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Mindkét évben jelentõsnek tartom az oktatási
és kulturális miniszterrel történt megállapodás
aláírását, valamint az ehhez kapcsolódó kormány-
zati és civil szervezetek csatlakozását.

Az MTI ennek alapján nagy könyvtárakkal
szerzõdést kötött adatbázis-forgalmazásról. Né-
hány területen az illetékes APEH szintén a
könyvtárakkal mûködik együtt. Tovább folyta-
tódik a Külügyminisztériummal elsõsorban az
EU-s információs pontok adatbázisának folya-
matos megújítása.

Az idén a programnak megfelelõen a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztérium, a Nemzeti
Kulturális Alap, a Magyar Védõnõk Egyesülete,
az egyszervolt.hu, az Országos Tisztiorvosi Hi-
vatal, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara csatlakozott az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség és az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium megállapodásához.

Ezek az együttmûködések folyamatosan va-
lósulnak meg, s újabb és újabb partnerek kap-
csolódnak hozzá.

2007-ben, a tavalyi megállapodás alapján, az
Országos Egészségfejlesztési Intézet – a szóró-
anyagokon túl – meghirdette a „Ciki a cigi” címû
dohányzás-megelõzési és a leszokást elõsegítõ
programját, amelyhez a megyei könyvtárakon
keresztül juttatja el felvilágosító cédéjét.

Vannak-e számottevõ eredmények?

Túlzás nélkül megállapítható, hogy mind a
tavalyi két hét, mind az idei két hét igen ered-
ményes volt. Jó hírverés történt az átalakuló és
szolgáltató jellegû könyvtárak érdekében. Az
országosan is gazdag program erõsítette a helyi
könyvtárak szerepét és megítélését a település
életében.

Most készült el a 2007-es év összegzése. A
programok száma, a résztvevõk köre érzékel-
hetõen nagyobb, mint az elõzõ évben. Sok kis
és nagy könyvtárnak sikerült eseménnyé ten-
nie ezt a tíz napot. Egyre többen folyamatosan
megújulva teszik a dolgukat.

Reméljük, hasonló szerkezetben lehet foly-
tatni a munkát. Meggyõzõdésem, hogy ha
minden évben meg tudjuk mutatni szolgáltatá-
saink sokszínûségét, gazdagságát és megúju-
lási képességünket, amelyeknek alapvetõ cél-
ja, hogy könyvtáraink nyitottak legyenek és
kultúraközvetítõ intézményként legyenek jelen
a települések életében, akkor elégedettek le-
hetünk. (fá)

Beszámoló a Nagy
olvashow projektrõl
2007. október 2–12.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
második alkalommal pályázott eredményesen a
Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Ese-
mények Kollégiumához. Az országos átfogó prog-
ram mindenképpen sikeresnek bizonyult. 366 tele-
pülés 417 könyvtára vett részt a Nagy olvashow

rendezvénysorozatban. A 3467 programon 151 324

résztvevõt regisztráltak a szervezõk.
Az országos programbizottságba minden

megyei könyvtár delegált egy fõt, akik megvi-
tatták és az IKSZ elnökségének döntésre elõké-
szítették a javaslatokat. A kecskeméti Katona
József Könyvtár kapta a megbízást a program
irányítására, a központi promóciós anyagok el-
készítésére, az országos szintû események meg-
szervezésére.

A munkacsoport a korszerû kapcsolattartást
kihasználva saját levelezõlistán minden fontos
dologról tudott értekezni, így mindössze három
projektülésre került sor. A központi honlap tar-
talmazta az összes regisztrált programot, amely
az akció során még tovább bõvült. A tíznapos
programsorozat széles körû összefogással való-
sult meg, így számos esemény tovább él majd a
könyvtári szolgáltatásokban.

2007. október 2-án sajtótájékoztatóval indult
a program. Már a kezdésnél is kiemelkedõ volt a
média érdeklõdése, amely egész idõ alatt kitartott.

A Nagy olvashow négy célcsoportra osztódott,
de jelentõs volt a kísérõ rendezvények száma is.

1. Babaolvashow

A program legérdekesebb kezdeményezése a
babák, anyukák megszólítása volt. Óriási sikere
volt a Babaolvasó címû füzetnek, amelyet azok
a családok kaptak, ahol ebben az évben kisbaba
született. A kecskeméti könyvtárosok ötlete alap-
ján Marék Veronika Janikovszky Éva-díjas írónõ
állította össze és illusztrálta a kedves kis kiadványt,
amelynek grafikai munkája, nyomdai elõkészítése
a Katona József Könyvtárban készült.

