Könyvtár
a turisztikai
kiállításon

mark Károly Mûvelõdési Központ igazgatója beszélt. Távirati stílusban próbálta meg
felvillantani a neveket, eseményeket, melyeket idézetekkel
gazdagított.
Az utókor számára még nem
annyira közismert, hogy a Balaton sokáig csak földrajzi objektum volt, és csak késõbb fedezték fel íróink, költõink. Kisfaludy, Berzsenyi és a Helikon
Ünnepségek már beemelték a
tavat a magyar irodalomba.
Keresztúry Dezsõ, Fodor András, Illyés Gyula, Passuth László, Lipták Gábor, Fekete István,
Bertha Bulcsu, Szilvási Lajos 
és még sorolhatnám a nagyokat, akiket megihletett e csodálatos víz és táj.
Könyvtárunkban kiállítási
lehetõség is van, ezért minden
elõadáshoz egy-egy kiállítás is
kapcsolódik. Cséby Géza elõadása után nyílt meg a Balatoni
képeslapok címû kiállítás, mely
három hétig állt a kíváncsi tekintetek rendelkezésére.
A következõ elõadást dr.
Müller Róbert tartotta a balatoni hajózásról. A hajózás történetét elevenítette fel, ugyanakkor gondolkodásra késztetett
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és új ismereteket is adott. Többek között megtudhattuk, hogy
a balatoni hajózás egyidõs az
ember itteni megtelepedésével,
hogy három révátkelõhely volt
egykor a tavon.
Hallhattuk, hogy a török kor
volt a hajózás fénykora, s 1842ben Kossuth Lajos is ellátogatott Balatonfüredre, hogy 1845ben alakult meg a Balatoni
Hajózási Társaság. Szó volt
még a híres, Phoenix nevû gályáról is, melyet Festetics
György építtetett. Legvégül a
XX. századi újjáélesztési kísérletekrõl is kaptunk tájékoztatást.
A sorozat még folytatódik, s
ha valaki kíváncsi a régi elõadásokra, akkor lehetõsége van
meghallgatni õket, hiszen valamennyi rendezvényünkrõl felvételt készítünk, és az bármikor
az érdeklõdõk rendelkezésére
áll. A következõ elõadást dr.
Pomogyi Piroska hidrobiológus
tartja március 18-án a Kis-Balaton környezetvédelmérõl, az
utolsóra pedig április 8-án kerül sor, amikor Rosta Sándort
hallgathatjuk meg a Balaton
regionális szervezeteinek múltjáról és jelenérõl.
Borbélyné Verebélyi Judit
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Több éves hagyomány Kaposváron a turisztikai kiállítás
megrendezése. Február közepén a Táncsics Mihály gimnázium tornatermében állítanak ki
az ország legnagyobb utazási
irodái, hazai és külföldi utazásszervezõk, s néhány turisztikával foglalkozó vállalkozás is.
A Megyei és Városi
Könyvtár három éve teljesen
véletlenül jutott a bemutatkozási lehetõséghez. Abban az évben a vasutas-sztrájk miatt a
MÁV nem jelent meg, a stand
üres maradt volna.
A szervezõk  a Kapos
Expo Kft.  megkerestek bennünket a kérdéssel, lenne-e kedvünk kiállítani. Miután átgondoltuk, úgy döntöttünk: megyünk.
Ez az elsõ alkalom inkább
csak felmérés volt, hogy lássuk,
mit lehet kiállítani, mire érdemes felhívni a figyelmet. Azóta
minden évben meghívnak bennünket. Mindegyik alkalommal
valami újat is kitalálunk, változtatunk, az elõzõ évi tapasztalatokra támaszkodva.
2002-ben végre beérett a
munkánk gyümölcse. Több
mint féléves elõkészület után
február 15-én elfoglaltuk standunkat, ami nagyobb volt, mint
az elõzõ években. Azért volt
szükség a nagyobb területre,
mert sokkal több dokumentumot szerettünk volna bemutatni az odalátogatóknak. Persze
elsõsorban útikönyveket, útleírásokat, helytörténeti anyagokat. Külön figyelmet fordítottunk a sorozatokra (Világjárók,
Kolibri, Berlitz, Cartographia,
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Polyglott, Marco Polo, Vendégváró, Útitárs, Panoráma 
magyar városok, Budapest városrészei, Magyarország kisrégiói, Száz magyar falu).
Mellettük az egyes országokat bemutató képes albumok,
útirajzok, térképek is helyet
kaptak. Elsõ ízben válogattunk
a nagy felfedezõknek a múlt
század elején kiadott útleírásaiból is.
A könyvek mellett megpróbáltuk bemutatni a videoállományunkban található, kölcsönözhetõ kazettákat is. (Óvatosságból csak a dobozokat vittük. Bár volt biztonsági õrzés,
mégsem mertük vállalni a kockázatot, hogy valaki kiemelje
belõlük a filmeket.)
Mivel az utóbbi idõben kaptunk és vettünk néhány utazás30

