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számukra a cédé. Ezért ennek a felemelõ napnak
az anyagát is rögzítettük, hallgatható formába
hoztuk. Az anyag MP3 formátumban egy albu-
mon található. (A szétdarabolt változat tíz cédényi
anyag lenne).

Megkérdeztünk néhány résztvevõt, nekik mit
jelentett ez a kezdeményezés:

„Nagyon örültem a kezdeményezésnek. Ancsel
Éva Bekezdések az emberrõl címû könyvébõl
olvastam fel, abból írok ki egy részletet. Mégis-
csak van valami, amitõl változik az ember. Attól,
ha van valaki, aki olyannak szereti és fogadja
el, amilyen. Éppen olyanként. Elálló fülekkel,
néha egy kis füllentéssel, egy kis hencegéssel.
Nem fog visszasimulni a füle, nem fog sokkal
kevesebbet füllenteni és hencegni – csak egy
kicsivel kevesebbet –; egyszóval változni fog.
Nekem errõl szólt ez a felolvasás: a szeretetrõl
és az elfogadásról.” (Pállné Lakatos Ilona fõis-
kolai tanár)

„Nagyon jó kezdeményzésnek vélem, hogy
teljesen más érdeklõdésû emberek idõt szánnak
arra, hogy azon embertársainknak, akiknek az
olvasás nehezen megy vagy ki vannak ebbõl a
gyönyörûségbõl rekesztve, segítenek abban, hogy
felolvasnak kedvenc írójuktól valamit. Mindez-
zel elõsegítve, hogy a magnófelvétel vagy cédé
segítségével ezen mûveket mások is élvezhessék.
Nemes és emelkedett szándék ez, és nagyszerû,
hogy nagyon sokan csatlakoztak hozzá. Jó volt
látni, hogy jelentõs számban érdeklõdtek mindez
iránt, és idõt, fáradságot nem kímélve végigül-
ték mások elõadását, amíg sorra nem kerültek.
De voltak, akik csak kíváncsian hallgatták a
sokféle elõadást. Nyilván mindenki a szívére
hallgatott, amikor kiválasztotta a neki kedves
írást, remélve, hogy akik meghallgatják, azok is
szívesen veszik, és valamilyen módon ráhango-
lódnak az õ érzéseire. Bízom benne, hogy ez a
sikeres akció a jövõben még szélesebb körben
megismétlõdik.” (Margócsy Klára fõiskolai tanár)

„Azt gondolom a felolvasó napról, hogy az
MZSK utolsó tíz évének legjobb közösségterem-
tõ programja. Mi, akik »felléptünk« kedvenc
verseinkkel, prózarészleteinkkel, idézeteinkkel,
kiélhettük »exhibicionizmusunkat« és még segí-
tettünk is egy olyan embercsoporton, amelyiknek
az olvasáshoz segédeszközök kellenek. Biztos
vagyok benne, hogy jövõre még többen leszünk.
Jó lenne, ha megjelenhetne a cédé a vakoknak
és a gyengénlátóknak a felvett anyagból. Szíve-

sen segítek jó ügyet, és ezt annak érzem.” (Baj-
nok Lászlóné könyvtáros)
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Legelsõ standunk
egy könyvvásáron

Könyvtárunk 2007. december 6-7-8-án önálló
standdal szerepelhetett a Debreceni Egyetem
aulájában megrendezett IV. Debreceni Könyv-
szemlén. E rendezvény már hagyományosnak
tekinthetõ a városban, csak nekünk, könyvtáro-
soknak volt új, hogy a stand másik oldalán kap-
hattunk helyet.

A rendezvényeinkhez hasonlóan ez az alka-
lom is a kapcsolatok kiépítésével kezdõdött. A
könyvszemle szervezõje a Debreceni Nyelvisko-
la Kft. volt. Képviselõjével és egyúttal a rendez-
vény szponzorával, Sinka Andorral már elõzõleg
megismerkedhettünk, mivel könyvtárunkban
ideggennyelvû részleg és a British Council
Gateway UK pontja is mûködik – ez utóbbi ki-
zárólag a Méliusz Könyvtárban. A nyelvoktatás-
ban érdekelt cég – részben célzott reklámunknak
köszönhetõen – már felfigyelt ránk. A mostani
könyvszemle katalógus-programfüzetét is a Deb-
receni Nyelviskola Kft. adta ki tízezer példány-
ban, a használók számára ingyenes szóróanyag-
ként, igényes kivitelben. Természetesen a mi
könyvtárunk is helyet kapott e kiadványban mint
kiállító.