Megszületett egy babaolvasójegy is, amelyet
a három év alatti kisgyerekek kaphattak a legki-
sebb település könyvtáraiban is.

Országos szinten létrejött a megállapodás a
védõnõi hálózattal, de mindenhol helyben is részt
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vettek a védõnõk az eseményeken. Számos fóru-
mot, szaktanácsadást, babajátékot, höcögtetõt,
babatermék-bemutatót szerveztek a könyvtárak.

625 rendezvényen (18%) 23 147 fõ (15%) vett
részt, ezzel ez volt a második leglátogatottabb te-
matikus rendezvénycsoport. Csak a program ideje
alatt közel 1500 babaolvasójegy talált gazdára a
megyeszékhelyeken, ami azóta megsokasodott.

2. Kölyökolvashow

A Kölyökolvashow program célközönsége a há-
rom–tíz éves korosztály volt. A babakorból ép-
pen kinõtt óvodásoktól egészen a már komolyabb
könyveket, regényeket olvasni képes alsó tago-
zatos kölykökig igyekeztünk megszólítani és
könyvtárba csábítani a kisgyerekeket.

A tizenegy nap alatt az összes program 24%-
a – 842 rendezvényen 34 630 résztvevõ – szólt
ennek a közönségnek. Országszerte számtalan
fantáziadús eseményre várták a gyerekeket, a
címek önmagukért beszélnek:
Csipike és barátai (Badacsonytomaj), Boszor-
kányszombat (Baja),
Mesebeli 12 próba (Balassagyarmat), Túl az
Óperencián (Barcs),
Hét határ vándorai (Besenyõtelek), Te is benne
vagy a könyvekben (Makó),
Régi idõk – mai gyerekek (Budapest), Mese is,
vers is (Csongrád),
Kedvtelítõ (Eger), Õszi hepe-hupa (Gyula),
Bütykölde (Tunyogmatolcs),
Én is gyerekbõl vagyok (Hajdúnánás), Meseszö-
vés (Lajosmizse),
Anyukámmal fedezem fel a könyvtárat (Kiskö-
re), Ovishow (Balástya).

Olvass nekem! – Olvassak neked? Sok he-
lyen szerveztek ilyen vagy hasonló címmel me-
séket, olvasást népszerûsítõ játékos foglalkozá-
sokat (Aszód, Besenyõtelek, Budapest – Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár, Csongrád, Jász-
alsószentgyörgy, Kisújszállás, Rákóczifalva, Sár-
bogárd, Siklós, Tápiószele…)

Könyvbemutatók kortárs szerzõk közremûkö-

désével. Számtalan kortárs szerzõ vett részt a
kölykök programjain: Babay Bernadett, Bosnyák

Viktória, Szegedi Katalin, Nógrádi Gábor,

Pálfalvi Dorottya, Kiss Ottó, Fecske Csaba,

Böszörményi Gyula, Kovács Lajos, Nagy Bandó

András, Lázár Zsófia, Bartos Erika, Nyulász

Péter, Kálnay Adél, Tóth Krisztina, Devecsery

László szerzõkkel találkozhattak a gyerekek.
Irodalmi hétpróba. A helyi programok mel-

lett több, országosan összehangolt gyerekprog-
ram zajlott. Irodalmi hétpróba címmel elkészült
egy verses játék forgatókönyve, amely az iskolai
és a települési könyvtárakban egyaránt lehetõsé-
get teremtett arra, hogy a gyerekek felidézzék a
már tanult verseket, s újabb költõkkel, költemé-
nyekkel, kötetekkel ismerkedjenek meg. A já-
tékban a magyar irodalom olyan kiemelkedõ
alkotói szerepeltek, akiknek kedves, vidám, dal-
lamos sorain nemzedékek nõttek/nõnek fel:
Kányádi Sándor, Kántor Péter, Markó Béla,
Nemes Nagy Ágnes, Szepesi Attila vagy Weöres
Sándor rímes alkotásai mindig elvarázsolják a
gyerekeket. Országszerte 112 intézményben ke-
rült sor irodalmi hétpróbára. A résztvevõk elsõ-
sorban harmadik–hatodik osztályosok voltak, s
a kollégák visszajelzéseibõl tudjuk, hogy hasz-
nos és jókedvû perceket töltöttek együtt a kö-
lyökolvasókkal, felfedezve a gyerekversek han-
gulatos világát.

