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Veszíts el
egy könyvet!

Amikor szóba kerül itt-ott (nyilván szakmai ber-
keken belül, hiszen máshol egyszerûen nem ke-
rül szóba), hogy milyen is a ma könyvtára, foly-
ton a változásokról beszélünk. Új technológiák,
új információhordozók, új trendek, új könyvtá-
rosok, ujjé.

Hogy rögtön az elején hazabeszéljek, az oros-
házi Justh Zsigmond Városi Könyvtár könyvtá-
rosai példának okáért mindig is igyekeztek lé-
pést tartani a fejlõdéssel. Amikor kellett, meg-
vettük az elsõ számítógépeket, amikor ideje volt,
lecseréltük azokat, igen korán megkedveltünk és
használatba vettünk egy integrált könyvtári rend-
szert, elkezdtünk netezni, majd neten szolgáltat-
ni, lett honlapunk, kistérségi adatbázisunk,
blogunk, és jó ideje biztatunk minden könyvtár-
tagot és nem tagot arra, hogy használja ki a valós
idejû kommunikáció adta lehetõségeinket. Mind-
ez szép és jó. Pláne úgy, hogy miközben a vál-
tozásokat a kellõ kíváncsisággal fogadjuk, a
könyvekhez valahogy mégis ragaszkodunk. Sze-
retünk olvasni.

A Portál-program kiemelt kulcsterületként
fogalmazza meg, hogy „a könyvtár új módsze-
rekkel és programokkal járuljon hozzá az olva-
sáskultúra fejlesztéséhez”. Szép. Hogy Lakner

Pálné is így gondolta-e, amikor egy februári
napon besétált a könyvtárunkba, kérdéses, az vi-
szont biztos, hogy olvasónk remek ötletet kínált fel
nekünk, ami rímelt is a fentebb idézett sorokra.

Veszítsünk el egy könyvet! – ez volt a lénye-
ge az ötletnek, melyet rögtön elkezdtünk tovább-
gondolni. Milyen üzenet legyen a könyvben,
milyen könyveket hagyjunk el, hol, mikor, pró-
báljuk-e követhetõvé tenni a könyveket, és egy-
általán: legyenek-e szabályok?

Elsõ lépésként az „üzenetet” fogalmaztuk meg,
ami rendkívül hasznos ötletnek bizonyult: ké-
sõbb, mikor néhány kiválasztottat (írók, költõk,
közszereplõk, kiadók és pár újságíró) beavattunk
a játékba, nem kellett hosszasan magyarázkod-
nunk, elég volt megmutatni a szöveget. Ezt:

„Szia!
Ezt a könyvet szándé-

kosan veszítettem el. Ha
megtaláltad, olvasd el,
majd veszítsd el Te is!

Tedd le a parkban egy padon, buszon vagy vo-
naton, orvosi váróban, vagy a hivatali folyosó
ablakpárkányán, az oviban, a suliban, kedvenc
kocsmád pultján, vagy a legközelebbi telefon-
fülkében – bárhol, ahol sokszor megfordulsz, ahol
sok ember jár, és ahol megtalálhatják.

Ha kedved van, kapcsolódj be Te is a játé-
kunkba úgy, hogy megválsz egy kedves köny-
vedtõl. Helyezd el benne ezt a szöveget – a
könyvtárban szívesen adunk ilyen lapot hozzá,
de a blogunkról is letöltheted –, és hagyd el
valahol. Esetleg beszélj rá másokat is ugyanerre.

Ha olyan könyvet találnál, melyet nincs ked-
ved elolvasni, nem muszáj, de kérünk, a játékot
akkor se szakítsd meg: veszítsd el máshol!

Az elhagyott könyvek sorsát szeretnénk kö-
vetni is. Könyvtárunk blogján – http://blog.
justhvk.hu/ – találsz egy fórumot, ott jelezheted,
hogy melyik könyvet hol és mikor találtad meg,
illetve azt is, hogy mikor és hol hagytad el újra.
Ugyanitt leírhatod véleményedet a játékról és a
megtalált könyvrõl is.