Elsõ kérdésünk az volt, hogy miként hozhat-
juk ki a legtöbbet ebbõl a bemutatkozásból.
Második feladatunk: egy rövid és vonzó ismer-
tetõt kellett írnunk a már említett katalógus-prog-
ramfüzetbe, továbbá népszerûsíteni kellett sze-
replésünket a könyvvásáron. Ezt követte a szer-
vezés: kik állítják fel és mutatják be a standot a
látogatóknak, miként köszönjük meg a szponzor
segítségét és mit ajánlunk neki a támogatásért
„cserébe”. A továbbiakban ezeket a lépéseket
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részletezem, hátha mások is kedvet kapnak majd
hasonló együttmûködésre kimondottan üzleti
szereplõkkel.

Elõször egy jó szlogen kitalálásán gondolkod-
tunk valamennyien. Megszületett: „A tudás leg-
javát adjuk!” Ezzel a mondattal arra utaltunk,
hogy könyvtárunk továbbra is értékeket közve-
tít. A szlogen egyúttal azt is sugallja,
hogy a hasznos információk biztosí-
tása számunkra fontosabb a szórakoz-
tatásnál, azzal együtt is, hogy a ki-
kapcsolódás céljából olvasók számá-
ra a könyvtár igyekszik beszerezni a
romantikus, bûnügyi, kalandos és
fantasy regényeket. A könyvszemlén
másfajta arculattal – azaz az imént
említett könnyed olvasmányokkal –
is megjelenhettünk volna, de mi –
saját hagyományainkhoz, névadónk
emlékéhez igazodva – az igényes mû-
velõdés megjelenítését választottuk a
szlogenben is. Standunk arculatát úgy

terveztük meg, hogy az „rímeljen” a
szlogenre. Könyvek helyett egy di-
gitalizált, színvonalas évkönyv-soro-
zattal mutatkoztunk be: a Debreczeni
Képes Kalendáriom 1901 és 1938
közötti anyagát tartalmazó DVD-
ROM-mal.1 Azért választottuk ezt a
digitalizált mûvet, mert helyismereti
gyûjteményünk az egyedüli Magya-
rországon, amelyik a Debrecenre,
Hajdú-Biharra és a történelmi Bi-
har megyére vonatkozó irodalmat
a legteljesebben gyûjti, ill. a Deb-
recenben és Hajdú-Bihar megyében
elõállított nyomdatermékeket is
igyekszik beszerezni. Ezen a terü-
leten valóban „a tudás legjavát ad-
juk”, ugyanakkor egy korszerû
könyvtárképet próbáltunk sugallni
ezzel az adathordozóval.

A standon egy projektoron képe-
ket vetítettünk az évkönyv-sorozat-
ból a régi Debrecenrõl, Hajdú-Bihar
megye településeinek hajdani látni-
valóiról, egykor élt, ismert szemé-
lyiségeirõl. A DVD-ROM-on kere-
sõmezõ is található, így bárki meg-
találhatja az 1901 és 1938 közötti
idõszak õt érdeklõ információit, azaz

„a tudás legjavát” a múltról. A keresést a stan-
don ügyeletet teljesítõ kolléganõnk, a helyisme-
reti gyûjtemény munkatársa, Lovass Enikõ Amá-
lia a könyvszemle harmadik napján, elõre meg-
hirdetett idõpontban be is mutatta az érdeklõ-
dõknek. A bemutatót követõen a könyvtár meg-
bízott igazgatója, Szilágyi Irén megajándékozta
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szponzorunkat, Sinka Andort egy DVD-ROM-
mal. A kivetített képek mellett egy képkiállítás-
sal is a standhoz csalogattuk az érdeklõdõket: a
kivetítõ mellett helyeztük el a helyismereti gyûj-
teményünkbõl származó régi, fekete-fehér vagy
színezett képeslapok kinagyított változatait. Eze-
ket a képeket érdeklõdéssel szemlélték a látoga-
tók, mert sok új információt nyújtottak a megye
régi földútjairól vagy a város patinás (ma már
más külsejû) épületeirõl. Szponzorunk, a Debre-
ceni Nyelviskola Kft. lehetõséget kap 2008 ta-
vaszán, a nyelvi napok rendezvényein arra, hogy
szolgáltatásait a könyvtár épületében népszerû-
sítse.