„Szeretnék gratulálni a Rumini-olvashow fel-

adataihoz! Apukám talált rá a neten, és õ küldte

át nekem. Szuper mindegyik feladat, rengeteg jó

ötlettel, fantáziával, nagy-nagy hozzáértéssel

állítottátok össze – én is nagy élvezettel oldogat-

tam õket – nem is volt mindegyik könnyû!!! Az

meg külön fantasztikus, hogy ilyen sok olvasót

tudtok mozgósítani!” Ezt a kedves üzenetet Berg

Judittól, Rumini figurájának megálmodójától
kaptuk október elsõ napjaiban. Ekkor már több
mint hatszáz kölyökolvasó-jelölt igyekezett ki-
állni az elsõ próbát, azaz megfejteni azokat a
fejtörõket, amelyek egy-egy szépirodalmi alko-
táshoz kapcsolódtak. A könyvek között elsõsor-
ban a kortárs magyar gyerekirodalom jeles alko-
tásai, többek között Békés Pál, Berg Judit, Bö-
szörményi Gyula, Csukás István, G. Szabó Ju-
dit, Lázár Ervin, Marék Veronika, Szabó Magda
remekmûvei szerepeltek. A gyerekek korosztá-
lyonként hat-hat könyv közül választhatták ki
azt a hármat, amelynek elolvasására vállalkoz-
tak. Ezután sokféle játékos feladat megoldásával
bizonyíthatták, hogy megértették az olvasotta-
kat. Az irodalmi totók, elvarázsolt szövegek,
összekeveredett mondatok megfejtése mellett a

Helyesbítés. Novemberi számunk 5. oldalán elírás miatt tévesen
szerepel egy név. Az elõadó valójában Györe Géza, a Pannon
Egyetem pápai neveléstudományi intézetének könyvtárvezetõje
volt. Györe Géza és olvasóink szíves elnézését kérjük.
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gyerekek kinyomozták a nemláthatika por titkát,
készítettek varázsköpenyeket, irodalmi tablókat,
és kitûnõ illusztrációkat. Novemberben számos
különleges küldeményt is továbbított Kecskemét-
re a posta: Venyige II, Hódfarok néne, Borzalag
érkezett textilfiguraként megformálva a Katona
József Könyvtárba. A három próbát sikeresen tel-
jesítõ kölyökolvasók decemberben vehetik át jel-
vényeiket és emléklapjaikat a helyi könyvtárakban.

3. Tiniolvashow

A Tiniolvashow napjain a tíz–tizennyolc éves
fiataloknak kínáltunk olyan programokat, ame-
lyek messzemenõen figyelembe vették a korosz-
tály sajátos életkori igényeit: a csellengõk kö-
zösséggé szervezése, vetélkedõk, tudáspróbák,
internetes, számítógépes játékok.

Az országos programok 13%-a szólt a tiniknek,
457 különbözõ programon majdnem húszezer fia-
tal vett részt. Sokan éltek a programbizottság aján-
latainak kipróbálásával a helyi könyvtárakban.

Hogyan reklámoznád az olvasást? címmel szá-
mos könyvtár hirdetett pályázatot olvasást népsze-
rûsítõ szlogen írására (Bácsalmás, Balassagyarmat,
Balatonfüred, Békéscsaba, Szolnok…).

Öt nap alatt száz kérdésre kerestek választ a
Ne csak lógj a neten! játékhoz csatlakozó tinik,
akik naponta más-más témakörben tehették pró-
bára tudásukat. Kérdéseink segítségével bebaran-
golták Európát, mûvészeti, természetvédelmi és
egészségügyi könyvekbõl, valamint hasznos hon-
lapokról gyûjtöttek értékes információkat. A leg-
kitartóbbakra ebben a játékban is többféle meg-
lepetés várt. A játékban 418 megfejtés érkezett,
amelynek többsége helyes volt.

