
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. december • 19

dõ programunk volt a Babaolvashow. A kisma-
mák ellátogattak a könyvtárba pici és nagyobb
gyerekeikkel. Többségük egyáltalán nem vagy
már nagyon régen volt könyvtárlátogató. Ez a
rendezvény becsalogatta a kismamákat. Jól érez-
ték magukat gyerekek és szülõk egyaránt. Talál-
kozhattak tanácsadókkal, szakemberekkel, vásár-
lással egybekötött gyermekkönyv-kiállítást szer-
veztünk.

A rendezvény sikerességét bizonyítja, hogy
sokan visszajárnak és használják könyvtárunkat.

Programjaink közül fontosnak tartom még ki-
emelni a mesemondóversenyt. A jelentkezõk szá-
ma várakozásunkat felülmúlta, nagyon kellemes,
vidám, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.”

*
A fertõszentmiklósi kolléganõ, Tóth Jánosné

Ibolya három rendezvénye közül legsikeresebb-
nek a Tiniolvashow-t tartotta.

„A rendezvény könyvbemutatónak indult.
Kézbe vettük Rowling Harry Potter-sorozatát,
mert ez volt az utóbbi évek legolvasottabb mûve.
Ezt szinte mindenki elolvasta. Ez után követke-
zett Tolkientõl A gyûrük ura, Stendhal, Márai
Sándor, Wass Albert. Ki-ki mit olvasott. Meg-
nézegettük a könyveket, megbeszéltük, mirõl
szólnak. Aki már olvasta valamelyiket, elmesél-
te, miért tetszett neki a mû.

Kerestünk még néhány verset, melyekbõl ki-
emeltünk gyönyörû sorokat szerelemrõl, boldog-
ságról. Az érettségi elõtt állóknak pedig közösen
gyûjtöttünk idézeteket a ballagási meghívókra.
Kellemes és hasznos délutánt töltöttünk együtt.”

*
Megyénk könyvtárai közül azok, amelyek

csatlakoztak az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség felhívásához, a felkínált olvashow-lehe-
tõségek közül tudtak választani, megtalálták azt

az olvashow-t, melyre településük lakossága leg-
inkább fogékony. Azt gondolom, hogy a 2007.
évi összefogás sikertörténet volt megyénk könyv-
tárainak életében.

Szalai Gáborné

Országos könyvtári napok
a soproni Széchenyi István

Városi Könyvtárban

Az idei év programsorozatát az országos
promóciók sikerrel készítették elõ. A gyõri me-
gyei könyvtár által eljuttatott plakátokat, reklám-
anyagokat nemcsak a könyvtárunkban, hanem a
velünk szerzõdött községi és a kistérségi ellátás-
ba bevont könyvtárakban, illetve a soproni isko-
lákban és társintézményeinkben is elhelyeztük.
A könyvtárba betérõ olvasók valamennyien kap-
tak a heti soproni programot tartalmazó meghí-
vókból. A rendezvényeket igyekeztünk a koráb-
bi tapasztalatok alapján a megfelelõ célközön-
ségnek reklámozni, a könyvtárban tematikus és
korosztályra szabott faliújságokat készítettünk.

Könyvtárunk a lehetõségeihez mérten csatla-
kozott az országos felhíváshoz, olyan programo-
kat szerveztünk, ahol a csecsemõtõl a nyugdíjas
korosztályig mindenki megtalálta a számára ér-
dekes elõadást. Külön öröm volt számunkra, hogy
a hét minden napjára jutott rendezvény.

Október 1-jén az ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Intézmény növendé-
keinek kiállításával indult az egyhetes programso-
rozat. A rendezvénnyel a környékbeli kistelepülés
lakosait szerettük volna megmozgatni. Bíztunk
abban, hogy a gyermekek munkái becsalogatják a
szülõket, nagyszülõket, illetve a soproni iskolák
hasonló mûvészeti intézményeinek tanárait és di-
ákjait. Nem kellett csalódnunk, jó hangulatban, sok
vendéggel indultunk neki a hétnek.

Hosszú évek óta a legnépszerûbb, évente több-
ször visszatérõ vendégünk a Habakuk bábszínház.
Elõadásukkal a legkisebbeknek kedveskedtünk.

