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Egy országos szakkönyvtártól a könyvtá-
rosok és a felhasználók egyaránt elsõsor-
ban szakmai feladatok elvégzését várják
el. A KSH Könyvtár esetén mégis jóval
bõvebb a szolgáltatások skálája, és bátran
állíthatjuk, ezek iránt is jelentõs az olva-
sói kereslet.

Az 1867-ben alapított KSH Könyvtár
1897 óta jogosult köteles példányra.
A szinte teljes kötelespéldánysor befoga-
dásának megfelelõen a könyvtár gyûjtõ-
köre nem merül ki a statisztika és a társa-
dalomtudományok témaköreiben, hanem
lefedi csaknem az egész szakirodalmi kí-

nálatot, és kiemelt része a szépirodalom
és a szórakoztató irodalom is.

A teljes kötelespéldánysorra alapoz-
va intézményünk az egész ország számá-
ra szolgáltatja könyvtárközi kölcsönzés-
ben a kötelespéldányokat. 2014-ben a
MOKKA–ODR adatai alapján a KSH
Könyvtár teljesítette a legtöbb könyvtár-
közi kérést más intézmények számára.
(Ez különösen akkor nagy szó, ha bele-
gondolunk, hogy nem hálózati jelleggel
mûködõ könyvtárról van szó.) Ez a szol-
gáltatás tehát az elmúlt években az or-
szág több mint hatszáz intézményében
segítette az olvasók könyvhöz való hoz-
zájutását a KSH Könyvtáron keresztül. 
A KSH Könyvtár nem kér postaköltséget
sem a szolgáltatott dokumentumokért a
kérõ könyvtáraktól, sem a kért könyve-
kért az olvasóktól. Irányító szervünk, a
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Központi Statisztikai Hivatal vállalja
ezeket a költségeket, a csomagokat is a
hivatal postázóján keresztül adjuk fel. 
A könyvtárközi kölcsönzés mint szolgál-
tatás így több szempontból is intézmé-
nyünk egyik büszkesége: az egész
könyvtári rendszer számára tudunk segít-
séget nyújtani a köteles példányokkal, és
azt látjuk, hogy a könyvtárak egyre gyak-
rabban élnek ezzel a lehetõséggel. 2015
elsõ félévében már több mint kétezer
könyvtárközi kérést teljesítettünk.

A könyvtár további szolgáltatásai in-
kább a közmûvelõdés felé mutatnak. En-
nek megfelelõen talán az ötletek nagy 
része nem jelent újdonságot a települési
könyvtárak munkatársainak. Velük ellen-
tétben azonban a KSH Könyvtár számá-
ra ez a tevékenység nem fõfeladat, így 
elkülönített összeg vagy pályázati pénz –
egyetlen 2012-es pályázatot leszámítva –
nem áll rendelkezésre ezek lebonyolítá-
sára. A munkatársak tehát ötleteikre és
lelkesedésükre vannak hagyatva ezen a
téren. Így a programok bemutatása mel-

lett arra is figyelnünk kell, hogyan való-
síthatjuk meg ezeket anyagi ráfordítások
nélkül.

A Könyvtári esték rendezvénysorozat
szakmai és közmûvelõdési programokat
kínál a könyvtár használói és leendõ
használói számára. A kezdeti idõszak
után hamar túlsúlyba lendültek a közmû-
velõdési jellegû programok a statisztikai
témák rovására. Ahogy korábban szó volt
róla, elkülönített összeg nincs a rendez-
vények vagy az elõadók finanszírozására
– így le kell mondanunk arról a gondolat-
ról, hogy némelyik különösen népszerû
írót vendégül lássuk valamelyik estün-
kön. Ehelyett a fellépõk két kategóriába
sorolhatók. Az egyikbe azok tartoznak,
akik ingyen szeretnének egy témát bemu-
tatni vagy fellépni a könyvtárban. A má-
sikba azok a kiadók, amelyek örülnek, ha
a könyvtár ingyen helyszínt biztosít egy-
egy megjelent könyv bemutatójának. Ez
utóbbi kategóriából kiemelkedik a
Syllabux Kiadó, amely már hét teltházas
estet tartott a könyvtár közremûködésé-
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vel. Ráadásul a szervezés teljes gondja
sem nyomja így egyedül a könyvtár vál-
lát: nem a mi feladatunk a beszélgetõ-
partner biztosítása, megoszlik a közön-
ségtoborzás felelõssége, és gyakran a
szóróanyag elkészítését is a kiadó vállal-
ja. A Syllabux mellett nagyobb kiadók is
örömmel veszik az ingyenes helyszín-
felajánlást, így mutatkozott már be a
könyvtárban a Typotex, a Gondolat, az
Ezredvég és több más kiadó egy-egy kö-
tettel. Ilyenkor természetesen igény ese-
tén a kiadó számára biztosítjuk a könyv-
árusítás lehetõségét – nem feltétlenül
csak a bemutatott kötetre korlátozva. Ar-
ra is volt már példa, hogy a kiadó kiállí-
tást rendezett a könyvtárban, ami szintén
nagy könnyebbség volt a kiállításokat
gondozó kollégának.

A könyvtári épület akadálymentes;
pelenkázóval ellátott családi mellék-
helyiség és gyereksarok várja a legki-
sebb olvasókat. A családosok bevonására
indítottuk útnak elsõ állandó programso-

rozatunkat, a keddi és csütörtöki mese-
délutánokat, amelyek egyfajta gyerek-
megõrzõként mûködve segítik a szülõket
abba, hogy nyugodtan tudjanak a polcok
közt válogatni. Természetesen erre sincs
emberi vagy anyagi erõforrás a könyvtár
költségvetésében, úgyhogy nem ringató-
ra vagy hasonló, pedagógussal támoga-
tott foglalkozásra kell gondolni. A mese-
délutánokat a kezdetektõl a közösségi
szolgálatos diákok segítségével szerettük
volna megoldani: õk vállalják, hogy a ki-
sebbekkel játszanak, olvasnak, színez-
nek, amíg a szülõ könyvet válogat. Ki-
sebb buktatók után szerencsére mindig
sikerült olyan lelkes és gyerekekkel szót
értõ középiskolás segítõkre találni, akik-
re lehetett alapozni ezt a szolgáltatást.
Sõt: néhány diák, továbbgondolva a
programot, két-három hetente kézmûves
foglalkozást szervezett a gyerekek szá-
mára. Ezzel együtt szokatlan és újszerû
volt számunkra a dolog: hiszen nem a
munkatársak, hanem gimnazisták bizto-
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sították ezt a szolgáltatást. Természete-
sen volt példa arra is, hogy egyik közös-
ségi szolgálatos segítõ sem érkezett meg,
és könyvtárosi beugrással kellett meg-
menteni a mesedélutánt.

A gyerekprogramok sikerén felbuz-
dulva az egy korosztállyal nagyobbak
számára is szerettünk volna állandó prog-
ramot kínálni az intézményben. Ennek az
eredménye a családi társasjátékklub,
ahova inkább a nyolc-tíz évesnél na-
gyobb gyermekeket és – természetesen –
a felnõtteket várjuk. Ezt a szolgáltatást
már nem lehetett kizárólag közösségi
szolgálatosokra bízni, hiszen szükség
volt a klubhoz játékokra is. A segítséget
ebben az esetben a civil szervezetek-
kel való kapcsolatfelvétel jelentette. 
A homoludens.hu Egyesület biztosítja
számunkra a játékokat, amelyek egy ré-
szét havonta cseréljük, hogy minden al-
kalommal újdonságot is találjanak a klub
törzstagjai. A könyvtár cserébe hirdetési
felületet biztosít az egyesületnek, illetve

a tagjai ingyenesen használhatják a
könyvtár szolgáltatásait. Ez teszi lehetõ-
vé, hogy az egyesület egyik munkatársa a
könyvtári infrastruktúrát használva, az
olvasóterem egyik számítógépénél vé-
gezze munkája jelentõs részét. A könyv-
tári társasjátékklubot emellett a KSH-
közeli Petõfi SC is segíti sakktáblák 
kölcsönzésével. A játékkészletet idõn-
ként a Wikipédiáról egyszerûen papírra
kinyomtatott táblás játékokkal is fris-
sítjük.

Joggal merül fel a kérdés, hogy a KSH
Könyvtárban a felhasználók vagy az
irányító szerv elvárják-e, hogy ilyen jel-
legû programokat tartsunk. A válasz egy-
szerre igen és nem. A KSH természete-
sen nem várja el, a könyvtár családoknak
kínált lehetõségei mégis segítették abban
a hivatalt, hogy 2015-ben elnyerje a csa-
ládbarát munkahely címet. Az olvasók
sem várják el – mégis rengetegen a prog-
ramjainkon keresztül ismerték meg a
könyvtár szolgáltatásait és váltak törzsol-
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vasóinkká. Mindeközben a már meglévõ
olvasókkal való kapcsolat is jelentõsen
javul a szolgáltatásoknak köszönhetõen:
így kaptunk ajándék rejtvényeket a
könyvtári világnap számára az egyik ol-
vasónktól, találkoztunk korábban sosem
látott KSH-s munkatárssal és tegezõd-
tünk össze több látogatónkkal. Ezzel
együtt a hivatal természetesen a szakmai
feladatainkat ítéli fontosabbnak, és azok-
ra biztosít anyagi erõforrást. A KSH
Könyvtár tehát teljes lenne ezek nélkül 
a szolgáltatások nélkül is – mégis jóval
szegényebb és ridegebb. 2014-ben a
könyvtár megközelítõleg hatvan rendez-
vényén ezerötszáz látogató vett részt.