Írd meg képregényben! Az én történetem az

olvasásról – képregényíró/rajzoló pályázat fiatalok-
nak. A korosztály kedvelt mûfaja a képregény.
Nekik szerveztek országszerte a képregény kultú-
ráját bemutató tájékoztató elõadásokat és kiállítá-
sokat szakemberek bevonásával (Kecskemét, Rép-
celak…), valamint képregény-rajzoló versenyeket
irodalmi témákról (Polgár, Jászalsószentgyörgy…).

Ezt már olvastam valahol! Játékok, vetélke-
dõk fiataloknak népszerû ifjúsági regényekrõl.
A tini korosztály szívesen olvas, és a mai könyv-
kínálat igazán sokszínû lehetõséget kínál számuk-
ra. A programok közt volt kedves regények be-
mutatása (Balástya, Bár, Nyíregyháza), drámajá-
ték népszerû ifjúsági regényekbõl (Balatonfüred)
és „Bölcs baglyok gyûlése” (Erdõkertes).

Könyvbemutatók kortárs szerzõk közremûkö-

désével. Ez az alkalom lehetõséget nyújtott a
fiataloknak is, hogy találkozzanak kedvenc író-
ikkal (pl. Sohonyai Edit, Kálnay Adél, Boldizsár

Ildikó, Bosnyák Viktória, Varró Dániel).
Sokan megszívlelték a tiniszlogent: „Senkinek

nem jössz be, ha a könyvtárba nem jössz be.”

4. Nagyiolvashow

Az idõsebb korosztály sem maradt ki az esemé-
nyekbõl hisz 383 (11%) programon 11 190 (7%)

nagyi vett részt. Örömmel találkoztak a volt
internetes tanfolyamhallgatók, sõt több helyen
klubot is alapítottak, amelyeknek a könyvtárak
adtak helyet. Népszerûek voltak a különbözõ
speciális szolgáltatási eszközöket (nagyító, be-
szélõgép, indukciós hurok) bemutató olvasás-
népszerûsítõ programok is. Az idõskorúak akti-
vitásának megõrzésében nagyon sokat tudnak
segíteni a könyvtárak sokféle program szervezé-
sével. A nagyik is elfogadták az invitálást: „Ne

üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet.”

Könyves vasárnap

Több mint tízéves hagyománya van a Könyves

vasárnapnak, amely a Magyar Rádióval közös
programja az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ségnek. Kezdetben csak egy-egy könyvtár csatla-
kozott a kecskemétiekhez, de fokozatosan nõtt a
könyvtárak érdeklõdése. Ebben az évben 226

könyvtár 687 (20%) programmal várta a fõvárostól
a legkisebb falvakig a látogatókat, akik jöttek is
szép számmal, 33 435 (22%) érdeklõdõ volt.

Több helyen mazsorettek zenés felvonulásá-
val nyitott a könyvtár, ahol egész nap ingyenes
volt a beíratkozás, s a lejárt határidejû könyve-
ket is késedelmi díj nélkül vették vissza. Sokhe-
lyütt az utcai járókelõket is megszólították a
játékban szervezõként részt vevõ diákok feltéve
a kérdést: Olvasott ma már? S ha nem, pár
mondatos érdekes szöveget olvastattak velük apró
ajándék kíséretében.

Rengeteg játék, alkotómunka, közös olvasás
várta a fiatalokat és az idõseket egyaránt. A ki-
tartóbb könyvtárak éjfélig voltak nyitva. Kecs-
keméten nagy sikere volt a Krimiolvasónak, ahol
a felnõttek igen nagy lelkesedéssel helyezkedtek
bele a híres nyomozók szerepébe, küzdöttek a
nyomok felderítéséért.

2007-ben is népszerû volt a könyves vasárna-
pon a Betûbuli internetes játék. A kérdések mon-
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dókákhoz, mesékhez, ismert versekhez, népszerû
olvasmányokhoz kapcsolódtak. A jó megfejtõk
között számítógép sorsolta ki a szerencsés nyerte-
seket, akiknek „Találkozzunk a könyvtárban!” fel-
iratú póló és könyvajándék okozott örömet.

Bebizonyította ez a nap is, hogy az emberek
szeretik a rendhagyó dolgokat, szívesen veszik,
ha megszólítjuk õket. Élvezték az ötletes kihívá-
sokat, amelyeket a könyvtárosok sokakkal össze-
fogva készítettek számukra.

„Együtt a társadalomért!”

