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retorika történetét, külön fejezetet alkot a magyar
retorikatörténet. A retorika és meggyõzés fejezet a
retorikai rendszer elmeit ismerteti. A tankönyv ré-
sze a szöveggyûjtemény is, amely tizenhét magyar
szónoki beszédet tartalmaz. Reményeink szerint a
most végzõ hallgatók már értõbb olvasásra tudják
nevelni a következõ nemzedéket.

Sudár Annamária, a Magyar Elektronikus
Könyvtár irodalmi szerkesztõje Internetes tar-

talmak az olvasás szolgálatában címmel tartott
elõadást. Õ korábban a Neumann-ház munkatár-
sa volt. Ennek az intézménynek a szerepe meg-
változott. Egyelõre még ott vannak a korábbi
tartalmak, de a késõbbiekben részben az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár (OSZK), részben a
Petõfi Irodalmi Múzeum fogadja be azokat. Szólt
a Digitális Irodalmi Akadémiáról, ahol kortárs
magyar írókról olvashatunk, és digitalizált mû-
veik is elérhetõk az oldalon. A Jeles napok is
hasznos segítõtársa pedagógusoknak, könyvtáro-
soknak, az ünnepek iránt érdeklõdõknek. Nagyon
fontos, hogy pontos szövegekkel találkozzunk a
világhálón. Mind az OSZK, mind a Neumann-
ház ilyen „hiteles hely”.

A korreferátumok során L. Dürgõ Brigitta, a
József Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyv-
tárosa, Bérces Pálné, a tatai Kõkúti Általános
Iskola tanára és Szobi Gabriella, a komarnói
Szinnyei József Városi Könyvtár gyermekkönyv-
tárosa szólt saját gyakorlatáról, arról, mi min-
dent tesz azért, hogy a gyerekek szívesen láto-
gassák a könyvtárat, szeressék a könyveket, az
olvasást. Kovátsné Várady Eszter, úgy is, mint
számos regény alkotója, saját olvasóvá válásának
történetérõl, emlékezetes olvasmányairól szólt.

Takács Anna

Ilyen még nem volt!
Könyves vasárnap a tatabányai

József Attila Megyei Könyvtárban

Az idei összefogás-programok egyik csúcspont-
jának szánták a szervezõk az október 7-ei Köny-

ves vasárnapot.
Könyvtárunk is lelkesen készülõdött a nagy

eseményre. Bár be kell vallanom, voltak ilyen-
olyan kétségeink. Hagyják-e magukat megszólí-
tani a potenciális olvasók az utcán, szervezett
programjainkra betérnek-e az emberek, élnek-e
majd azzal a lehetõséggel, hogy nem kell ezen a

napon beíratkozási díjat fizetniük, értékelik-e
majd, hogy elengedjük a késedelmi díjakat és
hogy ingyenes a számítógép-használat, illetve a
kisbabákat beíratják-e majd szüleik? Ezek a félel-
mek azért is motoszkálhattak bennünk – idõnként
– mert „ilyen” nálunk még tényleg nem volt!

A lázas készülõdés közepette csak bizakodni
tudtunk abban, hogy mindenre gondoltunk. Pél-
dául arra, hogy minden poszton megfelelõ lét-
számban legyenek kollégák (és persze, amit
megfelelõnek tartunk, az a már éles helyzetben
elegendõ lesz-e), hogy minden feladatnak legyen
irányítója, aki, ha szükséges, orvosolni tudja az
adott problémát stb.

Még a kezdet kezdetén úgy egyezett meg az
ad hoc jelleggel létrehozott team, hogy szombati
nyitva tartással, azaz 9 órától 17 óráig várjuk a
látogatókat, szolgáltatásaink teljes körével, illet-
ve erre az idõszakra szervezzük a programokat.

Aki járt már nálunk, az jól tudja, hogy sajnos
kicsit szûkösen vagyunk. Október 7-én egy „me-
sesarkot” varázsoltunk a felnõttrészleg (szinte)
kellõs közepén, ahol 10-tõl 12 óráig, illetve 15-
tõl 17 óráig városunk ismert személyiségei mond-
hatták el kedvenc meséiket a hallgatóságnak. A
mesemondók mindegyike lelkesen fogadta fel-
kérésünket, így a – nem csak – gyerekekbõl álló
közönség a rendõr õrnagy nénitõl kezdve a tele-
víziós mûsorvezetõ néniig vagy a megyei köz-
gyûlés alelnök bácsijáig sokak kedvenc meséjét
hallgathatta meg. A közönség állandóan válto-
zott. (Persze voltak kitartóak, akik az elsõ mesé-
tõl az utolsóig végighallgattak mindent.)