Jó olvasást, kellemes szórakozást kíván
.............................................
aki elveszítette a könyvet,

valamint az orosházi Justh Zsigmond
Városi Könyvtár könyvtárosai”

Ahhoz, hogy a játékot el tudjuk kezdeni, szük-
ségünk volt elvesztendõ könyvekre. Persze egy
könyvtárnak könnyû könyvet elveszítenie, csak
nem biztos, hogy azt a könyvtárhasználó vagy a
fenntartó is kellõképpen értékelte volna. Marad-
tak eshetõségként a leselejtezett könyvekbõl a
jobb állapotúak, de ennél is használhatóbbnak
tûnt az ötlet, miszerint megkeresünk közismert
írókat, költõket, közszereplõket, hogy volna-e
kedvük támogatni a játék indulását egy-egy de-
dikált könyvvel. A legegyszerûbbnek az e-mailt
gondoltuk mint eszközt a kapcsolat felvételére,
így olyan személyeket kerestünk meg, akiknek
magas színvonalú munkásságuk mellett volt egy
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másik jellemzõjük: egy ismert e-mail cím. Köz-
ben a helyi könyvesboltokat is sikerült megnyer-
nünk az ügynek, valamint „egy e-mail megírása
még semmibe sem kerül” alapon az összes na-
gyobb hazai könyvkiadót is megkerestük. Majd
pedig vártuk a visszajelzéseket.

A kiadókról egyszerû lesz írnom: egyedül az
Európa Könyvkiadó méltatott válaszra minket,
õk azonban rögtön támogatásukról biztosították
a kezdeményezést. A felkért közszereplõk egy
része nem foglalkozott velünk, volt egy személy
– egy zseniális elõadómûvész –, aki válaszolt,
de jelezte, hogy õ más módon népszerûsíti a
kultúrát, a többi válasz azonban mind pozitív
volt. Azt pedig talán mondanunk sem kell kü-
lön, micsoda páratlan megtiszteltetés egy vidéki
könyvtárosnak, amikor az elképzelését Kiss Ottó,
Grecsó Krisztián, Vámos Miklós, Karinthy Már-

ton, Mácsai Pál, vagy éppen Vitray Tamás mi-
nõsíti kitûnõ és támogatandó ötletnek.

A támogatóknak hála mintegy húsz könyv állt
rendelkezésünkre, hogy a játékot ne üres kézzel
kezdjük el. Közben egy barátunk, Líbor Lilla

alkotott egy nagyon kifejezõ és karakteres logót
is, így már „arca” is lett a mozgalomnak. Mind
a helyi sajtó, mind a helyi hirdetési lap partner
volt a Veszíts el...! titokzatos felvezetésében, így
ott is, akár csak a blogunkon – http://blog.
justhvk.hu/ – visszaszámlálással kezdtük a játé-
kot. Az elsõ könyveket március 25-én, kedden
reggel hagytuk el Orosházán, de a játékot ismer-
tetõ blogbejegyzést már elõzõ este publikáltuk.
Idõközben a játéknak is létrehoztunk egy külön
fórumot – http://forum.sg.hu/forum.php3?
azonosito=justhvk –, amely kezdetleges és vég-
telenül egyszerû ugyan, ám meglepõ módon így
is nagyon használhatónak bizonyult. Mivel elõ-
zetesen mindkét megyei on-line napilappal sike-
rült megegyeznünk, a nyitónapon már mindkét
újság a lap fõoldalán népszerûsítette az akciót. S
ennyi elég volt ahhoz, hogy a lavina elinduljon,
aminek egyik eredményeképp a Kossuth Rádió
már egy aznap délutáni adásában összeállítást
készített a játékról.

A Veszíts el egy könyvet! népszerûsítésében
óriási köszönettel tartozunk a blogoknak is. Elõ-
ször az orosházi bloggerek írtak a kezdeménye-
zésünkrõl, ami már önmagában újabb lökést adott
a kezdeményezésnek: a Földiek.blog.hu írását
még aznap este átvette az Index hírportál, ami
rengeteg látogatót vonzott blogunkra. Másnap

már a blogírók egymásra hivatkozva alkottak új
bejegyzéseket, ami azért is rendkívül érdekes,
mert az egyes blogokon külön is beszélgetések
indultak a játékról, a könyvekrõl, az olvasásról,
és jaj, olykor még a könyvtárakról is. Az
internetes térhódításról mindent elmond, hogy
mikor a legnépszerûbb keresõt használva a játék
elõtt próbálkoztunk a „Veszíts el egy könyvet!”
kifejezéssel, 0, azaz nulla találat volt az ered-
mény. Most érdemes újra megpróbálni...

