Szentendre – a kezdetektõl részt vett a
rendezvénysorozatban, mások pedig –
Abony, Erdõkertes, Monor, Nagykáta,
Törökbálint, Veresegyház – 2007-ben
csatlakoztak, és azóta minden évben aktí-
van részt is vesznek az összefogásban. 
A könyvtárak aktivitására a jövõben is
számítunk, és izgalommal várjuk a 2013.
évi összefogás témáját! ■
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Év Rendezvény Részt vevõ települések Programok Látogatók 
2007 Nagy olvashow 29 144 7106 
2008 Országos tini könyvtári napok 33 80 3568 
2009 Országos nagyi könyvtári napok 25 120 4459 
2010 Országos családi könyvtári napok 34 147 2475 

A fotókállítás megtekinthetõ
2012. december 22-ig
Országos Széchényi Könyvtár