Az összefogás-akció záró eseményeként került
sor 2007. október 12-én egy országos összeg-
zésre. A programban részt vevõ könyvtárak, társ-
intézmények munkatársai, érdeklõdõ szakembe-
rek mintegy százhatvanan jelentek meg az ese-
ményen. A „Legyen jobb a gyermekeknek” Nem-
zeti Stratégia megvalósítási lehetõségeirõl beszélt
Ferge Sándor, az MTA Gyermeksegély Prog-
ram szakértõje. Vámos Tibor akadémikus A vir-

tuális esély, esélyegyenlõtlenség témakörben fej-
tette ki rendkívül érdekes gondolatait.

A programbizottság vezetõje képes összefog-
lalójában a Nagy olvashow megvalósult célkitû-
zéseirõl, a lehetséges további szolgáltatások
megindításáról beszélt. Néhány mintaprojektet is
bemutattak a könyvtárak képviselõi. Az Együtt

a társadalomért megállapodást – amely össze-
foglalja az együttmûködési lehetõségeket – Hiller

István miniszter és Fodor Péter, az IKSZ elnöke
írta alá. További hét szervezet csatlakozott –
köztük Lampert Mónika szociális és munkaügyi
miniszter – a közös célok valóra váltásához. A
védõnõk hálózatával igen aktív a kapcsolatunk
országosan és helyben egyaránt.

Nagy sikert aratott az a válogatás, amelyet
Pillanatképek címmel vetítettünk le a beküldött
digitális fotókat feldolgozva.

Programnépszerûsítés

Nagy hatású volt az egységes promóciós anyag.
A plakátot, szórólapokat nagyon jól tudták hasz-
nálni a könyvtárosok. Készült biankó forma is,
amelybe a helyi programok kerültek kinyomta-
tásra. A babafüzet, babaolvasójegy, hívogató sok
kismamának felkeltette a programok iránt az
érdeklõdését.

Nagy sikert aratott a tévés reklámspot, ame-
lyet hét csatornán kilencvennyolc alkalommal
vetítettek, s számtalan helyi tévé is sugározta. A

Magyar Rádió és a Katolikus Rádió, a helyi
rádiókkal együtt, hangreklámot sugárzott.

Összegzés

A könyvtárak összefogása ebben az évben is
nagyon eredményes volt. Aktuális és fontos té-
maválasztásnak bizonyult az olvasás, különösen
a babák bevezetése a könyvtárba. Az egységes
promóciós anyag hasznos és rendkívül gazdasá-
gos volt. A figyelemfelkeltõ, friss szellemiségû
reklám sokakat vonzott a programokra, akik
közül ma is számosan könyvtárhasználók.

Nagyon ígéretesek a megkezdett együttmû-
ködések is, bízunk benne, hogy közösen sok
segítséget tudunk nyújtani a kisbabákat nevelõ
családoknak éppúgy, mint a nagyi korúaknak.

Ramháb Mária

az országos programbizottság elnöke

A Nagy olvashow
rendezvényei

Bács-Kiskun megyében
A Könyvtárak összefogása a társadalomért or-
szágos rendezvénysorozat 2007-es programjai
Bács-Kiskun megyében is a Nagy olvashow je-
gyében zajlottak. A korábbi évek, de különösen
a 2006-os évi összefogás-rendezvények szerve-
zésének tapasztalatait is felhasználva – a Nem-
zeti Kulturális Alap pályázatának megfelelõen –
a Katona József Könyvtár az egész megyére
vonatkozóan koordinálta a könyvtárak bekapcso-
lódását.

Szervezés, kapcsolattartás

A megye könyvtáraival már a pályázat megírása
elõtt felvettük a kapcsolatot. Az alapkoncepció
ismertetése után vártuk ötleteiket, melyeket már
a pályázatban is figyelembe vettünk. Az év szin-
te minden szakmai rendezvényét (képzések, MKE
szakmai napok, IKSZ megyei közgyûlése) fel-
használtuk arra, hogy a programot megismertes-
sük, és minél több könyvtárat bevonjunk. A fo-
lyamatos kapcsolattartás eszköze a megyei leve-
lezõlistánk lett, ezen keresztül juttattuk el az
információkat, és kaptuk a visszajelzéseket, kér-
déseket.

Programok

Az alapos elõkészítõ munkának köszönhetõen
ezúttal is kiemelkedõ volt a Bács megyeiek össze-




