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Gondolatok
az „összefogásról”

A Könyves vasárnapot és néhány hozzá kapcso-
lódó rendezvényt tavaly is megrendezte könyv-
tárunk. Akkor még mérsékelt volt az érdeklõdés,
mi sem tudtuk, hogy igazán milyen módon kel-
lene ezt a napot és rendezvénysorozatot tarta-
lommal megtölteni, az olvasók tudomására hoz-
ni. Azonban a tapasztalatokat leszûrve, valamint
felismerve, hogy mi a célja, lényege ennek az
országos akciónak, az idei évet valóban emléke-
zetessé tettük.

Az idén a Könyves vasárnap és a hozzá kap-
csolódó rendezvénysorozat várakozáson felül,
remekül sikerült. Már-már minket, könyvtároso-
kat is meglepett az érdeklõdés, a médiatámoga-
tás, szponzorálás és a rengeteg pozitív visszajel-
zés az olvasók részérõl. Úgy érezzük, megérte a
fáradtságot a sok munka. Sokat tanultunk a prog-
ramszervezésrõl, a rendezvényeket megelõzõ
reklám fontosságáról és az olvasókkal való kap-
csolatfelvételrõl.

Itt, Debrecenben, a nehézségek ellenére min-
denki lelkes volt, és bizonyítani akart, arra gon-
doltunk, ez az akció jó lehetõség az újonnan épült

könyvtárunk népszerûsítésére is. A modern
könyvtár épülete, szolgáltatásaink újszerûsége
inspirálta a munkatársakat, és a nagy épületben
sok alkalmas helyszínt találtunk a különbözõ
rendezvényeknek.

Az elõzetes budapesti tájékoztatóknak köszön-
hetõen hamar tudtunk tervezni, és jó elõre érte-
sítettük a települési könyvtárakat is az akcióról,
próbáltunk irányvonalakat szabni, ötleteket adni
a programjaikhoz. A hálózati értekezleten nyo-
matékosítottuk a települések bevonását a prog-
ramsorozatba. Néhány nagyobb debreceni prog-
ram vidéki könyvtárakkal együttmûködve jött
létre, úgy, mint családi vetélkedõnk, a Nagy

olvashow, vagy a megyei mesemondó verseny.
Tapasztalatunk szerint sok elõnye volt az akció

országos szervezésének, annak, hogy egységes
képek, logók jelentek meg a rendezvényekrõl,
részben idézve a tavalyi évet, de vidámabb, szí-
nesebb képet mutatva, és az országos médiarek-
lámoknak is megerõsítõ szerepük volt.

Voltak azonban az egységességnek hátulütõi
is, például hogy az írók, elõadók száma véges,
és sok helyre egy idõben hívják õket találkozók-
ra, programokra. Azonban kreativitással, elõre
szervezéssel ezt is ki lehetett védeni. A prog-
ramsorozat kezdetén tanulságos volt a Baba-
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olvashow. Az anyukákat különbözõ módon ér-
tük el, személyes megszólítással, levélben való
megkereséssel, valamint szórólapokkal. A me-
sékrõl szóló elõadás – egy pszichológus szemé-
vel – sokakat érdekelt. Nagyon hasznos és meg-
lepõ volt a dietetikus elõadása, amit egy baba-
étel-kóstolóval is egybekötöttünk. Rájöttünk, ha
nem szervezett közönséget hívunk, akár tízszer
több olvasót is meg kell szólítanunk, mint
amennyi létszámot tervezünk a programra.

A Kölyökolvashow és a Tiniolvashow prog-
ramjai és közönségszervezése már könnyebb volt,
hiszen évek óta szoros kapcsolatban vagyunk
iskolákkal, gyermekszínjátszó-körökkel, közmû-
velõdési csoportokkal. Neves mûvészek fellépé-
sével, mint Figura Ede, Karsai Gizella, népsze-
rû írók vendégül látásával, mint Sohonyai Edit

és Dóka Péter, valamint különbözõ interaktív
programokkal céloztuk meg ezt a korosztályt.