Az említett DVD-ROM – bármennyire hasz-
nos kiadvány is – önmagában kevés lett volna
ahhoz, hogy bemutassuk „a XXI. század könyv-
tárát”2. Elkészítettünk hát egy spotot – rövid, ké-
pes összeállítást – az új könyvtárunkról, akkor,
amikor éppen egy DVD-filmet emel ki kolléga-
nõnk a szekrénybõl, a használók interneteznek,
elmélyülten olvasgatnak, rendezvényen vesznek
részt, kiállításon nézelõdnek. Bemutattunk egy
képkockát a közelmúltban zajlott e-tanácsadó
képzésünkrõl is, jelezve, hogy könyvtárunk a
város egyik oktatóhelye. A spotra felkerült a
könyvtár helyismereti anyagának néhány archív,
digitalizált felvétele is. A spotot jól kiegészítette
a kivetítõ környékét díszítõ képanyag: ez egy
óriás puzzle darabjain ábrázolta a könyvtár új
épületét. A puzzle összerakására egy korábbi ren-
dezvényünkön került sor: amikor vasárnap is nyit-
va tartottunk, olvasóink még a régi épületben
ismerkedhettek az új könyvtár látványtervével,
többek között játékos formában is. Élvezettel ra-
kosgatták az óriás puzzle darabjait. A könyv-
szemlén már nem kellett épületünkrõl új kép-
anyag után kutakodnunk: a régi puzzle most is
jó szolgálatot tett mint „háttérkép”.

A tervezéskor arra is gondoltunk, hogy a
könyvszemlén sokan megfordulnak majd: poten-
ciális könyvtárhasználók és olyanok is, akik már
jártak a könyvtár új épületében. Kétféle kérdõ-
ívet állítottunk össze: egyet azok számára, akik
már meglátogattak bennünket, a másikat pedig
azoknak szántuk, akik még nem keresték fel az
új könyvtárépületet a Bem téren. Kíváncsiak
voltunk arra is, mi az, amin változtatnának a
látogatóink. Ha eddig még nem jártak nálunk,
annak mi lehet az oka? A könyvszemlére több-
ségében azok látogattak el, akik már megfordul-

tak a könyvtárban. A potenciális könyvtárhasz-
nálók megszólítása más helyszíneken lenne cél-
ravezetõbb (orvosi rendelõk, hivatalok, bevásár-
lóközpontok, éttermek), mert akik a könyvszem-
lét felkeresték, azok többnyire már a mi könyv-
tárunkat is látták. Az említett okok miatt keve-
selltük a potenciális használók által kitöltött kér-
dõívek számát. Szerencsére a kérdõívek nem kö-
tõdtek szorosan a rendezvényhez, ezért most és
késõbb is kitölthetik a használók – akár már is-
merõs, akár leendõ látogatóink.

A legtöbb standon szokás valamilyen – a lá-
togatók számára ingyenes – ajándékkal kedves-
kedni, esetleg valamilyen nyereményjátékot szer-
vezni. Könyvtárunk szolgáltatásait bemutató
prospektusokat, kártyanaptárakat osztogattunk,
hogy senki se távozzon üres kézzel tõlünk. A
kérdõívek kitöltését azzal igyekeztünk jutalmaz-
ni, hogy egy óra ingyenes internethasználatot
sorsoltunk ki a kérdõívek kitöltõi között. Akit
érdekelt ez a lehetõség, egy külön elhelyezett
urnába bedobhatta adatait az elérhetõségérõl. Aki
nem óhajtotta igénybe venni a nyereményt vagy
fontosabbnak tartotta az anonimitást, az csak a kér-
dõívet dobta be a másik dobozba. A játékos sorso-
lás lehetõséget teremtett arra is, hogy esetleg új
használókat ismerhessünk meg, a kérdõívek kitöl-
tése pedig szolgáltatásaink jobbítását célozta.

Összességében eredményesnek tartjuk a
könyvszemlén való részvételünket. Bízunk ab-
ban, hogy jövõre is – akkor már felkészültebben
– bemutatkozhatunk a könyvszemlén, esetleg
hasonló könyves vagy irodalmi rendezvényen.
Ismerve Debrecent, ezekbõl az alkalmakból nem
lesz hiány! Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtár
falai közül kilépve minél több emberhez eljuttat-
hassuk reklámjainkat, szolgáltatásainkat, megmu-
tathassuk sokrétû tevékenységünket. A tudás
legjavát adjuk – azoknak is, akik még nem is-
mernek bennünket!
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