
Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár lelkes könyvtárosai immár ha-
todik alkalommal szervezték meg márci-
us 13-án, pénteken a tizennégy–tizen-
nyolc éves diákok számára a Könyvtári
éjszaka címû programot. 

A célunk nem volt más, mint hogy a
könyvek, az olvasás szeretete apropóján
összehozzunk diákot, tanárt, könyvtárost
és egy egész éjszakára belakjuk a könyv-
tárat. Az esztergomi középiskolásokon
kívül rendszeresen részt vesznek a felvi-
déki diákok is az esten. Ez alkalommal a
zselízi Comenius Gimnázium, a párká-
nyi, valamint a révkomáromi gimnázium
is képviseltette magát. Nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy a meglévõ határon
túli kapcsolatok ne csupán papíron létez-
zenek, hanem ténylegesen is mûködje-
nek. Ez számunkra különösen fontos.
Ennek nagyszerû példája ez az éjszaka is,

ahol a diákokon kívül a programok lebo-
nyolítói között is voltak felvidéki taná-
rok. Ki kell emelni, hogy a párkányi kol-
légák mindig képviseltetik magukat, sõt
idén a játékokban is részt vett az a lelkes
párkányi könyvtáros kolléganõ, Erika
Árendásová, aki csak „töri” a magyart.
Takács Krisztina párkányi tanárnõ évek
óta együttmûködik a program lebonyolí-
tásában, és az õ buzdítására idén Jankus
Zsolt tanár is vállalta az éjszakázást a
zselízi gimnazistákkal. 

A tizenkét órás program mindig kü-
lönleges vendégek részvételével, játékos
közösségformáló feladatokkal, jókedvû
beszélgetésekkel, versekkel, könyvekkel
gazdagítja a fiatal olvasókat. Igyekszünk
évrõl évre színesebb, érdekesebb és vidá-
mabb programot szervezni. Öröm látni,
hogy a fiatalok szeretnek kreatívan gon-
dolkodni, játszani. Mint könyvtáros és
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mint a program egyik szervezõje fontos-
nak tartom, hogy a középiskolás korosz-
tályt is megszólítsuk, becsalogassuk a
könyvtár, a könyvek és az irodalom vilá-
gába. Ehhez viszont ismernünk kell az
igényeiket, érdeklõdési körüket és a hoz-
zájuk vezetõ utat. Nekünk, könyvtáro-
soknak is nagyon érdekes ez a feladat. 

Az idei est Tölgyessy Zsuzsanna egye-
temi tanár drámapedagógia foglalkozásá-
val kezdõdött, amelynek a lényege az
volt, hogy a harmincegy fiatal megismer-
je egymást. Az est egyik „rendkívüli ese-
ménye” volt, hogy az esztergomi rendõr-
kapitányság szolgálatban lévõ két járõre
(természetesen elõre a szervezõkkel
megbeszélve) minden résztvevõnek lát-
hatósági mellényt osztott ki a baleset-
megelõzési osztály ajándékaként. A hely-
színelõ rendõr pár szóban felhívta a fi-
gyelmet, hogy milyen fontos a balesetek
megelõzésében a láthatóság.

E rendkívüli eseményt követõen For-
gács Péter párkányi tanár foglalkozása
következett, aki nyelvi fejtörõkkel, szójá-

tékcsatákkal „dolgoztatta” meg a diáko-
kat. A kreatív írással is foglalkozó mate-
matika–fizika szakos tanár gyorsan be-
lopta magát a diákok szívébe sajátos,
megnyerõ stílusával. Gyakorlott pedagó-
gusként elsõ alkalommal vezetett le ilyen
foglalkozást, amely számára is kihívást
jelentett. Meg kell mondanom, hogy eb-
bõl a résztvevõk semmit sem érzékeltek.
Vendégkönyvbe írt bejegyzése: „Öröm
volt látni, hogy a fiatalok mennyire nyi-
tottak a nyelvi játékok világa felé. Ez jó
jel a jövõt illetõen.” És stílusosan egy
anagrammával köszönte meg a meghí-
vást: KÖNYVTÁRI ÉJSZAKA – VAK
SZÖRNY JÁTÉKAI.