A szélesebb nagyközönséggel való
kapcsolattartás érdekében az utóbbi
években felfrissítettük jelenlétünket a kö-
zösségi médiában. Az új Facebook-oldal
és könyvajánló blog mellett készült be-
mutatkozó videó, Rukkola happonttá vál-
tunk és a Twitter-oldal is elindult. Egyik

legnagyobb sikere a Moly.hu-n regiszt-
rált KSH Könyvtárnak van. A Moly kö-
zönsége természetesen eleve fogékony a
könyves témákra. Könyves kihívások, új
könyvlisták, programajánlók, érdekessé-
gek egyaránt megjelennek ezeken a fóru-
mokon – és olykor-olykor statisztikai tar-
talom is.

Az utolsó bemutatásra kerülõ szolgál-
tatás sem egyedi vagy újdonságot jelentõ
dolog: a teljes kötelespéldánysorba bele-
tartoznak a napilapok, amelyek kiválóan
alkalmasak születésnapi csomagok ösz-
szeállítására is. Sok könyvtárban vehet-
nek igénybe hasonló szolgáltatást a fel-
használók, ahol egy adott napon megje-
lent újságokból kérhetnek másolatokat. 
A KSH Könyvtár más szempontból kö-
zelíti meg a szolgáltatást, mint az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár. Míg a nemzeti
könyvtárban egységcsomagokat lehet
rendelni, addig nálunk az olvasó szemé-
lyesen válogathatja át az újságoldalakat.
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Ez így természetesen körülményesebb és
hosszabb folyamat, mégis személyesebb 
kapcsolatot és egyedibb ajándékcsoma-
got eredményez. A megrendelõ pedig
amellett, hogy végiglapozhatja a Nõk
Lapja 1955-ös évfolyamát, a könyvtári
lehetõségek szélesebb körét is megismeri
a születésnapi csomag megrendelése so-
rán: a kötészeti lehetõségektõl az állomá-
nyon át a másolatkészítési módokig.

A KSH Könyvtár nem szeretné felta-
lálni a spanyolviaszt. Tisztában vagyunk
azzal, hogy programjaink kezdetlegesnek
tûnhetnek egy bejáratott városi könyvtári
programkínálat mellett. Azonban azt lát-
juk, hogy vállalkozó kedvvel és ötletek-
kel anyagi ráfordítás nélkül is megvaló-
sítható egy olyan kínálat, ami egyrészt
kiegészíti a meglevõ szakmai szolgáltatá-
sokat, másrészt új felhasználói kör szá-
mára teszi vonzóbbá a gyûjteményt. ■
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárral (FSZEK) közösen rendezte meg
2015. június 10-én a Babaolvasó orszá-
gos szakmai napot a FSZEK Központi
Könyvtár fogadótermében. Az ott töltött
néhány óra alatt hallottunk gyerekekrõl,
babákról, mamákról, gyerekjátékokról,
foglalkozásokról és az ezekkel kapcsola-
tos könyvtári munkáról.

A szakmai napot Ramháb Mária, az
IKSZ elnöke nyitotta meg, aki bevezetõ-
jében elmondta, hogy egyre több az ér-
deklõdõje a bababarát olvasásnak, ami
azért szerencsés, mert nem lehet elég ko-
rán elkezdeni a gyermekek könyvtár-
használatra nevelését.

A jelenlévõket Dippold Péter, a
FSZEK Központi Könyvtár igazgatója
köszöntötte, aki szerint szakmánk fontos
eleme és törekednünk kell arra, hogy a
gyerekeket végigsegítsük azon az úton,
ami a mesehallgatástól az értõ olvasásig
vezet.

Ölbeli játékok

A Babaolvasó szakmai nap elsõ elõadója
Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza
néprajzkutatója volt, aki az ölbeli játé-
kokkal ismertetett meg bennünket. A fel-
nõtt a kisgyermeket az ölébe veszi, 
játszik vele, énekel, mondókázik, simo-
gatja, ringatja. Közben a gyermek moz-
gási és értelmi képessége fejlõdik, felfe-
dezi saját testének használatát, és érzelmi
kapcsolatai is elmélyülnek.

Az ölbeli játékok formai jellemzõi,
hogy kis formákból épülnek fel, töreked-
nek a minimalizmusra, repetitív jellegû-
ek és folyamatosan ismétlõdnek, ami ál-
tal a még beszélni nem tudó gyerekek is
könnyen bekapcsolódhatnak, idõvel aktív
szereplõkké válhatnak. A mondókák gaz-
dag modalitása is felkelti a kisdedek fi-
gyelmét, a kijelentõ mondat mellett gya-
kori a kérdõ, felszólító, felkiáltó is.

Az ölbeli játékok alkalmával a gyer-
meket változatos taktilis ingerek érik. 
A testén keresztül érzékeli az egyenletes
és a tempót váltó mozgást, továbbá az
érintést. A gyermek passzív, majd foko-
zatosan aktivizálódik: elõször a mozgá-
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sos tevékenységben, majd a beszédben és
végül az éneklésben is.

Az elõadó e játékokra több példát is
bemutatott, amiben Áfonya, a mackó volt
a segítségére. Hallhattunk néhány dalt, és
több aranyos mondókát: „Hazamegyek,
kinyitom az ajtót, kinyitom az ablakot, ki-
sepregetek, becsukom az ablakot, becsu-
kom az ajtót, csavarintok egyet a kul-
cson, és elmegyek otthonról.” Miközben
a verset mondjuk a gyermeknek, az ujja-
inkkal utánozzuk a mozdulatokat az ar-
cán, például a kisepregetésnél az egész
arcát többször végigsimítjuk a mutatóuj-
junkkal.

Meglepõ, hogy száz évvel ezelõtt egy
szülõ mintegy negyven játékot tudott, az
alatta levõ generációnál ez a szám már
csak tíz, majd még egy generációval lej-
jebb mindössze átlagosan három. Ennek
ellenére most mégis van valamilyen jelle-
gû újraéledése a mûfajnak.

Mindenben játék

Ezzel a címmel tartott elõadást Mátyás
Zoltán, a Budapesti Korai Fejlesztõ Köz-
pont bábszínész-rendezõje. Néhány per-
cig csak azt láttuk, ahogy kipakolta a ma-
gával hozott bõröndöt, amibõl elõkerült
egy lyukas zokni, egy lufifújó pumpa,
egy kutyabáb, egy kendõ, majd kártya és
különféle limlomok. Mindannyian lé-
legzetvisszafojtva vártuk, hogy mi fog
történni, amikor is buborékot fújt, majd
közölte, hogy „ez egy produkció, mert
gyerekeknek szól”. Az elõadás rövid 
elméleti résszel folytatódott, majd a gya-
korlatból is kaptunk egy kis ízelítõt. Min-
den zenei, mozgásos és vizuális játék ak-
kor válik igazán izgalmassá, ha a gyerek
hisz benne. Az egyik legfontosabb hoz-
závaló a játékvezetõ személyisége és
adott érzelmi állapota. Nem dönthetjük el
elõre, hogy milyen játékot játszunk a
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gyerekekkel, elõször felmérjük a mentá-
lis és érzelmi állapotukat, majd elindu-
lunk a közös játék útján, aminek a végén
ott az élmény, a közös játék élménye.
Minden esetben észre kell vennünk, ha
változtatni kell a játékon, mert mondjuk a
gyerek elfáradt, vagy netán unja azt.

A gyakorlati rész elsõ és legfontosabb
kérdése az volt, hogy mitõl játék egy lyu-
kas zokni. El sem tudnánk képzelni, hogy
a gyermekek érzelmeit és gondolatait mi-
lyen szinten be tudjuk vele indítani.
Alapvetõen már azért izgalmas, mert szí-
nes, és mert lyukas. Lehet belõle aranyos
kis hernyó, karkötõ vagy akár az alapve-
tõ játékot is eljátszhatjuk, hogy a büdös
zoknival elaltatjuk az egyik vállalkozó
szellemû kis hölgyet, akit aztán egy bátor
lovag felébreszt a – pumpa – lézerkard
segítségével. És itt már az új játékot tart-
juk a kezünkben, ami azon kívül, hogy
lézerkard, lehet akár telefon is, amivel
bármikor és bárhonnan felhívhatják a

gyermekek a szüleiket, hogy beszámolja-
nak élményeikrõl.

Az elõadó elmondta, hogy nem igazán
szereti a lufifújó pumpát, és a hajtogatott
lufit sem. Hiszen ha a már összehajtoga-
tott lufit adjuk a gyerek kezébe, úgy vala-
mi készet, véglegeset adunk, nem pedig
játékot, amirõl õ maga találhatja ki, hogy
mi az, és mire tudja használni. A gyere-
keknek nagyon fontos a meglepetés él-
ménye, amit mi is megtapasztalhattunk
az elõadáson. Az elõadó felpumpált egy
lufit, majd bejelentette, hogy elkötötte a
végét, és átnyújtotta valakinek a hallgató-
ságból. Õ elvette, majd mindannyiunk
meglepetésére a lufi elrepült, ugyanis a
szája mégsem volt bekötve. Elmosolyod-
tam a produkción, és elképzeltem, hogy
egy csapat gyerek számára ez milyen él-
ményt nyújthat, milyen felhõtlen kaca-
gással, jókedvvel reagálhatnak rá.

