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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.
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este tízig biztosítottunk könyvtári szolgáltatáso-
kat, illetve éjfélig tartottak programjaink.

Délelõtt és kora délután az óvodásoknak és
kisiskolásoknak tartottunk nagy sikerû énekes-
játékos bábelõadást a helyben mûködõ óvónõ-
képzõ szakközépiskola növendékeinek közremû-
ködésével. A késõ délutáni órákban a helyi álta-
lános iskolák tanulóit vontuk be a televízióból
ismert és kedvelt Legyen Ön is milliomos analó-
giájára szervezett játékunkba. A játék sikerén
felbuzdulva már most szervezzük ugyanezt a
kistérség általános iskoláit is bevonva.

Az esti órák már a felnõtt korosztálynak szól-
tak. A Közéleti activity címû játékunkon közép-
iskolás és felnõtt csapatok mérhették össze tudá-
sukat és ügyességüket. A nyolc csapat vala-
mennyi tagja és a közönség azzal az élménnyel
távozhatott a játék végén, hogy a könyvtár nem
csak a klasszikus értelemben vett dokumentum-
és információszolgáltató intézmény, hanem kö-
zösségi tér is, amelynek ki nem mondott felada-
ta a helyi közösség alakítása is. A nap végén
igazi csemegének számított Pajzán históriák címû
felolvasóestünk, ahol helyi kulturális szakembe-
rek, pedagógusok olvastak fel a magyar és a
világirodalom e témába vágó remekeibõl.

Október 5-én hajnalban kollégám segítségé-
vel vágóképeket vettünk videoszalagra az ébre-
dõ város pillanataiból. Az anyagot a helyi tele-
vízióban és honlapunkon tettük elérhetõvé. Az-
nap reggel pedig az elõzõ napi programok során
készült fotókból nyitottunk kiállítást a folyosó-
inkon, így azok is betekintést nyerhettek a ren-
dezvényekbe, akik nem tudtak jelen lenni rajtuk.

A könyvtári napok 2007-es rendezvénysoro-
zatának egyik legnívósabb és leglátogatottabb
rendezvényére október 9-én került sor. A közön-
ségtalálkozó vendége az ismert író, televíziós
mûsorvezetõ Vámos Miklós volt. A jó hangulatú
találkozó során Vámos Miklós bemutatta új,
Utazások Erotikában címû könyvét.

Október 10-én, Kérdezz az EU-ról címû prog-
ramunk során a helyi középiskolásoknak mutat-
tuk be könyvtárunk uniós különgyûjteményét,
illetve az EU-vonalas szolgáltatásunkat.

Október 11-én a Csornai Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntartott magyarkeresztúri öregek
otthonában létesítettünk letéti könyvtárat. E feladat-
vállalásunkkal bõvítettük a már helyben mûködõ,
idõskorúakat könyvtári szolgáltatásokkal ellátó te-
vékenységünket.

Október 13-án, szombaton, olvasóinkkal
együtt kirándultunk a közeli Pápa, Celldömölk
városába, illetve megtekintettük a Ság-hegy termé-
szeti látnivalóit. A több mint harmincfõs kirándulás-
nak nagy sikere volt olvasóink körében.

A Csornai könyvtári napok 2007 rendezvény-
sorozatát Berecz Endre Csornáról elszármazott
nyugalmazott egyetemi professzor helytörténeti
elõadása zárta Emlékezés a csornai zsidóságra

címmel.
A város lakosságának, olvasóinknak, illetve a

könyvtár kollektívájának egybeesõ véleménye
szerint programunk nagyon jól sikerült. Minden
esemény kellõképp látogatott volt, valóban meg
tudtuk szólítani a helyi lakosság legszélesebb
spektrumát.

A könyvtár vezetõjeként e sorokban is köszöne-
tet mondok kollégáimnak, a partner intézmények-
nek, támogatóinknak, fenntartó önkormányzatunk-
nak, valamint látogatóinknak, hogy ezt a valóban
nagyszerû rendezvénysort lebonyolíthattuk.

Kovács Tamás

„Találkozzunk
a mosonmagyaróvári

Huszár Gál Városi
Könyvtárban!”

Több mint tízéves múltra tekint vissza az õszi
„összefogás” rendezvénysorozat könyvtárunk-
ban. Ebben az évben tíz napig tartott az a prog-
ramfolyam, amelynek keretében idén elõször
a babáktól a nagyikig minden korosztályt,
külön nekik szóló programmal szólítottunk
meg. Ezen idõszak alatt ingyenes volt a
beíratkozás, mely lehetõséggel 609 olvasó élt
Mosonmagyaróváron.

Nagy örömöt és meglepetést okozott a kis-
mamáknak az ún. Babaolvasó füzet. Remél-
jük, sokan jönnek majd vissza a gyerekekkel
együtt, hiszen célunk, hogy minél korábban
beszoktassuk õket a könyvtárba, hogy ez a
környezet természetes közeg legyen számuk-
ra, és jól érezzék magukat nálunk. A füzet
átadásakor vendégünk volt Varga Bernadett

gyermekpszichológus, akivel a mese hatásáról
és varázsáról beszélgethettek a kismamák, de
volt baba-börze a kinõtt, megunt ruhák, játé-
kok cseréjére. A kicsiket közben játékokkal és