sal kapcsolatos CD-ROM-ot is,
ezek dobozát is kiállítottuk.
Külön sarokban helyeztük el
a turizmussal foglalkozó folyóiratainkat (mindegyikbõl két-két
példányt), hogy a kíváncsiak
bele is tudjanak tekinteni a tartalmukba.
A kiállításra készült el a
könyvtárunkat ismertetõ színes
prospektusunk is, mely az alapszolgáltatások mellett sok más,
fontos tudnivalót is tartalmaz
céljainkról, elképzeléseinkrõl.
Miután mindent sikerült elrendezni a polcokon és a polcok elõtt, hiányzott még valami figyelemfelkeltõ, ami elég
feltûnõ ahhoz, hogy messzirõl
is vonzza a tekintetet, és közelebb jöjjenek hozzánk. Erre a
legalkalmasabbnak egy számítógép tûnt, amelynek monitorKönyvtári Levelezõ/lap

A könyvtár standja a kiállításon

ját a stand bejárata mellé állítottuk. Egy egyszerû kis program segítségével kb. százhetven
háttérkép (ország, város, tájkép)
és tíz-tizenöt könyvtárfotó váltogatta egymást, idõnként egyegy közéjük szúrt könyvtárlogóval. Jó ötletnek bizonyult,
mert sokan a képeket nézegetve álltak meg, s ha már ott
voltak, azt is megnézték, amit
mögötte kínáltunk.
S hogy ne csak a felnõtteknek, hanem a gyerekeknek is
legyen elvihetõ szórólap, a kötészetünkben apró, pár oldalas
jegyzettömböt készíttettünk. Az
elõlapra egy földgömb került 
kis vonattal (kolléganõnk grafikája)  az utazás jelképeként,
a hátuljára pedig a könyvtár
2002. március