Mátyás Zoltán bemutatta néhány szó-
val a Napra nap címû elõadást, amelynek
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õ az ötletgazdája, egyben rendezõje. 
A produkció két manó magánéletérõl
szól, és folyamatosan leköti a legkiseb-
bek figyelmét. Eleinte a két manó, a szí-
nész és a zenész játszik, majd fokozato-
san bevonják a gyermekeket is, ezzel 
interaktívvá téve a játékot. A következõ
fázisban már a kicsiké a fõszerep, együtt
játszanak a manókkal. Az érdekesség az,
hogy az elõadás végeztével a legtöbb
gyermek még maradni szokott játszani,
az átélt élményeket próbálják feldolgozni
a játék segítségével.

A gyerekek érdeklõdését és kíváncsi-
ságát mindig fenn kell tudni tartani. 
A bõröndbõl kirakott holmik is ezt a célt
szolgálják, a bohócorr, a kutyabáb, a kár-
tya vagy a kendõ, amibõl madár vagy
akár nyári sapka is készíthetõ.

Ha kedvet kapunk arra, hogy a gyere-
keknek, a gyerekekkel játsszunk, akkor
az alábbi könyveket jó, ha ismerjük,

használjuk: Tátrai Zsuzsanna – Kará-
csony-Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi
szokások; Weöres Sándor: Bóbita; Forrai
Katalin: Ének az óvodában; Pintérné
Tasnádi Ágnes: Mozgásfoglalkozások az
óvodában: a Kovács-módszer alkalmazá-
sa; Hervé Tullet: Pötty könyv; Irkafir-
káék: Izgõ-mozgó könyv; Eva-Lena
Larsson – Kennert Danielsson: Egész év-
ben Findusszal; Karma Wilson – Jane
Chapman: Medve horkol; Channa
Bambaradeniya: A vadvilág atlasza.

Babaszínház közösen

Csóka Eszter drámapedagógus, közmû-
velõdési szakember, a Kispesti Munkás-
otthon Mûvelõdési Ház munkatársa 
Mûvészeti élmények kicsikre hangolva
címmel tartott elõadást a Babaolvasó
szakmai napon. Elsõként babaszínházi
elõadásokról kaptunk képet, amelyeket

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. október12



akár néhány hetes kortól is élvezhetnek a
gyerekek, mert a hangoké és a mozgásé 
a fõszerep. Mûfaji sajátosságai, hogy
több érzékszervre egyidejûleg hat, 
hogy az információ sebessége és mennyi-
sége lassú, gyakori az ismétlés. Az elõ-
adást mindig feloldja a végén a közös 
játék, ahol azt tudják eljátszani, ami a
legjobban tetszett nekik.

Az elõadó több babaszínházi elõadás
elõkészítésében vett részt mint alkotó és
mint látványtervkészítõ. Az Állattörténe-
tek egy fantáziajáték, amely a gyerekeket
körülvevõ tárgyakról szól, a humoros tör-
téneteket az alkotók és a gyerekek együtt
alakítják. Az elõadás végén a szereplõk a
kicsikkel és szüleikkel együtt játszanak,
az elõadásban található helyzeteket to-
vábbgondolják, kedvüknek megfelelõen
átalakítják.

Az Állatok farsangja olyan babaszín-
házi elõadás, amikor a különféle anya-
gokból készült állatok mulatnak Camille

Saint-Saëns azonos címû zenéjére. Kesz-
tyûbõl, zokniból, rongyból készült tyú-
kok, kakasok, lovak, csigák bukkannak
fel a színpadon, köztük próbál a két báb-
szereplõ – egy oroszlán és egy nyúl – el-
igazodni.

A Pepita babaelõadás a színek szüle-
tésérõl szól. A két színész két színbe öl-
tözik, egyikük fehér, míg másikuk fekete
ruhát ölt. A színészek különféle tárgyak
segítségével folyamatosan csalogatják a
színeket: pirosat, sárgát, kéket, zöldet 
a fekete-fehér világba. Az elõadás díszle-
te egyben interaktív textiljátszótér is, így
újabb és újabb csodákat fedezhetnek fel a
gyerekek – az elõadás után is.

A babaszínházi elõadás születéstõl há-
rom-négy éves korig ajánlott, a készítõk
figyelembe veszik az életkori sajátossá-
gokat. Az interaktív elõadás tempója a
gyermekek befogadóképességéhez iga-
zodik, figyelmüket az emberi hang ve-
zeti.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. október 13



Elõadónk játszóházak és játszóterek
tervezésében, kialakításában is részt vett.
A Kabóca házikó Veszprémben, a Kabó-
ca Bábszínházban található, ahol a ját-
szószoba alapja több kis játéksziget.
Minden szigeten játékok találhatók – a
hozzájuk kapcsolódó leírással együtt. Az
ügyességi játékok egymásra épülnek, így
a gyermekek saját tapasztalásukkal tud-
nak elõre jutni az egyre nehezedõ játé-
kokban. Az izgalmas játékokat a szülõk
is szívesen kipróbálják, a legtöbb termé-
szetes anyagokból (zoknibábok, különfé-
le anyagokból készült babák, fajátékok)
készült. A játszószobában egy kis báb-
színház is található, ahol rendszeresen
tartják a már említett babaszínházi elõ-
adásokat.

A gyermekek életében fontos, hogy
korán találkozzanak a festészettel, az iro-
dalommal. A festményeken keresztül is-
merkednek a színekkel és a különféle
formákkal. Ehhez remek kezdeményezés

az a mágnestáblán átrendezhetõ fakoc-
kákból álló eszköz, amelynek elemeibõl
a gyerekek az átrendezés segítségével fo-
lyamatosan újat alkothatnak.

Hallottunk a fekete-fehér kiállításról
és játszóházról is, ahol a kisgyermekek
maguk színezhetik ki a kiállított képeket,
játékokat. Színes kukucskáló fóliákon
keresztül nézve sárgára, zöldre, kékre és
pirosra „festhetik” az õket körülvevõ vi-
lágot.

Az ilyen és ehhez hasonló játékos fog-
lalkozások célja, hogy erõsítse a szülõ-
gyermek kapcsolatot, hogy a gyermekek
a játékot szolgáló eszközök helyett a ben-
nük lévõ játékot használják. A foglalko-
zásokon a cél az alkotás, a játék és a ta-
nulás összhangja. 

Nem is gondolnánk, hogy egy egysze-
rû gyurmázás mennyit tanít egy gyer-
meknek. Miközben kukacot vagy csigát
formálnak, tanulják a színeket és a szá-
molást is.
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A foglalkozás végén az elõadó be-
mutatta a BabaArt mûvészeti napok és
konferencia programját. A többnyire két-
napos rendezvénynek a Kispesti Mun-
kásotthon Mûvelõdési Ház ad otthont,
ahol a cél egy összmûvészeti babaprog-
ram lebonyolítása, kiegészítve egy szak-
mai konferenciával. A kicsik élvezhetnek
színházi elõadásokat, megismerkedhet-
nek irodalmi mûvekkel, gyönyörködhet-
nek képzõmûvészeti alkotásokban, és
természetesen maguk is alkothatnak,
játszhatnak, játszva tanulhatnak. A kép-
zõmûvészeti játszóház mellett lehetõség
nyílik babaszínházi elõadás megtekinté-
sére, a kicsik könyvekkel is találkoz-
hatnak, különféle festményekkel ismer-
kedhetnek. 

A szakmai konferencián bölcsõdei ne-
velõk mellett a különféle mûvészeti ágak
képviselõi is összefoglalják a korosztály-
lyal kapcsolatos gondolataikat, ötletei-
ket. Ha valakinek felkeltette az érdeklõ-

dését a BabaArt mûvészeti napok és kon-
ferencia, az idén november 8-án és 9-én
ellátogathat a Kispesti Munkásotthon
Mûvelõdési Házba.

A kétórányi elõadás után kérdéseket
lehetett feltenni az elõadóknak, de ezek
hiányában egy rövid szünetet tartottunk.

Gyakorlati példák, programok a
könyvtárban

A szünet utáni egy órában betekintést
nyerhettünk négy bababarát könyvtár
életébe. Elsõként Dienes Éva, a FSZEK
Sárkányos Gyerekkönyvtár munkatársa
elõadását hallhattuk Bababarát könyvtár
címmel. A tudás és a fantázia birodalma
várja azokat a gyermekeket, akik belép-
nek a központi könyvtár sárkányos rész-
legébe, ahol 22 ezer kötet közül válo-
gathatnak. A sárkányok – úgy, mint a 
mesében a kincseket – itt a tudást, 
a könyveket õrzik.
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A gyermekkönyvtár bababarát részle-
gének célközönségét a nulla és három év
közötti gyermekek alkotják, akik a szü-
leikkel együtt érkeznek. A kismamá-
kat leghatékonyabban a közösségi por-
tálokon – ezek közül is fõként a
Facebookon – keresztül lehet elérni,
megszólítani. A Sárkányos Gyerek-
könyvtárnak külön Facebook-oldala van,
ahol többnyire programajánlókat, egy-
egy rendezvény fényképeit, könyvekkel
kapcsolatos bölcsességeket láthatunk.