A mesesarok közel volt a kölcsönzõpulthoz,
ahol hosszú, tömött sorok kígyóztak. Az itt vá-
rakozók között sokan érkeztek gyermekükkel,
akik, miután felfedezték a mesét hallgatók gyü-
lekezetét, csatlakoztak a többiekhez. Érezhetõ
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volt a várakozó felnõttek érdeklõdése is, hiszen
a szemük sarkából kísérték figyelemmel a nem
mindennapi nyüzsgést, mely az egész könyvtári
vasárnapot jellemezte.

Fontosnak tartottuk, hogy azok figyelmét is
felhívjuk a könyvtárra, illetve annak szolgáltatá-
saira, akik eddig nem vették igénybe az intéz-
ményünk által kínált lehetõségeket. Vasárnap a
város nyugodt, csendes. Nagyobb forgalom csu-
pán a bevásárlóközpontok környékén tapasztal-
ható. (Ez az információ a gyerekektõl szárma-
zott.) Vállalkozó kedvû gimnazisták segítettek,
hogy amíg a könyvtárban meséket hallgattak a
gyerekek, folyt a beíratkozás, kölcsönzés, addig
õk a könyvtár falain kívül – megtalálva az ide-
ális terepet a könyvtárhoz közeli Vértes Center-
nél – „Találkozzunk a könyvtárban!” feliratú pó-
lóban szólították meg a járó-kelõ, vásárolni igyek-
võ embereket.

És az emberek hagyták magukat megszólíta-
ni. A lányok a könyvtári rendezvényekrõl szóló
szórólapokon kívül a fent említett szlogennel
ellátott ajándéktárgyakat osztogattak, miközben
tekintettel voltak az életkorra is. A legkisebbek-
nek luftballont, az iskolásoknak órarendet, könyv-
jelzõt, a felnõtteknek kulcstartót, tollat adtak aján-
dékba. (A kisbabás szülõk figyelmét felhívták
arra, hogy ha beíratják picinyeiket a könyvtárba,
akkor babaolvasójegyet, illetve a Janikovszky
Éva-díjas Marék Veronika által tervezett Baba-

olvasó füzetet kapnak.) Ha arra a kérdésre, hogy
olvasott-e ma már, nemleges válasz érkezett, fel-
ajánlották, hogy amennyiben kész elolvasni egyet

az általunk elõre összeállított
idézetek egyikébõl, ajándék-
csomagot kap. A tervezett
mennyiség már délelõtt elfo-
gyott. Arra számítottunk
ugyanis, hogy az emberek
többsége megtorpanás nélkül
folytatja útját, legföljebb a
szórólapot, apró ajándékot
fogadja el. (Még hogy túl
optimista a könyvtáros!)

A gimnazista lányok frene-
tikus hangulatban tértek vissza
a könyvtárba. Élményeik kizá-
rólag pozitívak voltak, kedves-
nek és együttmûködõnek titu-
lálták a járókelõket. Azt is el-
mondták, hogy sokakat sikerült

intézményünk felé terelgetniük.
A statisztikai adatok magukért beszélnek. 332

fõ íratkozott be, (ebbõl babaolvasójeggyel ötve-
nen). Ez óránként negyvenegy beíratkozást je-
lent! A látogatók száma kilencszáznál is több
volt, azaz ez volt az év legforgalmasabb napja.
Azt hittük, hogy ezt követõen hosszú ideig nem
lesznek beíratkozók. Tévedtünk. A könyves va-
sárnapot leszámítva a beíratkozottak száma szinte
teljesen megegyezik a tavalyival. Ráadásul a mai
napig jönnek apukák, anyukák, nagyszülõk, mert
azt hallották, hogy aki most íratja be kicsi gyer-
mekék, az „valami különleges” olvasójegyet kap.

Intézményünk azzal a címmel hirdette meg a
könyves vasárnapot, hogy ilyen még nem volt.

Most azzal zárom beszámolómat, hogy de lesz!
L. Dürgõ Brigitta

Könyves vasárnap
megyeszerte

Komárom – A Jókai Mór Városi Könyvtár is
csatlakozott az országos programhoz. A felnõtt
részleg régi filmek, filmhíradók vetítésével, se-
lejtezett könyvek vásárával, a helyismereti gyûj-
temény legféltettebb darabjainak bemutatásával,
ingyenes beíratkozással, internetezési lehetõség-
gel várta az érdeklõdõket. Beszélgetést is ter-
veztek a könyvtárról, ez azonban elmaradt. A
programot a városi televízió képújságán keresz-
tül is hirdették. Leginkább a könyvböngészde
keltette fel a látogatók figyelmét. Sikere volt a