logóját tettük. Nagyon nagy sikere lett! Nemcsak a gyerekek,
de a felnõttek is örömmel vittek belõle. Kb. kilencszázat tettünk ki, de szombaton délután
három órára (pénteken délben
nyitott a kiállítás) az összes elfogyott.
A két és fél nap alatt nagyon
sokan megfordultak a kiállításon. Majdnem minden második
látogató megállt a standunk
elõtt. Az õ véleményük és az
utólagos visszajelzés is azt bizonyította, hogy szükség volt
ránk, és az egyik legsikeresebb
kiállító lettünk.
Sokan  többek között az
újságírók is  megkérdezték,
mit keres a könyvtár egy ilyen
jellegû rendezvényen.
Hogy mit?
 Sokan nem engedhetik
meg maguknak a drága utazásokat, õk a könyvekbõl, videókból ismerkednek az országokkal, természeti szépségeikkel.
 Akik megtehetik, hogy
utazzanak, azok sem mindig
tudják beszerezni azokat a dokumentumokat, amelyekbõl az
illetõ ország, vidék jellegzetességeirõl, szokásairól ismereteket szerezhetnének.
 Van, aki nem is akarja
megvenni ezeket a segédanyagokat, mivel késõbb már nem
lesz rájuk szüksége.
 Olyan is akad, aki csak
kíváncsiságból érdeklõdik, gyönyörködni szeretne a természet
csodáiban.
Sajnos még nagyon sokan
nem tudják, hogy a könyvtár ma
már nem csak kölcsönzést jelent. Szélesedett a könyvtári
szolgáltatások köre, a technika
fejlõdése és a számítógép megjelenése számos új ismeretszerzési forrással bõvítette a könyvtárak szolgáltatásait. Azok az
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emberek, akik nem járnak rendszeresen könyvtárba, errõl szinte semmit sem tudnak. Hozzájuk másképp nem is tudjuk eljuttatni az információkat. Egyegy ilyen rendezvény nagyon jó
lehetõség a minél szélesebb
körû információátadásra.
Lehet  sõt biztos , hogy
aki meglátogatott bennünket a
kiállításon (vagy csak elvitte a
szórólapunkat), nem jön be
mindjárt másnap a könyvtárba,
de talán ha olyan körülmények
közé kerül, hogy szüksége lehet ránk, eszébe jut majd, hova
fordulhat segítségért.
Nem utolsósorban nagyon
fontos kapcsolatokat is ki lehet
alakítani egy-egy ilyen rendezvényen. Olyan kapcsolatokat,
melyek hosszú távon nagyon jó
szakmai együttmûködéssé alakulhatnak, bõvítve a könyvtárban fellelhetõ ismertetõanyagok
mennyiségét és minõségét.
Ha elég ügyesek vagyunk,
talán néhány szponzort is sikerül szereznünk, ami azért nagyon fontos, mert a kultúra
finanszírozása nem tartozik a
legelsõk közé. Minden lehetõséget meg kell ragadnunk!
Összegezve tehát elmondhatjuk: számunkra nagyon sikeres
volt a kiállítás. A látogatók, az
újságírók és a média visszajelzései alapján az egyik legnépszerûbb és leglátványosabb
stand volt a miénk. Sok jó kapcsolat  s talán mondhatjuk:
barátság  született ez alatt a
pár nap alatt.
Érdemes tehát a könyvtáraknak is élni az ilyen lehetõségekkel: minél szélesebb körben
bemutatkozni, hogy tudjanak
rólunk, a problémáinkról és a
sikereinkrõl is. Legfõképpen
pedig arról, hogy elõbb vagy
utóbb, de mindenkinek szükséKönyvtári Levelezõ/lap

ge lehet ránk  s mi mindig itt
leszünk.
Barabás Tamásné
Megyei és Városi Könyvtár
Kaposvár

Kazinczy-verseny
Halason
A Szép magyar beszéd Kazinczy-verseny II. fordulójára került sor február 14-én a Kiskunhalasi Városi Könyvtárban. A
város és a városkörnyék 58.
osztályos tanulói két kategóriában mérték össze tudásukat.
I. kategória (56. osztályosok)
1. 1. Skultéty Dóra  Sallai
István Általános Iskola, Kisszállás
2. Vörös Krisztina  ÁMK
Általános Iskolája, Kiskunhalas
3. Harangozó Nikoletta Szûts József Általános Iskola,
Kiskunhalas
II. kategória (78. osztályosok)
1. Sulyok Lili  Szent József Katolikus Általános Iskola, Kiskunhalas
2. 2. Németh Gréta  ÁMK
Általános Iskolája, Kiskunhalas
3. 3. Szalai Judit  Szvetnik
Joachim Általános Iskola,
Mélykút
Az országos találkozón 
Kisújszálláson  Kiskunhalas
várost és városkörnyékét Sulyok
Lili képviseli.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete és a Kiskunhalasi Városi
Könyvtár szervezésében lezajlott verseny híven szolgálta azt
a célt, hogy a szép magyar beszédet megszerettessük gyermekeinkkel.
Varga-Sabján Gyula
igazgató
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