A bababarát szemlélet egyik alapvetõ
gondolata, hogy a gyerekekbõl kulturális
tartalmakat fogyasztó és igénylõ fel-
nõttek váljanak. Ehhez elengedhetetlen
feltétel a minél több élményközpontú
foglalkozás bababarát helyszínen. A gye-
rekek a foglalkozások segítségével beil-
leszkednek a könyvtár mindennapjaiba, a
helyszín természetes közeggé válik szá-
mukra.

A FSZEK több gyerekkönyvtárában
és gyerekrészlegében is különféle prog-
ramokkal várják a legkisebbeket. A fog-

lalkozások sajátossága, hogy a gyerekek
minden alkalommal könnyedén kézbe
vehetik az adott témához kapcsolódó
könyveket, leporellókat, játékokat, s így
még gazdagabb élményben van részük.

A Sárkányos Gyerekkönyvtár nagysi-
kerû Babázó programja havi rendszeres-
séggel várja a mamákat és a babákat.
Meghívott szakemberek segítségével az
anyukák közt kötetlen beszélgetés folyik
a gyermekeket leginkább érintõ témákkal
kapcsolatban: óvodába szoktatás, a ba-
bák elsõ meséi, könyvei, játékai, gyerek-
betegségek és kezelésük. A Ringató fog-
lalkozásokon a babák szüleikkel együtt
énekelnek, mondókáznak, játszanak. 
A Tánc-lánc elnevezésû programon a ki-
csik és szüleik együtt énekelnek, táncol-
nak, és kipróbálhatják az ott található
hangszereket is. A pelenkázótáska és rej-
telmei programok nagyon szórakoztató-
ak, a táskában lévõ tárgyak segítségével
versikéket, meséket lehet eljátszani, ami-
vel a nyûgös, fáradt babák figyelmét
könnyedén lehet lekötni. A Sárkányos
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Gyerekkönyvtárban a dallamos, mon-
dókázós programokon kívül olyanokkal
is lehet találkozni, ahol a babáknak fo-
lyamatosan kell a kezüket használniuk,
ilyen például a Cellux kézmûves foglal-
kozás.

A Lörinci Nagykönyvtárban az Izgõ-
mozgó klub kétévesnél idõsebb – énekel-
ni, táncolni és kézmûveskedni szeretõ –
gyermekeknek szól, többnyire egy-egy
központi téma köré épülve.

A Bíró Mihály utcai könyvtár kicsik-
nek szóló foglalkozása a havonta megtar-
tott ingyenes baba-mama klub.

A Dagály utcai könyvtárban háromhe-
tente délután tartanak diafilmvetítést. 
A vetítéseken a kisgyerekektõl a nagyob-
bakig mindenki megtalálja a számára
legkedvesebb mesét.

A gyerekeket a közös élmény, a csa-
láddal a könyvtárban eltöltött idõ teszi
magabiztossá abban, hogy a kulturális él-
mények közt otthon érezzék magukat.

A Baba-mama kuckó Gödöllõn címû 
elõadást a Gödöllõi Városi Könyvtár 
és Információs Központ munkatársa,
Maszlag-Lénárt Mónika tartotta. Gödöllõ
32 ezer fõs lakosságából nagyon sok a fi-
atal. A városban pezsgõ a kulturális élet,
ebbe próbál bekapcsolódni a 18 ezer
négyzetméter alapterületû, tizenkilenc
könyvtárossal mûködõ városi könyvtár.

A könyvtár különféle szolgáltatásokat
kínál gyerekeknek, családoknak: klasszi-
kus és kortárs gyermekkönyveket, isme-
retterjesztõ irodalmat kölcsönözhetnek,
válogathatnak a tinipolc kínálatából. Ide-
gen nyelvû mesekönyvek és regények,
gyermek- és ifjúsági folyóiratok állnak a
fiatalok rendelkezésére. 

Aki szórakozni vágyik, használhatja a
társasjátékokat vagy a multimédiás ját-
szóteret, különféle számítógépes és
online játékokkal. Babasarok, leporellók,
játszószõnyeg és pelenkázó várja a legki-
sebbeket.
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A beiratkozott gyerekek száma 2002-
ben négyszázöt volt, ez 2013-ra vissza-
esett háromszázkilencvenre. Azonban
2014-ben ötszázötvenöt tizenhat évnél 
fiatalabb olvasója lett a könyvtárnak,
amire magyarázat lehet a kampányszerû
reklámozás: kommunikáció a Face-
bookon, könyvtárkommandó a város kü-
lönbözõ rendezvényein, illetve az olva-
sásélményeket gyûjtõ album.

A könyvtár havonta egy alkalommal,
szerdán – amikor zárva tart – rendezi
meg baba-mama kuckó programját. Egy
lelkes olvasó anyuka kereste meg a
könyvtárat az ötletével, aki azóta is aktív
szervezõje a programoknak. A foglalko-
záson a környékbeli kisgyermekes anyu-
kákat érintõ témák kerülnek a középpont-
ba, meghívott szakértõ tart elõadást, amit
kötetlen beszélgetés követ. Eközben a
babák a babasarokban játszanak, könyve-
ket lapozgatnak.

A baba-mama kuckó programokat fo-
lyamatosan reklámozzák, többek között a
könyvtár honlapján, emellett a Face-
bookon létrehozták a Baba-mama kuckó
a Gödöllõi Városi Könyvtárban Közössé-
get, ahol folyamatosan nyomon követhe-
tõ a programok alakulása.

Az eddigi nyolc alkalommal összesen
kétszázhat anyuka volt jelen, és ez a
szám folyamatosan növekszik. Egy kis
ízelítõt is kaptunk a programkínálatból.
Az elõadások között volt szó a testvérfél-
tékenység kezelésérõl, aromaterapeuta
tartott elõadást az immunerõsítõ illóola-
jokról, emellett lehetõség volt karácsonyi
kézmûves foglalkozáson részt venni a
csöppségekkel.

Az elmúlt hónapokban is különféle
elõadásokat hallgathattak meg a program
résztvevõi. Faluközi Éva integrált szem-
léletû önismereti mentor elõadásán a kis-
mamák olyan kérdésekre kaptak választ,
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hogy a gyerek érv-e vagy kapocs, hogyan
tartható fenn a párkapcsolat gyerekek
mellett, a gyerekek hogyan élik meg a
szüleik kapcsolatát.

Bodrogi Lilla babahordozási tanács-
adó elõadása a csecsemõ valós igényeit
mutatta be, illetve Czompa Judit HR-sza-
kértõ sok értékes tanácsot adott a munká-
ba visszatérni vágyó kismamáknak.

Szintén baba-mama foglalkozás a he-
tente megrendezésre kerülõ Ringató.
Egyfajta családi mûvészeti nevelési
program, amelynek középpontjában a ba-
bák és szüleik közös éneklése és játszása
áll. A foglalkozásokon a nulla és három
év közötti korosztály zenei neveléséhez a
szülõk a kodályi elvek alapján kapnak út-
mutatást arra, hogyan énekeljenek, játsz-
szanak a kicsikkel.

A könyvtár 2008-ban újabb olvasás-
ösztönzõ programot indított, melynek az
Év Olvasója címet adták. Az Év Olvasó-
ja bárki lehet, aki rendszeresen jár
könyvtárba és sokat olvas. Minden évben
díjat nyer az, aki a legtöbb könyvet köl-
csönözte, emellett megjutalmazzák a
könyvtár legidõsebb és legfiatalabb olva-
sóját is. Az okleveleket és apró ajándéko-
kat az Országos könyvtári napok rendez-
vénysorozat keretein belül, a Könyves va-
sárnapon osztják ki.

Dombóvár Város Könyvtárának munka-
társa, Kolozsváriné Kállai Szilvia, a
Babaprogramok Dombóváron címû elõ-
adással készült. A könyvtárban a baba-
barát légkör a jellemzõ. A falak és a 
berendezés színvilága, a dekoráció figye-
lemfelkeltõ a kicsik számára. Ha elfárad-
nak, a párnák közé vethetik magukat a
kis kuckóban, ahol bábokkal, plüss álla-
tokkal játszhatnak. A könyvek, magazi-

nok, leporellók könnyen elérhetõek, de
ha a kicsik megunják a lapozgatást, fej-
lesztõ és társasjátékokkal is játszhatnak.
A könyvtár minden új beiratkozott babá-
ja babaolvasójegyet kap.

Nagy sikere van a Kerekítõ foglalko-
zásnak, amit havonta kétszer tart egy ze-
nepedagógus az olvasóteremben. Miután
a foglalkozás véget ér, még sokáig ma-
radnak a gyermekkönyvtárban a gyere-
kek és szüleik játszani, olvasgatni.

A könyvtárban a Pöttöm mozi is igen
népszerû, õsztõl tavaszig tartják a dia-
filmklubokat. A program hozadéka, hogy
nagyon megugrott a diafilmek kölcsön-
zési aránya.

Igény szerint tartanak papírszínházi
foglalkozásokat is, húsz olyan mese van,
amit rendszeresen játszanak – fõleg óvo-
dáskorú gyermekeknek.

Különféle koncerteknek, ünnepségek-
nek is otthont ad a könyvtár, rendszere-
sek a gyereknapi kézmûves foglalkozá-
sok vagy a Mikulás-ünnepségek. Ezekre
komplett családokat várnak a szervezõk,
így a kicsik el tudják sajátítani szüleiktõl
és nagyobb testvéreiktõl, hogy hogyan
kell viselkedni a könyvtárban.

