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zsírkrétának, tollnak a nagyobb rendezvényeken
vették hasznát. A babafüzet és a babaolvasójegy
szétosztásánál is a lakosságra vonatkozó adato-
kat vettük figyelembe. A központi anyagok
mellett a megyei keretbõl is készíttettünk PR-
anyagokat. A kecskeméti programokról szóló
négyféle szórólap, valamint a megye legfonto-
sabb programjait is tartalmazó meghívó mellett
nagy sikerük volt a nagy mennyiségû szóró-
ajándékoknak. A legnépszerûbb egy kilincs-
függeszték volt: „Ne zavarj! Olvasok!” Remél-
jük, sokan teszik ki azóta is ezt a kis feliratot
szobájuk ajtajára.

Lukács Anikó

Összefogás
a szentkirályi könyvtárban

Az idén második alkalommal csatlakozott a
szentkirályi könyvtár az országos könyvtári na-
pokhoz, melyek mottója „Találkozzunk a könyv-
tárban!” volt. A szervezõk felhívásukban olyan
programokat javasoltak, melyeken keresztül va-
lamennyi korosztály megszólítható, becsábítha-
tó a könyvtárba. Én is igyekeztem olyan rendez-
vényeket szervezni, melyeken a különbözõ korú
és érdeklõdésû olvasók megtalálhatják a nekik
tetszõ elfoglaltságot. Azt gondolom, hogy a
meghirdetett tíz programmal sikerült ezt elérnem.

A programok beharangozására már szeptem-
ber végén sor került. A falu több pontján kihe-
lyeztem a központi plakátot, illetve a helyi prog-
ramokat is tartalmazó szórólapokat. A könyvtár-

ban és az iskolában minden ese-
ményrõl külön meghívót is tettem
ki. Október elsõ hetében a Petõfi
Népe címû megyei napilapban is
megjelent egy rövid hír a terve-
zett programokról.

A Nagy olvashow szervezõi
gondoltak a legkisebbekre, akik
csak most kezdenek ismerkedni a
világgal, az elsõ szavakkal, az elsõ
könyvekkel. Számukra készítettek
egy babaolvasó naplót, melyben a
család fel tudja jegyezni az elsõ
szavakat, a szívesen hallott mon-
dókákat és azt, hogy mikor men-
tek el együtt elõször a könyvtár-
ba. Ezt a naplót nálunk a védõnõ

juttatta el a családokhoz.
A babákat édesanyjukkal vártam egy Ringa-

tóra. Gulyásné Vári Edit gyesen lévõ óvónõ
összegyûjtött néhány kedves mondókát, amit ez
alkalommal megismertetett a többiekkel is. Kel-
lemes, vidám hangulatú délelõtt keretében a kis-
mamák megbeszélhették a babanevelés minden-
napi kérdéseit, valamint a kicsiknek szóló mon-
dókákkal és könyvekkel is megismerkedhettek
A könyvtárba beíratkozó csöppségek pedig szí-
nes babaolvasójegyet is kaptak.

Az alsósok számára szervezett Mesés hétpróba

játékos vetélkedõ volt. Mivel ezen a hat–tíz éves
korosztályhoz tartozó diákok vehettek részt, a fel-

adványokat megpróbáltam
úgy összeállítani, hogy a ve-
gyes csapatokban mindenki-
nek jusson valami. Elõször
a gyerekek meghallgatták A
szerencse fiai címû népme-
sét, majd ehhez kapcsolódó-
an egy feladatsort töltöttek
ki. Késõbb találós kérdése-
ket fejtettek meg, képkira-
kóztak, rókára vadásztak a

parkban, tréfás mesecímeket találtak ki, mesék cí-
meit rakták ki egy sorverseny keretében, de alkal-
muk nyílt versillusztrációt készíteni is. Mindenki
nagy olvashow-s ajándékot, csemegét, illetve az
elsõ három helyezett apró tárgynyereményeket: mat-
ricát, ceruzát és tollat kapott.

Az elsõ és a második osztály egy külön fog-
lalkozáson is részt vehetett. A Katona József
Könyvtár jóvoltából vendégünk volt Fábián Éva
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mesemondó Megszólal a mese címû mûsorával.
Az elõadó népdallal, mindennapi életünkben elõ-
forduló szavakkal és mégis népies szófordula-
tokkal teletûzdelt meséjét nagy figyelemmel hall-
gatták a gyerekek.

A nagyobbakat egy Irodalmi activityre hív-
tam. A vállalkozó szellemûeknek mesecímeket,
szereplõket, egy-egy irodalmi alkotás jellegzetes
tárgyait kellett lerajzolniuk, elmutogatniuk vagy
épp körülírniuk. Így mutogatták el például a Füles

farka, A koldus és királyfi címû mesét, vagy
készült rajz Toldi Miklós malomkövérõl, A szó-

ló szõlõ, mosolygó alma, csengõ barack címû
mesérõl. Akik vették a fáradságot és eljöttek azon
a péntek délutánon, igazán jól szórakoztak. Itt is
minden résztvevõ ajándékot kapott.