Többek közt olyan családokat hívtunk meg,
ahol van csecsemõ. Amíg a kicsik az elõadást
nézték, a „kisbabás” anyukák számára átadtuk a
Babaolvasó füzetet, amelyet nagy örömmel fo-
gadtak. Ez alkalomból megkértük õket, hogy a
környezetükben lévõ kismamáknak népszerûsít-
sék a könyvtárat, és a Könyves vasárnapra hív-
ják el õket is magukkal.
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Szerdai rendezvényünket tartottuk a leg-
rizikósabbnak, hiszen a könyvtár szerdánként
zárva tart. Dárdai Árpád, a helyi tanítóképzõ
fõiskola docense tartott elõadást Virágoskert –

Népdalaink archaikus üzenete címmel. A közön-
ség meghatottan hallgatta a népdalokat, amelyek
jelentését az õ bevonásukkal értelmezte elõadónk.
Varázslat részesei voltunk, az elõadó által éne-
kelt népdalok nagy hatással voltak a közönségre.
Az este közös énekléssel záródott, és a tervezett
ötven perc helyett közel másfél órásra sikeredett,
annyiszor visszatapsolták Dárdai Árpádot.

Csütörtökön Nógrádi Gábor író tartalmas,
érdekes könyvbemutatója a legfiatalabbtól a
nyugdíjasokig megtöltötte a termet. A sodró len-
dületû elõadás, az életbõl vett példák megnevet-
ték a közönséget.

Pénteken újabb zenei rendezvénnyel, egy iga-
zi csemegével vártuk olvasóinkat. A Kvintesszen-
cia Régizene Együttes a hét egyik közönségsike-
re lett, jókedvû közös énekléssel zártuk ezt a
rendezvényt is.

A Könyves vasárnapra minden részleg külön
készült, specifikusan rá jellemzõ könyvtárismer-
tetõvel. A helyi média egész héten hirdette prog-
ramjainkat, kiemelten a vasárnapi „becsukjuk a
szemünket” akciónkat. Az akció során 47 olyan
kötet került vissza a könyvtárba, amelyrõl már
lemondtunk. Nagy sikere volt az ingyenes
internetezésnek, a könyvtár köteteibõl választ-
ható arcfestésnek. A gyermekkönyvtár foglalko-
zásai és a médiatár vetítései szintén népszerûek
voltak. Az idõsebb korosztálynak szolgáltatás-
népszerûsítõ sétákat szerveztünk, valamint be-
mutattuk a vakok és gyengén látók számára
beszerzett eszközeinket.

A megrendezett programok kivétel nélkül telt
házasak voltak. Népszerû és látogatott hetet zár-
tunk, mind olvasóink, mind mi, könyvtárosok,
nagy szeretettel és sok élménnyel gazdagodva
tekintünk vissza az eseményekre.

Orbánné Kalmár Judit

Sikeres programsorozat
a könyvtári héten

Az országos könyvtári napok rendezvénysoroza-
tához kapcsolódva Csornán is színes programok-
kal várta olvasóit a Martincsevics Károly Városi
Könyvtár. A rendezvények tervezésénél, össze-
állításánál fontos szempont volt, hogy minden
korosztályt meg tudjunk célozni, illetve ráirá-
nyítsuk a város és a térség lakosságának figyelmét
a könyvtárra mint kulturális alapintézményre.

A kezdõ esemény helyi alkotókat bemutató
kiállítás volt, amely látogatottsága mellett kivá-
ló lehetõséget teremtett a további programok
népszerûsítésére.

Október 2-án a legfiatalabb (bölcsõdés és
óvodás) korosztályt megszólítva rendeztünk ki-
állítást Szüleink játékai címmel, amelyet össze-
kötöttünk a Nagyi meséi elnevezésû progra-
munkkal. A két rendezvény idõbeli egybeesé-
se, a megcélzott korosztály homogenitása biz-
tosította a rendezvény sikerét. Öröm volt szá-
munkra látni a közel száz tipegõ gyermek ta-
lálkozását a könyvek, a mesék világával. A
szülõket is bevonva a programba még családi-
asabb hangulatot tudtunk teremteni. Bízunk
abban, hogy további hasonló kezdeményezé-
sekkel a könyvtárhoz tudjuk kötni e gyerme-
keket, s rajtuk keresztül a szüleiket is.

Október 4-én számunkra teljesen új dologba
kezdtünk. Egyrészt szolgáltatásaink folyamatos
biztosítása mellett egész napos programsorral
vártuk használóinkat, másrészt a szokásos nyit-
vatartási idõt meghaladóan invitáltunk célcsopor-
tokat a könyvtárba. A rendelkezésre álló humán
erõforrás, a könyvtárosok és a kisegítõ személy-
zet egy csapatként dolgozott azért, hogy minden
a legnagyobb rendben menjen. Reggel nyolctól

Kérjük szerzõinket, a közlésre szánt fo-
tókat ne ágyazzák be írásaikba, mert
azokat így – az átszerkesztésbõl adó-
dó minõségromlás miatt – nem tudjuk
felhasználni, hanem eredetiben mellé-
keljék írásukhoz.

Köszönjük. – A szerk.