A programok mellett folyamatosak a
pályázati lehetõségek is. Meseíró-, mese-
olvasó-pályázat, rajzpályázat, különféle
vetélkedõk is gazdagítják a városban élõ
gyermekek mindennapjait.

Egy nagyon kedves kezdeményezés is
helyet kapott a könyvtár falai között, a
könyvbirodalom. A könyvbirodalomba
bármely gyermek beletartozik, aki olvas,
részt vesz a könyvbirodalmi találkozó-
kon, rendezvényeken, megoldja a koro-
nagyûjtõ feladatokat. A koronákat az 
év végén tallérokra cserélik, ezzel a gye-
rekek könyvet, DVD-t, játékot vásárol-
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hatnak. Minden évben felavatják 
a Könyvkirályt, Könyvkirálynõt és a
Könyvherceget, attól függõen, hogy ki-
nek sikerült a legtöbb koronát összegyûj-
tenie.

A programokról a könyvtár honlapjá-
ról vagy a könyvtár Facebook-oldalá-
ról tájékozódhatnak az olvasók, ahol
mindig naprakész információkkal talál-
kozhatnak.

Zsigri Mária, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Megyei és Városi Könyvtár mun-
katársa Találkozzunk a Baba-mama klub-
ban! címmel tartott elõadást, amit a kive-
tített fényképek tettek színesebbé. Így
láthattuk azt a környezetet, ahol a legki-
sebbek töltik idejüket, a babzsákokat, a
párnákat és az aranyos kis hintalovat,
amit a gyerekek nagyon szeretnek.

A Ringató foglalkozásokat a kisterem-
ben tartják, ahonnan olyankor ideiglene-
sen kiviszik a dobozban összegyûjtött 
játékokat, hogy a gyerekek a mondóká-
zásra tudjanak koncentrálni. Ez a prog-
ram a legnépszerûbb, ez vonzza a legna-
gyobb közönséget.

A kicsiknek és szüleiknek heti rend-
szerességgel babamasszázs-foglalkozás
is van.

A baba-mama klubot védõnõ tartja,
aki beszélget az anyukákkal, de néha elõ-
fordul, hogy elõadókat is hív. Mindig
olyan témák kerülnek elõ, amik a kisgye-
rekes anyukákat foglalkoztatják. Eköz-
ben a babák olyan játékokkal játszanak,
amik lekötik a figyelmüket, így a beszél-
getések nyugodt körülmények között zaj-
lanak.

A könyvtárban rendszeresen van dia-
filmvetítés, ami azért is népszerû, mert a
diafilmek nem kölcsönözhetõk. Papír-

színházi elõadásokat is tartanak a könyv-
tárban, különféle meséket dolgoznak fel
papírképek segítségével. A Tititá színház
célja, hogy a gyerekeket megismertesse a
különféle hangszerekkel.

A gyermekkönyvtári részleg népsze-
rûsítése folyamatos, a könyvhéten a
könyvtárosok kitelepülnek a fõtérre, és
ott próbálják becsalogatni a potenciális
olvasókat a könyvtárba.

Az elõadás végén Ramháb Mária össze-
foglalta a nap során elhangzottakat, és
megosztotta néhány gondolatát velünk.
Amikor az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elindította a Babolvasó kam-
pányt, nagyon kevés könyvtárba jártak
még babák. Aztán a program egyre nép-
szerûbbé vált, a könyvtárak elkezdtek a
kismamákkal foglalkozni, akik értelem-
szerûen gyermekeiket is vitték magukkal
a könyvtárba.

A jövõben fontos lenne erõsíteni azt
az irányt, hogy nõjön azoknak a könyvtá-
rosoknak a száma, akik képesek és sze-
retnek a nulla–három éves korosztállyal
foglalkozni. Van rá mód, hogy ezeket a
készségeket elsajátítsák a könyvtárosok,
meg kell tanulni, hogy mikor milyen rig-
must, éneket kell használni.

Minden lehetséges lépést meg kell
tenni ahhoz, hogy a gyerekek minél ko-
rábban könyvtárhasználóvá váljanak. 
Ehhez az országban rengeteg jó példát ta-
lálunk. Együtt, egymásra támaszkodva
sokat tehetünk a jövõ felnövekvõ generá-
ciójáért. ■
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Akik ismerték és szerették, biztosan ne-
hezen hiszik el, hogy már nincs közöt-
tünk. Hernádi Istvánné – több évtizeden
át a magyar könyvtárügy egyik meghatá-
rozó személyisége – augusztus 19-én
örökre elment. 

Nóra – mindenki így szólította – Sze-
rencsen született, 1939. augusztus 24-én.
Középiskolai tanulmányait a miskolci
Állami Vámos Ilonka Leánygimnázium-
ban kezdte, 1957-ben ugyanitt, az akkor
már Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettsé-
gizett. Szerencsi Eleonóra könyvtárosi
pályafutása 1957 októberében kezdõ-
dött, amikor társadalmi munkásként a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban
helyezkedett el. 1958-tól 1961-ig dolgo-
zott itt.

1961. december 15-étõl az SZMT
(Szakszervezetek Megyei Tanácsa) Köz-
ponti Könyvtárának helyettes vezetõje
volt. Magyar András igazgató mellett,
csaknem másfél évtizeden át vett részt te-

vékenyen a szakszervezeti hálózatfej-
lesztésben, amelynek eredményeképpen
a hálózat összes könyvtára egymás-
ra épülõ, egymáshoz kapcsolódó, egyre
magasabb szintû könyvtári ellátást biz-
tosított a munkahelyek dolgozóinak.
1967-ben az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán
könyvtáros, magyar nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanári oklevelet szer-
zett, jó eredménnyel.

1975. február 1-jétõl a Miskolci Váro-
si Könyvtár igazgatóhelyettese lett, majd
Krencseyné Gyõri Erzsébet után, 1976.
május 15-étõl, több mint tizenhat éven át
állt az intézmény élén. Vezetése alatt va-
lósult meg a József Attila Könyvtárban a
fotólabor, 1979-ben a megyében példát-
lan képzõmûvészeti különgyûjtemény.
Aktív közbenjárásával 1985-ben, az or-
szágban elsõként nyílt Miskolcon Han-
gos Könyvtár, a Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetségével együttmûködve.
Sokat tett ifj. Szabó Lõrinccel és Kab-
debó Lóránttal Szabó Lõrinc miskolci
kultuszáért. Külföldi periodikumok nö-
velték a Szabó Lõrinc Idegennyelvû
Könyvtár választékát. A hálózat könyvtá-
rai – a városban egyedüliként – a folyó-
iratok régebbi számait kölcsönözték is.
1992. augusztus 15-én nyugállományba
vonult, a könyvtár vezetését Somodi
Istvánné igazgatóhelyettesre bízták. 

Összesen három és fél évtizednyi
könyvtári munkásságot köszönhetünk ne-
ki. Nagy szakmai tapasztalattal rendelke-
zett. Megtervezte és elkezdte a borsodi
megyeszékhely könyvtári hálózatának
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✒✒    Zahuczky László



korszerûsítési folyamatát. Átgondolt kon-
cepcióját az állandó pénzhiány miatt
azonban csak részben tudta megvalósítani.

1966-ban lett tagja a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének (MKE). Két ciklus-
ban, 1976 és 1978, illetve 1979 és 1982
között az MKE elnökségi tagja, 1983-tól
1986-ig pedig a szervezet alelnöke volt.
Jelentõs, elvitathatatlan érdeme volt ab-
ban, hogy kezdeményezésére a Borsod
megyei szervezet újjászervezõdött. Veze-
tõ tisztséget 1981. február 16-án, Berecz
József lemondását követõen vállalt. Há-
rom cikluson (1982–1986, 1986–1992,
1992–1996) keresztül a területi szervezet
elnöke volt. 1988-ban a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete MKE-emlékéremmel
ismerte el a szakmai szervezetben kifej-
tett tevékenységét. 

Született pedagógus volt. A tanítást
olyannyira hivatásának tekintette, hogy
többször is megtalálta az alkalmat arra,
hogy ismereteit minél szélesebb körben
hirdesse és terjessze. Ennek fõ terepe
hosszú idõn át a Hazafias Népfront Mis-
kolci Szervezete és a TIT (Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulat) Borsod Me-
gyei Szervezete volt, amelyeknek kereté-
ben rengeteg társadalmi munkát végzett.
Hosszú évekig oktatott a sárospataki
Comenius Tanítóképzõ Fõiskolán is. 

Pályája egész életében a könyvtárhoz
kötötte. Több könyvtárüggyel kapcsola-
tos cikke, valamint Borsodnádasd, Mis-
kolc és Ózd könyvtártörténetéhez kötõdõ
tanulmánya jelent meg. Írásai a Borsod
megyei könyvtártörténet megkerülhetet-
len forrásai. 1972-tõl a megújult, „újjá-
éledt” Borsodi Könyvtáros szerkesz-
tõségének tagja volt. 1976-tól 1992-ig
szerkesztõként, kiadóként gondozta a
Miskolci Városi Könyvtár kiadványait.

Nyugdíjas éveiben egy ideig még Mis-
kolcon, majd 2005-tõl Csömörön, lánya
családja körében élt. Utoljára Miskolcon,
2009. október 21-én, a korábbi könyvtár-
igazgató, Kordos László születésének
századik évfordulója tiszteletére rende-
zett emléknapon találkozhattunk vele.