A Könyves vasárnap igazán emlékezetes, ki-
emelkedõ kulturális esemény volt a város életé-
ben is. Mozgalmas reggellel kezdõdött. A meg-
nyitón jelen voltak a megyei önkormányzat kép-
viselõi, valamint fellépett a Hortobágy táncegyüt-
tes és a Szeredás együttes. Drámatagozatos kö-
zépiskolások reformkori ruhában jelentek meg,
a városi könyvtárosok és elöljárók erre a célra
feldíszített nosztalgiavillamoson érkeztek a
Méliusz Könyvtár elé, a Debreceni Egyetemrõl
pedig echós szekérrel jöttek a könyvtárosok.

A megnyitón részt vettek a vidékrõl érkezett
családok, akik Hideg Imre játékmester vezetésé-
vel a Nagy olvashow-ban vetélkedtek. A megyei
mesemondóverseny döntõje is ekkor zajlott, a
résztvevõi a települési versenyen elsõ helyezést
elért gyerekek voltak. A Könyves vasárnap ren-
dezvényein jelen volt Schäffer Erzsébet író és
Fejérvári Boldizsár könyves szakember is.

A könyves vasárnapon a könyvtár mindhá-
rom szintjén volt program, bábelõadás és író-
olvasó találkozók, kiállítások, iniciáléírás és
egyéb kézmûves-foglalkozások, családi vetélke-
dõ zajlottak le a nap folyamán.

Nagy volt a könyvtár látogatottsága, 1395 belé-
pést számlált a kapu ezen a napon, kölcsönzés 162
alkalommal volt. Nem volt sok új beíratkozó, de
financiális okok miatt nem is hirdettünk ingyenes
vagy kedvezményes beíratkozási akciót. Viszont
azt tapasztaljuk, hogy az akkori alkalmi látogatók
közül sokan visszatértek, és beíratkoztak vagy be-
íratták gyermeküket, unokájukat.

A Nagyiolvashow keretében szervezett Nagyi-

net szintén telt házzal mûködött, bebizonyoso-
dott, az idõsebb generáció szívesen ismerkedik
barátságos helyen, szakember vezetésével az új
technikával.

A megye szinte összes településén volt vala-
milyen kisebb-nagyobb program vagy vasárnapi
nyitva tartás az akcióhoz kapcsolódva. Az a ta-
pasztalat, hogy ahol rászánták magukat a könyv-
tárosok a programsorozatra, ott szinte mindegyik
napra kitaláltak valamilyen rendezvényt. Válto-
zatosak voltak a kísérõrendezvények is. A me-
gyében Debrecent nem számítva tizenhétféle
program volt babáknak (487 résztvevõvel) 56
a kölyökolvasóknak (1893 résztvevõ), 40 a
tinik korosztályának (1420 résztvevõ) és 16 a
nagyiknak (264 résztvevõ), a könyves vasár-
napon 51-féle rendezvény zajlott (2020 részt-
vevõvel), egyéb kísérõrendezvény 13 volt (736
résztvevõvel).

A debreceni és hajdú-bihari résztvevõk és
programok számai országos összehasonlításban
is kiemelkedõk.

Összességében szerencsésnek éreztük, hogy
az akció több generációt célzottan aktivizál, bár
úgy alakult, hogy a programok jó része a gyer-
mekkönyvtárhoz kötõdött. Elgondolkodtunk,
hogy jövõre vagy a jövõben jó lenne hasonló
módon megcélozni több, a könyvtár szempont-
jából rejtett korosztályt: a szingli vagy éppen
családos húsz-harmincasokat; a fiatalos, már fel-
nõtt gyerekkel rendelkezõ, ezért talán kötelezett-
ségeik alól felszabadultabb ötven és hatvan kö-
zöttieket is, tehát a felnõtteket.

A programok hozadéka sok olvasói szegmens
célzottabb elérése. Valamint az az önbizalom,
amit a sikeres programok lezajlása után érez-
tünk, és a programszervezéssel kapcsolatos sok-
sok tanulság.

Nagy Erzsébet Viktória

Olvass, város!

Ez volt a jelmondata annak a programnak, ame-
lyet a Könyvtárak összefogása a társadalomért

országos rendezvénysorozat keretében szervezett
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtára a Nemzeti Kulturális Alap, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség és Debrecen
város támogatásával, több könyvtár összefogá-
sával. A rendezvény célja az volt, hogy minden




