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✒✒  A címben szereplõ megállapítást

egyik olvasónktól „kölcsönöztem”, aki

arra utalt, mennyire örül az utóbbi idõk-

ben tapasztalt változatos, minden 

korosztályt megszólító programkínála-

tunknak és a rendszeresen bõvülõ állo-

mányunknak.

Vezetési megbízatásom kezdetén,

2012-ben még nem volt lehetõségünk a

könyvbeszerzési keret elköltésére, csak-

is az ajándékkönyveink (Nemzeti Kultu-

rális Alap, olvasói ajándékok stb.) jelen-

tettek újdonságot a tiszafüredi városi

könyvtárban közel tíz éven keresztül.

2015 óta költhetjük el a nagyon sze-

rény könyvbeszerzési keretünket a tör-

vénynek köszönhetõen, amely kötelezi

a fenntartót, hogy a finanszírozás tíz

százalékát dokumentumok vásárlására

fordítsa. Egy kis türelmi idõ is szüksé-

ges ahhoz, hogy behozzuk ezt a lema-

radást és az olvasóink megszokják: van-

nak új köteteink, akár az igényeiknek

megfelelõek is. A fent említett célt szol-

gálja az általunk csapatmunkában szer-

kesztett könyvajánló, amelyet havonta a

programjainkról szóló hírlevél mellékle-

teként küldünk el olvasóinknak, ezeken

kívül a naprakész honlapunk, valamint

a helyi tévében és rádióban való állan-

dó megjelenés, a szubjektív könyv- és

programajánló. Mind a hírlevél, mind a

médiaszereplés kellõ érdeklõdést vonz,

és sokan már konkrét könyvigénnyel

térnek be. Könyvtári társasági oldalun-

kon is rendszeresen jelen vagyunk, ese-

ményeink fotóival, programajánlókkal.

A teljesség igénye nélkül megemlítek

néhány állandó klubunkat és tavaszvé-

gi, nyári programunkat. Programjaink

túlnyomó részét, közel kilencven száza-

lékát a „személyes kapcsolati tõkénk-
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bõl” finanszírozzuk, azaz a tiszteletdíj

helyett elsõsorban egyéb megoldásokat

keresünk (szállásbiztosítás, könyvárusí-

tás és -vétel, pályázat, támogatás).

A Tiszafüredi Városi Könyvtár és In-

formációs Központ – sok év kihagyás

után – színes programsorozattal ünne-

pelte az idei ünnepi könyvhetet:

A Szépírók Társasága jóvoltából –

amely jelentõsen hozzájárult a költsé-

gekhez –, valamint az önkormányzat

segítségével sikerült megvalósítanunk

ezt a programsorozatot. Nyitó esemény-

ként találkozhattak az olvasók Grecsó

Krisztián József Attila-díjas költõvel,

íróval, aki a Jelmezbál címû, könyvhét-

re megjelent kötetét mutatta be a tõle

megszokott magas színvonalon, lenyû-

gözve a hallgatóságot. A következõ ta-

lálkozón a Szabó T. Anna–Dragomán

György házaspár kötetlen, családias lég-

körû beszélgetésén vehettek részt a

könyvbarátok, akik részleteket ismer-

hettek meg az alkotás folyamatából,

életükbõl és mûveikbõl (õk szintén

több díj birtokosai).

A könyvtár és irodalmi köre, a Tisza-

tavi Irodalmi Mûhely vers- és prózaíró

pályázatának ünnepélyes eredményhir-

detésére került sor június 8-án, ahol

négy korcsoportban harminchét pályá-

zó munkáját értékeltük oklevelekkel,

könyvjutalmakkal, emléklapokkal és

szóbeli dicséretekkel, egyes mûvek fel-

olvasásával.

Záró programként pedig egy hangu-

latos, hiteles élménybeszámolót láthat-

tak az utazást kedvelõk Dél-Amerikáról

Kása Henrietta tolmácsolásában. 

A nyolcadik nyári napközis olvasótá-

borunkat június utolsó hetében tartot-

tuk meg, nagy sikerrel. Délelõttönként
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játszóházzal kedveskedtünk az egyik

partnerünk segítségével, délutánonként

pedig különféle olvasmányokat dolgoz-

tunk fel dramatikus formában. Az egyik

napon például teljesen birtokba vettük

a könyvtárat, és hét próbán keresztül

eljutottunk a mesevárig. Ez a teljes kol-

lektíva (öt fõ) összehangolt csapatmun-

kájával valósult meg. Nemcsak a gyer-

mekek, hanem mi, felnõttek is nagyon

jól éreztük magunkat, mind az elõké-

születeknél, mind a megvalósításnál.

Segítségünkre voltak még közösségi

szolgálatos diákok.

Több olvasóklubunk is alakult az

utóbbi néhány évben, amelyek révén

közelebb kerültünk a lakossághoz.

Ilyen a Francia Nyelvkör, amelynek tag-

jaival hetente tartunk összejövetelt még

nyáron is, és egyszer egy évben meg-

rendezzük a nagysikerû francia kulturá-

lis napot. A gyermekek számára ilyen a

Momo-klub (olvasmányélmények dra-

matikus feldolgozása) és szombaton-

ként a Mazsola Játszóház. Felnõtteknek

a Tisza-tavi Irodalmi Mûhely összejöve-

teleit tartjuk havonta. Mindez a könyv-

tár szervezésében és aktív részvételével

történik. 

Az idõsekre is gondolva, akik nem

tudnak személyesen eljönni hozzánk,

rendszeresen tartok könyvtári foglalko-

zásokat a helyi Platán Gondozási Köz-

pontban egy nyugdíjas pedagógus 

közremûködésével, illetve egy éve fel-

kértek a Gólyafészek Könyvkuckó elin-

dítására is, a nappali idõsek klubja szá-

mára. ■
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