Idõvel úgy tûnt, végleg meggyógyul,
de a betegség, természetébõl adódóan,
sajnos újra felütötte a fejét. Egyre többet
gyengélkedett. Türelemmel viselt, hosz-
szan tartó, súlyos betegség után, hetven-
hat éves korában hunyt el. Búcsúztatásá-
ra – végakaratának megfelelõen – szûk
családi körben került sor szeptember 
5-én. 

Akik ismerték és együtt dolgozhattak
vele, tisztelték tudásáért és könyvtárosi
elhivatottságáért. Munkáját a legjobbra
való törekvés jellemezte. Úttörõ szerepet
vállalt a könyvtári rendezvények szerve-
zésében és méltó lebonyolításában. Mun-
kásságát több szakmai elismerés, köztük
kétszer a Szocialista Kultúráért (1972,
1978) kitüntetés is fémjelzi. Õ maga
azonban ezekre nem volt különösebben
büszke. Fontosabb volt számára a gyer-
mekkönyvtárak ügye és a rengeteg író-
olvasó találkozó, amelyet ugyancsak
igyekezett gyerekek számára is élveze-
tessé tenni. A könyvtárat olyan közösségi
helyként fogta fel, ahol valamennyi kor-
osztály találhat érdeklõdési körének
megfelelõ, hasznos és érdekes ismeretet.
Habitusának köszönhetõen gyakran
használt frappáns idézetet a legkülönbö-
zõbb kommunikációs szituációkban. Az
általa mutatott, példaértékû életpályából
inspirációt kaphat bárki. Élete és mun-
kássága nem merül feledésbe. Emléke
velünk marad. Híven megõrizzük és
ápoljuk. Isten veled, Nóra! ■
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A tatabányai és az érsekújvári könyvtár
kölcsönös kapcsolata a tatabányai és a
Nyitrai Kerületi Önkormányzat közötti
együttmûködési szerzõdésig nyúlik visz-
sza. A több évtizedes kapcsolat alatt 
számos alkalommal került sor egymás
meghívására, tapasztalatcserékre, elõadá-
sokra egymás rendezvényein és könyv-
adományozásra. Ha csak az idei esemé-
nyekbõl merítünk, már bõvelkedünk az
említenivalókban.

Április 14-én, a könyvtárosok világ-
napján érsekújvári meghívásra három
elõadással érkeztek a tatabányaiak az
Anton Bernolák Könyvtárba. Voit Pál, a
tatabányai megyei könyvtár igazgatója, 
a magyarországi állami finanszírozású
kistelepülési könyvtári ellátás gyakorla-
tát, az úgynevezett KSZR-t ismertette.
Nász János, a megyei könyvtár munka-

társa, a tatabányai könyvtár tudatosan
vállalt ökoszemléletébõl adódó szolgálta-
tásokról (gyûjtemény, ökoesték, -tábo-
rok, hírlevél) beszélt, míg ifj. Gyüszi
László igazgatóhelyettes a megyei
könyvtár helyismereti tevékenységérõl
tájékoztatott. Ez alkalommal közel négy-
száz jó állapotú, magyar nyelvû szépiro-
dalmi könyvet vittek magukkal a párká-
nyi, a köbölkúti, a muzslai községi és az
érsekújvári városi könyvtár számára.1

2015. június 16-án és 17-én a zsolnai
könyvtárban – szintén érsekújvári meghí-
vásra és szervezésben – Nász János az
ökokönyvtárakról és a környezettudatosí-
tás könyvtári módszereirõl, eszközeirõl
tartott elõadást.2

A határon túli könyvtárak megsegíté-
sére volt újabb példa 2015. szeptember
21-én a József Attila Megyei és Városi
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Könyvtár ötvenkötetes könyvszállítmá-
nya Érsekújvárra. A tatabányai megyei
könyvtár ezúttal a Kölcsey-pályázatként
emlegetett Testvérkönyvtár-program ke-
retében tudta új könyvekkel segíteni az
Anton Bernolák Könyvtárat. A Kölcsey
Ferenc Alapítvány köztudottan a magyar
nyelvû mûvelõdés támogatására alakult,
1990 óta a hazai könyvtárak pályáztatása
révén ad lehetõséget a határon túli okta-
tási és kulturális intézmények könyvtára-
inak segélyezésére.

A két könyvtár együttmûködésének
erõsítésére a tatabányai megyei könyv-
tár – áfa-visszaigénylõ intézményként és
a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nél érvé-
nyesíthetõ kedvezményeit kihasználva –
nettó százezer forintból megközelítõleg
ötszáz euró értékben adott át új gyer-
mek- és szórakoztató, pszichológiai 
és történelmi könyveket, valamint szó-
tárakat a határon túli könyvtárnak. 
A konyvtar.kello.hu oldalán található kí-
nálatból a kedvezményezett könyvtár vá-
laszthatta ki, mit szeretne. A tatabányai
kollégák kizárólag az idõközi készlet-
hiány miatt egészítették ki a megrendelõ-
listát. Bogyó és Babócák, a Hûvösvölgyi
suli, Nemes Nagy Ágnes-kötet, Palya
Bea Altatók címû könyve CD-vel, ro-
mantikus (Fejõs Éva), krimi és thriller si-
kerkönyvek, a szakkönyvek között
Czeizel Endre, Bagdy Emõke, Kádár An-
namária egy-egy mûve, de Stahl Judit
szakácskönyve, szinonimaszótár, vala-
mint német–magyar és magyar–német
szótár is gazdagítja immár a határon túli
könyvtár állományát.

L’ubica Cervená, az Anton Bernolák
Könyvtár igazgatónõje elmondta, hogy
az állománygyarapításra sajnos nagyon
kevés pénzük jut. A beszerzési keret a

közbeszerzési pályázatokból és a megyei
fenntartó öt százalékos hozzájárulásából
tevõdik össze. Ez kizárólag a könyvállo-
mány gyarapítására elegendõ, folyóira-
tokra a könyvtár már nem fizet elõ. 
A Kölcsey-pályázat, melyet nagy öröm-
mel és köszönettel fogadtak, e beszerzési
keretnek hozzávetõlegesen a kilenc szá-
zalékát jelentette. 

A látogatás során Kecskés Ildikó
módszertani referens és Kovacic Gizella,
a Családi könyvtár vezetõje kalauzolt vé-
gig a mintegy 140 ezer kötetes könyvtár-
ban. A feldolgozó és a helyismereti mun-
kaszobák után az emeleti olvasótérben a
könyvtár szolgáltatásairól, programjaik-
ról, a gyermekfoglalkozásokról tájékoz-
tattak röviden. Büszkék a tavaly szep-
temberben megvalósult mesesarokra,
amely kényelmes terepet nyújt a babák és
mamák számára akár meseolvasáshoz,
akár a foglalkozásokhoz.

A két könyvtár között együttmûködési
megállapodás született, amelynek aláírá-
sára terveink szerint a hagyományosan a
Megyei Könyvtári Héthez illeszkedõ
ODR-konferencián lesz lehetõség. Az
együttmûködés, egymás segítése tehát itt
nem áll meg. A kapcsolatok ápolása fel-
adatunk és felelõsségünk. ■

Jegyzetek
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Mollinit, azaz Moltész Gyula bûvészt kö-
szöntöttük a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár vendégeként 2015. október 
6-án. Az Országos könyvtári napok kere-
tében megrendezett Bûvészshow-mûsor-
ra alsó tagozatos gyermekek látogattak el
a Talentum, a Kõkúti és a naszályi
Angyalffy Általános Iskolából.

A kicsik kíváncsian várták, vajon mi-
lyen ízelítõt láthatnak a bûvésztrükkök
tárházából. Az elõadásban természetesen
elõkerültek a különféle kellékek, mint 
a nyuszimintás kendõ, a zsák, a kártya, a
karika és a tojás. 

A mûsor elsõ felében zenei aláfestés-
sel mutatványok sora következett, majd a
második részben az interaktivitásé volt 
a fõszerep. Vendégünknek a trükkök vég-

rehajtásában gyermekek segédkeztek.
Nem volt könnyû dolga, amikor a sok
magasba lendült kéz közül kellett válasz-
tania! A tanulók közremûködésével sike-
rült a spárgán a csomót egy pillanat alatt
kioldania, egybefûzött karikákat szétvá-
lasztania, vagy a tojást belevarázsolnia a
zsákba.

A mûsor végére a gyermekek egymás
között tanakodtak, vajon hogyan csinálta
a bûvész az egyes trükköket. Választ per-
sze a hogyan kérdésre nem kaphattak,
mindenkinek a fantáziájára bízzuk, hogy
miként képzeli el a mutatványok kivitele-
zését. Gyermekek és felnõttek egyaránt
jól érezték magukat a jókedvben bõvelke-
dõ eseményen, amely a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásával valósult meg. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. október 25

Bûvészshow-mûsor a könyvtári héten

✒✒    Goldschmidt Éva



Az Országos könyvtári napok keretében
szervezte meg biblioterápiát népszerûsítõ
rendezvényét a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár október 8-án. Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet nyugalmazott igaz-
gatója rövid elõadást tartott a témáról,
amelyet beszélgetés követett.