A közös esti pizzaevés elmaradhatat-
lan része az éjszakának. Az éjféli prog-
ram meglepetésvendége a Csavar Szín-
ház két állandó tagja, Gál Tamás és
Bodonyi András volt, akik Csokonai víg-
eposzát, a Dorottyát mutatták be. Talán
nem merészség azt mondani, hogy a jól
átírt elõadás szórakoztatóan helyettesít-
heti a gimnáziumi kötelezõ irodalom kis-
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sé poros, de nyelvileg remek darabjának
elolvasását. Az elõadásban eredeti XVII.
századi magyar zenei motívumok eleve-
nedtek meg verbunkok felhasználásával,
humorral, fiatalsággal és jókedvû játé-
kossággal telítve. És nemcsak a fiatalok-
nak jelentett élményt az elõadás, hanem
magának az elõadónak is, aki a vendég-
könyvbe „lenyomatként” ennyit írt: „az
egyik legszebb könyvtári élményem
volt!”

Hajnali két óra körül, amikor már
igencsak környékezte a résztvevõket a fá-
radtság és álmosság, nehéz feladatnak
nézett elébe Horváth Zoltán mérnök, aki-
rõl azt kell tudni, hogy megszállottja a já-
téknak, és egy társasjátékklub vezetõje.
Perceken belül felpörgette a csapatot a
nem egyszerû logikát megkövetelõ játé-
kokkal, nagy sikert aratva. Az éjszaka vé-
gén mondta el nekem, hogy igazából
nem is tudta, mire vállalkozik, amikor el-
fogadta a meghívást a könyvtári éjszaká-
zásra. Teli volt kérdéssel, kétellyel, hogy

mit is fog kezdeni a gyerekekkel a hajna-
li órában. De amikor belépett a könyvtár-
ba, rögtön tudta, hogy nem lesz gond, hi-
szen fergeteges hangulat, remek csapat
várta, csupa értékes fiatal társaságába
csöppent.

Az izgalmas társasjátékot közös be-
szélgetés követte, ahol kedvenc, érdekes
olvasmányokat, gondolatokat osztottak
meg egymással az éjszakázók. A „könyv-
molykodás” igazán tartalmas volt, és sen-
ki sem bánta meg, hogy alvás helyett a
könyvtárat választotta.

Hogyan vélekedtek az estérõl a diá-
kok?

„Elõször úgy gondoltam: biztos jó
helyre jöttem? Mit fogunk itt csinálni?
Most, jó pár órával késõbb úgy gondo-
lom: igen, jó helyre jöttem. Megérte vir-
rasztani, remek csapatépítés volt, a játé-
kok izgalmasak voltak, a programok is
rendben voltak. Remélem, 2016-ban is
eljöhetek. Röviden: remekül szórakoz-
tam!”
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„Életem legmaradandóbb könyvtári
élménye, semmi kétség: a televízió és
egyéb multimediális eszközök sosem
gyõzedelmeskedhetnek a KÖNYV fe-
lett!”

„Biztosan elolvasom az Indul a bak-
terházat, és egészen biztosan visszatérek
ide a következõ évben is!”

„Jó volt a hangulat, szereztem sok ba-
rátot, és megtudtam egy csomó plusz dol-
got bizonyos könyvekrõl. Kipróbáltam
néhány játékot, és nagyon sokat nevet-
tem. A pizzák nagyon finomak voltak!”

„Különös pozitívum számomra, hogy
annak ellenére, hogy elsõsorban a reáltu-
dományok érdekelnek, nem éreztem ma-
gamat kívülállónak, sõt kifejezetten él-
veztem a programokat.”

„Elég jól éreztem magamat a könyvtá-
ri éjszakán. Sok új embert ismertem meg.
Ez számomra fontos, mert visszahúzódó
a természetem. Vidám hangulat volt az

egész éjszaka alatt. Nekem tetszett. Aján-
lom mindenkinek!”

„Amikor megérkeztem, nem tudtam,
mire számítsak. Elõször hallottam ilyen
dologról, de azonnal felkeltette az érdek-
lõdésemet. Minden elismerésem a szer-
vezõknek, hogy harmincegy fiatalt egy
egész estére képesek voltak lefoglalni,
különféle izgalmas, érdekes dolgokkal.”

„Nagyon jó programok voltak. És ta-
lán többet fogok olvasni ezután.”

„Nagyon tartalmas éjszakai program-
ban volt részünk, ennyi nagyszerû ember
és a könyvek társaságában még utolérhe-
tetlenebb az eltûnõ idõ.”

Ezeket a szösszenetnyi véleményeket
olvasva a mozgalmas éjszaka és az azt
megelõzõ készülõdés, szervezkedés fára-
dalmait elfelejtve, erõt merítve az éjsza-
kázók hálás visszajelzéseibõl, ismét 
feltöltõdve folytatjuk a mindennapi mun-
kánkat. ■
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