A játék indulását követõen rögtön érkeztek az
elsõ hozzászólások is. Mint említettem, ahány
blog, annyi fórum, így most csak a saját
blogunkra, valamint a játék fórumára érkezõ
véleményeket tudom említeni, mikor azt mon-
dom: szinte csak támogató/elismerõ/csatlakozó
kommentárok érkeznek mind a mai napig. Ha
volt is kritika, az sem a játékra vonatkozott,
hanem arra, hogy mindez nem eredeti ötlet.
Természetesen a www.bookcrossing.com oldalt
mi magunk is ismertük, és senki sem vitatja
annak elsõbbségét minden tekintetben. Csakhogy
az angol nyelvû, így a magyar lakosság zömé-
nek használhatatlan, másrészt meg nekünk tény-
leg egy olvasónk adta az ötletet, amit aztán
megvalósítottunk.

A játékot bármilyen szempontból is értékelni
szûk két héttel az indulás után még nagyon korai
lenne. Naponta érkeznek a regisztrációk újabb
és újabb elveszett könyvekrõl, és – bár sokkal
kisebb arányban – vannak visszajelzések megta-
lált könyvekrõl is. Noha mindebbõl arra lehet
következtetni, hogy a könyvek többsége tényle-
gesen elveszett, a játék öröme még ezt is kárpó-
tolja. Egyértelmû tapasztalat: már az kedvet csi-
nál az olvasáshoz, ha beszélgetünk egy könyv-
rõl, a beszélgetéshez pedig kitûnõ apropót nyújt,
ha valaki elveszít és regisztrál egy kötetet. Vic-
ces, mikor egy regény elvesztése után többen
kérik, hogy más városokban is hagyja el ugyan-
azt valaki.

Mindeközben a játék folyamatosan követi az
olvasói igényeket. A hozzászólások nyomán szer-
kesztettünk és letölthetõvé tettünk egy – a könyv
hátuljába ragasztható – lapot is, melyen szintén
követni lehet a „tulajdonosokat” és az elvesztési
helyeket, valamint egy könyvjelzõt a játék
logójával. Ugyancsak olvasói javaslatra létrehoz-
tunk egy Veszíts el...! klubot az iwiwen, amit
azért köszönhetünk az ötletgazdának, mert ezen
a fórumon valódi neveken regisztrálnak a tagok,
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így ténylegesen meggyõzõdhetünk róla, hogy a játék
szerte az országból szerzett magának híveket.

Ha az idõközben felmerülõ ötleteknél tartunk,
szólni kell a sorsolásról is. Sokat gondolkoz-
tunk rajta, hogyan lehetne igazságosan elve-
szíteni a kortárs írók és közszereplõk által
felajánlott dedikált köteteket. Végül azt talál-
tuk ki, hogy gyermekkönyvtári olvasóinkkal
minden hónap elején kisorsolunk négy szám-
jegyet, melybõl összeáll egy irányítószám. Az
irányítószámhoz tartozó község, város vagy
kerület könyvtárosával felvesszük a kapcsola-
tot, elküldjük neki a könyvet, amit õ hagyhat
el a szerencsés településen. Závada Pál Milota
címû dedikált remekmûve például így veszett
el Tarnaszentmiklóson.

Az eddig eltelt két hét során már új támoga-
tókra is akadtunk. Említhetem a Könyv Paradi-
csom kulturális hírportált vagy a Könyvmoly-
képzõ Kiadót, melyek nagyobb tétel könyvet
adtak (illetve e sorok megírásának pillanatában
még csak ígértek) a játéknak elvesztésre. De
csatlakozott például a keszthelyi városi könyvtár
(könyvtárak közül elsõként és eddig egyedüli-
ként), a kitûnõ dalszövegíró, Horváth Attila, az
egyik legnépszerûbb sci-fi honlap, az SF portál,
vagy éppen a Magyarországi Amerikai Futball-
csapatok Szövetsége. De az elveszített könyvek
is legalább ilyen színes és széles spektrumon
mozognak: Danielle Steel éppúgy ott van a lis-
tán, mint Radnóti válogatott versei. Nem szab-
tunk határokat.