A biblioterápia fogalma több különfé-
le módszert takar. Nem fejezhetjük ki
egyetlen magyar szóval, ugyanis lehet 
olvasásterápia, irodalomterápia, illetve
kifejezetten egy mûfajra koncentráló
vers- vagy meseterápia is. Kezdetben ki-
mondottan segítõ céllal alkalmazták kor-
látozott körülmények között élõ embe-
reknél, kórházakban és börtönökben. 
Ma már számos más ilyen területen is

megtaláljuk, mint a pszichiátria vagy a
pedagógia. 

Magyarországon húsz éve honosodott
meg a módszer, amiben fontos szerepe
volt Bartos Évának is.

A szakemberek képzése is szóba ke-
rült, és világossá vált, hogy egy kicsit
minden könyvtáros biblioterapeuta, ami-
kor személyre szabottan ajánl könyveket.
A rendkívül aktív, érdeklõdõ közönség és
Bartos Éva között hosszú eszmecsere
alakult ki. Olvasással kapcsolatos szemé-
lyes beszámolók, érdekes vélemények
hangzottak el. Kiderült, hogy az iroda-
lom senkit sem hagy hidegen, és felcsil-
lant a remény egy olvasókör létrehozásá-
ra is. ■
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✒✒    Makuvek Nóra



Nyár végén második fordulójához érke-
zett a Rumlis Rumini játékos feladvány a
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban.
Berg Judit Rumini Zúzmaragyarmaton
címû meséje éppúgy a közkedvelt gyer-
mekkönyvek sorába tartozik, mint a re-
génysorozat elsõ része.

A mese fõhõse, a kisegér is népszerû
figura a kisiskolások körében, ezért azt
gondoltuk, ha Rumini horgolt figurája
lesz a fõdíj, akkor minden gyerek lelke-
sen vesz részt a közös játékban.
Dollmayer Bea ügyes kezû könyvtáros
felajánlotta, saját maga horgolja meg
Rumini figuráját. Hogy senki se távozzon
üres kézzel, kisegereket is készített.

Hét feladatban mutathatták meg a
gyerekek, mennyire nõtt szívükhöz a ka-
landos történet. Igaz-hamis kérdésekre
válaszoltak, kifejtették, mit tudnak a cso-
dalátcsõrõl vagy a térképrajzolóról,
hómenyétet rajzoltak, útba igazították

Balikót, merre találja a kivezetõ utat a
jégcellából, kiegészítették a szereplõk
kacifántos neveit. Az utolsó feladatban
rajzkészségüket mutatták meg a gyerkõ-
cök. Vidám, elképesztõen ötletes portrék
készültek Ruminirõl. Ennek apropóján
valamennyi rajz megtekinthetõ lesz a
gyermekkönyvtár honlapján, egy virtuá-
lis kiállításon (gyerek.mzsvktata.hu).

Összesen tizenkilenc feladatlap érke-
zett be a könyvtárba. A verseny szoros
volt, ezáltal izgalmas is. Az eredményhir-
detésen – 2015. október 14-én – zsúfolá-
sig megtelt a gyermekkönyvtár. Öröm
volt látni a sok kíváncsi, várakozással te-
li gyereket, kísérõ szülõt, nagyszülõt.
Együtt jöttek el a családok, látszott, fon-
tos nekik, érdekli õket, milyen helyezést
ér el gyermekük. Többen mesélték, hogy
esténként együtt olvasták a mesét, a fej-
törõt is közösen töltötték ki a gyerekek
apával és anyával. Az elsõ díjat egy test-
vérpár nyerte el, boldogan szorították szí-
vükhöz Ruminit. Megosztott második
helyet négyen értek el azonos pontszám-
mal, õk Berg Judit új könyvét, a Tök-
magok Afrikában címût vehették át. Vala-
mennyi pályázó Ruminivel díszített 
vonalas füzettel, emléklappal vagy okle-
véllel, na és persze egy horgolt kisegérrel
térhetett haza a könyvtárból.

Kezdeményezésünk elérte célját. Ez a
szeretni való könyv összehozta a csalá-
dokat, közös élmény lett az olvasás. Berg
Judit meseregénye és a Szélkirálynõ el-
ringatta kis olvasóit, akár a kötet lapjain
hajóztak vele, akár egy fotelban ülve,
vagy éppen a szõnyegen kucorogva… ■
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Rumini életre kelt Tatán

✒✒    Dományi Zsuzsanna



Nem tévedés: tíz kötetre tervezi a népsze-
rû regényfolyamot szerzõje, Bán Mór. Az
Országos könyvtári napok vendégeként,
2015.október 9-én járt a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtárban a szerzõ,
aki fordulatosan, szellemesen mesélt a
történelmi regényhez szükséges anyag-
gyûjtésrõl, az írás nehézségeirõl és szép-
ségeirõl.

Soha nem gondolt arra, hogy történel-
mi regény születik egyszer a tolla alól,
ám újságíróként beleütközött abba a fur-
csa jelenségbe, hogy míg az idegen or-
szágok történelmét számtalan könyv és
film örökíti meg, addig az eseményekben
és hõsiességben igencsak bõvelkedõ ma-
gyar történelmet kevés könyv, televízió-
vagy filmsorozat dolgozza fel. A mai
idõkben alig születik történelmi regény.
Ezt a hiányt próbálta pótolni Bán Mór,
amikor Corvin János életérõl kezdett
anyagot gyûjteni. Az anyaggyûjtés folya-
mán ébredt rá, hogy Corvin János életét
apja, Mátyás király története nélkül értel-
metlen taglalni. Ekkor Mátyás király éle-

tének kutatásába fogott. Az „igazságos
Mátyás király” életútja viszont nem ér-
telmezhetõ a törökverõ apa, Hunyadi Já-
nos sorsának, küzdelmeinek és diadalai-
nak ismerete nélkül. Így fogott hozzá a
Hunyadi-regények írásához. Közben szá-
mos olyan részletre bukkant, amely szin-
te teljesen ismeretlen az átlagember szá-
mára. Végül kényszerítette magát, hogy
lezárja a gyûjtés folyamatát, mert koc-
káztatta, hogy a részletekbe merülve eltér
fõ szándékától, az írástól.

Akkor még álmában sem gondolta,
hogy ekkorára duzzad a regényfolyam,
ilyen sikere lesz majd az olvasók köré-
ben, és azt sem, hogy egyes darabjai eny-
nyi utánnyomást érnek meg. Jelenleg a tí-
zedik kiadásnál tart a sorozat elsõ kötete!
Örömmel várjuk valamennyien a folyta-
tást, és remélhetõleg nem tart soká, amíg
Mátyás és Corvin János életét is megis-
merhetjük. Mindannyiunk nevében ter-
mékeny alkotó éveket és fáradhatatlan
munkabírást kívánunk a népszerû szerzõ-
nek! ■
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Hunyadi 10

✒✒    Petrozsényi Eszter



Újra eljött az õsz, és vele együtt az Or-
szágos könyvtári napok. Immár hagyo-
mánnyá vált, hogy a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban mûködõ, kereken öt-
éves Kézimunka Klub kiállítással ked-
veskedik a látogatóknak. 

Idén a téma az olvasás volt, amelynek
szerves részét képezik a különféle kiegé-
szítõk. A leggyakrabban használtak a
könyvjelzõk, de emellett fontos szerepet
kapnak az egyedi könyvborítók, szem-
üvegtartók is. 

A Nemzeti Kulturális Alap és az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség támo-
gatásával lehetõvé vált, hogy a kiállított

könyvjelzõk között versenyt hirdessünk.
Ennek keretében maguk az olvasók sza-
vazhattak 2015. október 5. és 9. között a
könyvtárban, hogy mely mûvek tetsze-
nek nekik a legjobban. A leadott értéke-
léseket a könyvtárosok összesítették, s
ennek alapján 2015. október 10-én ünne-
pélyes díjátadót szerveztek a gyermek-
könyvtárban. 

Reméljük, hogy másoknak is kedvük
támad alkotni, így jövõre még többen
mutathatják meg ügyességüket a könyv-
tárba betérõknek. A kiállítás 2015. no-
vember 6-áig ingyenesen megtekinthetõ
a felnõtt könyvtárban. ■
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Olvassunk együtt a könyvtárban!

✒✒    Dollmayer Bea

Likó Józsefné, Pálházi Ferencné, Dollmayer Bea



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Borsod Megyei Szervezete egynapos ki-
rándulást szervezett 2015. szeptember
26-án Edelénybe és a szlovákiai Deb-
rõdre. A szakadó esõ ellenére szép számú
csapat, családtagokkal együtt harminckét
fõ vett részt az autóbuszos tanulmány-
úton, amelynek elsõ állomása a tavaly új-
ra megnyílt edelényi könyvtár volt. 