A felnõtt olvasók számára újraindult az Olvasó-

kör. Minden télen egy kis létszámú, de annál lel-
kesebb társaság jön össze a könyvtárban kétheten-
te. Most találkoztunk elõször a nyári szünet után.
Elõkerültek a nyár folyamán olvasott könyvek, így
szó esett többek között Ady Endre regényes nagy-
váradi életérõl, Maupassant mûveirõl, Békés Pál és
Méhes György egy-egy regényérõl.

A könyves vasárnapon is vártam az olvasókat
rendkívüli nyitva tartással, ingyen internetezési
lehetõséggel. Ezen a napon kevesebben tértek
be a könyvtárba, mint az elõzõ évben, de ez
nyilvánvalóvá tette számomra, hogy jövõre még
több fórumon kell ezt az eseményt hirdetni, és
még érdekesebb programokat kell szervezni.

A két hétig tartó rendezvény ideje alatt a
vállalkozó kedvûek irodalmi totókat tölthettek
ki, megtekinthették az iskola diákjainak rajzki-

állítását kedvenc mesehõsükrõl, könyvajánláso-
kat írhattak az irodalmi fára, illetve a még bát-
rabbak színes könyvjelzõket is készíthettek ma-
guknak kézmûves foglakozás keretében. Néhány
tanuló csatlakozott a kecskeméti könyvtár Kö-

lyökolvasó játékához is.
A rendezvényt sikeresnek mondhatom, hiszen

ebben a két hétben tizeneggyel gyarapodott a
könyvtár olvasóinak száma (ebbõl négy babaol-
vasó), és kétszer többen fordultak meg a könyv-
tárban, mint egy átlagos héten. Ehhez a szerve-
zett programok nagyban hozzájárultak. Remé-
lem, a késõbbiekben is hasonló számban láto-
gatják majd az érdeklõdök a meghirdetett ren-
dezvényeket, és még több aktív olvasója lesz a
könyvtárnak.

Szutor Sándorné

Kulturális karaván
Borsod-Abaúj-Zemplén

megyében

Az õszi könyvtári napok keretében 2007. októ-
ber 2. és 12. között megrendezett országos olva-
sásnépszerûsítõ programsorozat eseményei Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében széles körû össze-
fogásban, a kistelepüléseken élõk egy jelentõs
részét is megcélozva zajlottak.

Az elõzetes felhívások, a rendezvényeket meg-
elõzõ megbeszélések, tájékoztatók, a kollégák ki-
tartó munkája eredményeként a programsorozat-
hoz a megye számos pontjáról csatlakoztak. A II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár mint megyei
koordinátor mellett ötvenhét települési könyvtár re-
gisztrálta rendezvényeit az interneten. Mivel a me-
gyében csupán huszonöt város van, s ezek egy
jelentõs része messze alatta marad a tízezres lélek-
számnak, sok esetben még az ötezer fõt sem éri el,
azt gondolom, hogy ez a jelentõs érdeklõdésnek,
elkötelezettségnek tudható be. Többségében egy-
két-három fõs könyvtárak vállalkoztak arra, hogy
közel két héten át házigazdái, szervezõi, életben
tartói legyenek településükön a Nagy olvashow

programjainak. A szervezõk – a helyi igényeket
figyelembe véve – a csatlakozó könyvtárakban,
szolgáltatóhelyeken élményt nyújtó programokkal
várták a látogatókat.

Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy több
könyvtári szolgáltatóhely megbízási díjas vagy rész-
munkaidõs könyvtárosa is jelezte csatlakozási szán-
dékát, megértette e programsorozat üzenetét, s
vállalta az ezzel járó többletmunkát. Ebben a sor-
ban olyan települések csatlakozását kell megemlí-
tenem a teljesség igénye nélkül, mint Berzék,
Boldogkõváralja, Halmaj, Tállya, Telkibánya, Vi-
zsoly vagy Zsujta. Egy-egy nagyobb város vonzás-
körzetében lévõ települések szolgáltatóhelyei is
kínáltak programokat ebben az idõpontban, a moz-
gókönyvtári ellátás mentén bontakozó kapcsolatok
eredményei itt is tetten érhetõk. Így jutott el a Ka-
zincbarcikai kistérségben Sajóivánkára Balázs Ág-

nes írónõ, Tardonára Nógrádi Gábor. Természete-
sen ezeken a településeken szerényebb keretek
között igyekeztek felhívni a figyelmet a könyvtár-
ra, a könyvtár szolgáltatásaira, mint a nagyobb vá-
rosokban vagy községekben, ahol mind a négy nagy
témakörhöz kapcsolódóan a programok sokaságá-
ról tehetünk említést.