A játék még csak épp hogy kezdetét vette. A
most tapasztalt lendület bizonyosan alábbhagy
majd. Talán néhányan kedvüket is vesztik, ha
hamarosan nem látják, hogy a megtaláló jelent-
kezik a neten. De a többség – ebben bízunk –
mégis életben tartja majd a játékot. Hiszen ját-
szani jó. És olvasni is.

Az meg már csak hab a tortán – nem több, de
nem is kevesebb –, hogy végre könyvtárakról
szóló cikk jelent meg a Népszabadság címlap-
ján, sõt a pozsonyi Új Szóban is, de könyvtárak-
ról beszéltek a rádióban, az internetes portálokon,
mi több, a kereskedelmi csatorna – igaz, reggeli
– híradójában is. Mindezt úgy, hogy az apropó
a könyv és az olvasás, és még csak Gyõzike
kutyáját sem kellett hozzá ellopnunk.

Végezetül két olvasói hozzászólást idéznék a
blogunkról. Véleményük talán többet elmond a
játékról, mint az eddig leírt sorok összesen.

„Ma, mint egy eszeveszett gyerek, izgalom-
mal telve, érdekes félmosollyal az arcomon, el-
hagytam életem elsõ könyvét. Én nem nyomtat-
tam az oldalt, hanem kézzel írtam, nekem így
jobban tetszik, valahogy személyesebb a sze-
mélytelenségben... CSODÁLATOS érzés volt!
Mikor leszálltam a HÉV-rõl, egy srác megkér-
dezte, hogy nem az enyém-e a könyv. Én csak
annyit tudtam mondani, hogy most már nem :-).
Milyen érdekes, hogy ez is mekkora örömöt
okozott!” – Gabi

„A találás érzése legalább annyira jó, mint az
elvesztésé, kipróbáltam, megborzongat, felemel,
hogy részese lehetek ennek, ugyanis nagyon hi-
ányolom azt, hogy a gyerekek, de leginkább a
felnõttek, nem olvasnak eleget. Bámulják a té-
vét, csapongnak a neten...

De itt olyan jó hasonszõrûekkel könyvekrõl
beszélni...” – szhcsilla

Buzai Csaba

Nagyanyáink öröksége

Faltisz Alexandra grafikusmûvész kedves, játékos
hangulatú meseillusztrációinak tárlata után a téglási
Városi Könyvtárban a hagyomány, az egyéni és a
közös múlt tisztelete kapott fõszerepet.

A 2008. március 20. és május 16. között lát-
ható régi, írásos falvédõkbõl összeállított kiállí-
tás a téglási emberek, családok összefogásának
olyan szép példája, amely ismét bizonyította,
hogy kis közösségünk ma is szeretettel és büsz-
kén õrzi hagyományait, emlékeit.

Errõl tett bizonyságot a kiállítás megnyitó
ünnepségének bensõséges, múltidézõ hangulata,
s ennek fontosságát támasztották alá meghívott
vendégünk, Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató,
muzeológus a gyûjtemény jelentõségét hangsú-
lyozó gondolatai is.

A Sóstói Múzeumfalu munkatársának meg-
nyitó beszédét az alábbiakban közöljük:

„Isten hozott, kedves vendég”
A téglási Városi Könyvtárban látható a Nagy-

anyáink öröksége címû, a helyi lakosok által
felajánlott, kölcsönadott régi falvédõkbõl össze-
állított idõszaki kiállítás. A könyvtár termeiben
kb. negyven falvédõt, fésû-, kefetartót, stelázsi
csíkot, házi áldást láthatunk.

A kiállításrendezõk bemutatják azt a fejlõdés-
menetet, amikor is a hagyományos technikával
és motívumkinccsel készült paraszti textíliákból,