Széles, ezüstszínû városi könyvtár fel-
irat jelezte, hogy valóban megérkeztünk.
A bejáratnál már vártak a kollégák, köz-
tük Fábiánné Mike Erzsébet könyvtári
csoportvezetõ, valamint Laki-Lukács
László egykori és Hadobás Pál jelenlegi
igazgató. Az olvasóterembe invitáltak,
ahol Hadobás Pál köszöntött minket és
örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan ellá-

togattunk hozzájuk. Fábiánné Zsóka vetí-
tett képes elõadással ismertette meg ve-
lünk a Bódva-völgyi település tékájának
történetét. A város elsõ könyvtára 1893-
ban, az Edelényi Polgári Olvasókörön
belül létesült. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye elsõ járási könyvtára ugyancsak
itt nyílt meg 1952-ben, egy régi magánla-
kásban. A prezentáció napjainkig követte
a bibliotéka életét, hely- és névváltoztatá-
sait. 1963 decemberétõl mûködött funk-
cióinak ellátására tervezett, önálló épü-
letben. 1994-ben a város iskolán kívüli
mûvelõdési intézményeit egyesítették.
Mai neve: Edelényi Mûvelõdési Köz-
pont, Könyvtár és Közérdekû Muzeális
Kiállítóhely. Egy ÉMOP-pályázatnak kö-
szönhetõen valósult meg a könyvtár épü-
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Edelényben és Debrõdön jártunk

✒✒    Zahuczky László



letének bõvítése, teljes körû felújítása és
akadálymentesítése. 2012 decemberében
az intézmény a mûvelõdési központba
költözött, és közel két évig itt mûködött.
A visszaköltöztetés után, 2014. novem-
ber 26-án adták át olvasóközönségének. 

Vendéglátóink finomabbnál finomabb
házi süteményekkel kínáltak, majd kala-
uzolásukkal bejártuk az intézmény tereit,
dolgozószobáit, csak a könyvtári dolgo-
zók által ismert rejtett zugait. Közben be-
széltek annak mindennapjairól, sikerei-
rõl, problémáiról. A kívül-belül teljesen
megújult, kibõvült és az energiahaté-
konyság szempontjainak is maximálisan
megfelelõ épületben új a padló, új a füg-
göny, új a festés, új a bútorzat: asztalok,
fotelok, polcok, szekrények, székek. Az
akadálymentesített épületben nem csak a
mozgássérültekre gondoltak, hanem a lá-
tássérültekre is, hiszen valamennyi helyi-
ségben és a liftben is Braille-írásos fel-
iratok segítenek a tájékozódásban. Több
tucat kulccsal zárható csomagmegõr-
zõ szekrény nyújt védelmet az olvasók
poggyászainak. A világos, természetes
fénynek szabad utat adó termek (folyó-
irat-olvasó, kölcsönzõi tér, olvasóterem),
valamint a modern tervezés és kivitelezés
minden eleme azt a célt szolgálja, hogy
minél inkább közösségi térként mûköd-
hessen a könyvtár. 

A komfortosabb körülményeket a
diszkrét növényzet is biztosítja. Az új
polcokon bõven akad hely az új könyvek-
nek. A könyvtári pince nem csak a raktá-
ri könyvek és a bekötött folyóiratok terü-
lete. Egy helytörténeti kincsesbánya is
mûködik itt, ahol külön-külön, felcímké-
zett dossziékban találhatók meg a helyi
származású vagy környékbeli személyek,
intézmények, testületek anyagai. Irigy-

lésre méltóan rendezett, kutatható állo-
mány.

Az edelényi könyvtár valamennyi kor-
osztály számára szervez rendezvényeket
is, itt készülnek az intézmény kiadványai
(Edelényi Füzetek, A Borsodi Tájház Köz-
leményei), meghívói, plakátjai és szóró-
lapjai. Látogatásunk végén örömmel álla-
pítottuk meg, hogy a munkatársak végre
méltó, a kor követelményeinek megfelelõ
környezetben, a hét hat napján – vasárnap
kivételével –, heti negyvennégy órás nyit-
va tartással, hatvanötezres dokumentum-
állománnyal, valamint TextLib integrált
könyvtári rendszerrel várják a betû és az
olvasás szerelmeseit. Az intézmény irán-
ti felfokozott igényrõl a nyitvatartást kö-
vetõen magunk is meggyõzõdhettünk.

Utunkat ezt követõen az Edelényi Kas-
télyszigeten folytattuk. A díjmentes beju-
tást az MKE-tagkártya biztosította min-
denki számára. A tárlatvezetés a Lieb 
Ferenc, az edelényi festõ címû, huszonhá-
rom perces, 3D-s kisfilm megtekintésével
kezdõdött. A film a kastély fénykorának
azt a szakaszát mutatta be, amikor az épít-
tetõ unokája, Ludmilla és második férje,
Esterházy István gróf a legjelentõsebb,
máig fennmaradt átalakításokat végeztet-
te a kastélyon és környezetében. Ekkor
bízták meg az iglói Lieb Ferencet is az
emeleti reprezentatív helyiségek kifesté-
sével, amelyek 1770-ben készültek el. 

Másfél órás látogatásunkon Csóré Be-
áta tárlatvezetõ kísért bennünket, akitõl
további ismereteket szerezhettünk a fel-
legvár egykori urairól és mindennapjaik-
ról. Jean-François L’Huillier gróf 1716-
ban kezdte el a kúria építtetését, halála
után felesége, Marie-Madeleine de Saint-
Croix 1730-ban fejezte be. A stílusában
is egyedi épületegyüttes tervezõjét a ku-
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tatóknak a mai napig nem sikerült kiderí-
teniük. A kastély hat szobájának rokokó
díszítõfestése a legteljesebben fennma-
radt és a legnagyobb világi falkép-együt-
teseink közé tartozik. A kastélylátogatás
során magunk is gyönyörködhettünk
ezekben a freskókban, néhány, most
megvásárolt és felújított, XVIII. századi
bútordarab, valamint cserépkályha kísé-
retében. 

Az épület történetében négy, egymás-
tól jól elkülöníthetõ szakasz különböztet-
hetõ meg: a kastély fénykora (1730–
1820), a Coburg-korszak (1831–1928),
az állami tulajdonlás idõszaka (1928-tól)
és a kastélysziget újjászületése (2009–
2014). 2010-ben a kápolnatermet re-
konstruálták, és a nyugati fal bontá-
sakor az alábbi üzenetet találták: 
„A kastéj renovácziónál itt dolgoztam
1921. VII. hó 14-én, ezt itt én falaztam
be, sok szerencsét kívánok, aki elbont-

ja. Szûcs József, született 1897. XII.
hóban Szendrõ /Borsod M./” E ceruzá-
val írt, kedves sorok megsárgult papír-
lapon, üvegvitrinben, kuriózumként
várják a látogatókat.

Az edelényi kastély és környezete a
Holt-Bódva revitalizációjával s az ország
egyik legnagyobb és legszebb barokk
kastélyának a felújításával ismét régi fé-
nyében tündököl. Kastélytúránk végén –
hagyományunkhoz híven – csoportképet
készítettünk, amelyhez nagyon felkészült
idegenvezetõnket is sikerült megnyer-
nünk.

Kirándulásunkat az Edelény–Szendrõ–
Szalonna–Szögliget–Torna–Szepsi–Deb-
rõd útvonalon, a települések érintésével
és Laki-Lukács László, a Bódva-völgy
értékeinek elkötelezett õrzõje segítségé-
vel folytattuk. Házigazdaként kalauzolt
minket az idei év legrangosabb szakmai
elismerésének, a Szinnyei József-díjnak
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büszke és boldog birtokosa. Túránk során
elsõ kézbõl, a vidék kutatójától szerez-
hettünk információkat, hiszen neki nem
térkép, hanem személyes ismerõse e táj.
Felfokozott érdeklõdéssel hallgattuk az
autóbuszon kollégánk történeteit, ismer-
kedtünk a Bódva-vidéki és a História-
völgyi települések fantasztikus épített
örökségeivel, természeti csodáival. Meg-
tudhattuk tõle még azt is, hogy számtalan
Ludmilla keresztnevû leánygyermeket
anyakönyveztek a környéken. Sõt, még
szõlõhegyet is elneveztek róla. Már életé-
ben celeb volt, megítélése máig vitatott.
Volt, aki kedvelte és szerette, volt, aki pe-
dig gyûlölte. A kirándulás résztvevõi 
közösen köszönték meg a hallottakat a
megye elsõ Szinnyei-díjasának, szerve-
zetünk 2007 óta tiszteletbeli tagjának,
gratuláltak neki, és további munkájához
erõt, egészséget, kitartást és sok sikert kí-
vántak.

Diófák övezte országúton értünk Szlo-
vákiába. Debrõdi idegenvezetõink a falu
várandós polgármester asszonyának csa-

ládtagjai voltak. Ebédünket a községi 
hivatalban, kandalló melege mellett fo-
gyasztottuk el. Majd a polgármester fér-
je, Gergely László kíséretével elsétáltunk
a három kilométer távolságra lévõ Szent
László-forráshoz és a mellé épült Nö-
vénytemplomhoz. Akik nem vállalkoztak
a gyalogtúrára, azok a polgármester
édesapja, Papp Tibor segítségével ismer-
hették meg behatóan a mészégetõk falu-
jaként ismert település történetét, életét.
Debrõd a Kárpát-medence és így a Felvi-
dék legészakibb magyarlakta települése.
Lakosainak száma napjainkban nem éri
el az ötszáz fõt. 

Mivel az egyes helyszínekrõl az elin-
dulás a programban megjelöltek szerint
alakult, hazafelé Szepsiben beiktattunk
egy kis vásárlást. Hagyományos szlovák
ételeket és italokat vásároltunk szuvenír-
ként az otthon maradt és minket váró 
családtagjainknak. Felejthetetlen élmé-
nyekkel feltöltekezve, egy kellemes, kol-
légákkal együtt töltött, munkától mentes
nap után érkeztünk meg Miskolcra. ■
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