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Javoniczkyné Flaskay Éva, a Kék Vonal Gyer-
mekkrízis Alapítvány igazgatója, Wéber László,
a HAYICO-Magyarországi Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Irodák Szövetségének elnöke csat-
lakozott.

A tanácskozás résztvevõi délután meghallgat-
ták Baranya, Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas
megye, Csongrád város és a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár beszámolóit.

Programnépszerûsítés

Az elmúlt évek kedvezõ tapasztalatai után ismét
egységes promóciós anyag készült a kecskeméti
Maczkóné Káldi Zsuzsa grafikai tervei alapján.
A plakáton, könyvjelzõn, kilincs-függesztéken a
reklámspottal is összhangban levõ, azonos grafi-
kai elemeket használtunk. A helyi programok
népszerûsítése szórólapokkal, meghívókkal tör-
tént, ezeken is a program logóját és szlogenjét
alkalmazták a könyvtárak. A biankó formák és
emblémák többféle formátumban voltak letölt-
hetõek a honlapról.

Hosszú távon is nagyon fontosak azok az
információk, amelyeket a Tini-tájolóban gyûj-
töttünk össze. A hasznos webcímeket, telefon-
számokat tartalmazó összecsatolt lapok éppen
bankkártya méretûek, könnyen zsebbe dughatók.

Arra törekedtünk, hogy reklámtárgyaink ne
csak ízlésesek, praktikusak, de a tinik körében
népszerûek is legyenek. A tavalyi kínálatot – toll,
kulcstartó, póló – ezért bõvítettük türelemjáték-
kal, stresszlabdával, vászonszatyorral.

A programsorozat tévés reklámspotját hét or-
szágos csatornán több mint száz alkalommal vetí-
tették, s számos helyi tévé is sugározta. Az elmúlt
évekhez képest idõben koncentráltabb, egy-egy
napon belül pedig változatosabb idõpontokban tör-
ténõ vetítésre törekedtünk. A Magyar Rádióban
huszonnyolcszor szólalt meg a spot hanganyaga.

A Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Nem-
zeti Sport, az Est nyomtatott sajtó mellett szá-
mos on-line oldal adott tájékoztatást az országos
eseményrõl, több mint húsz alkalommal pedig
stúdióbeszélgetésre került sor az országos tévé-
és rádiócsatornákon.

Nagyon jelentõs volt a helyi média közre-
mûködése is, szinte minden településrõl szólt
valamilyen híradás. Közel száz nyomtatott és 119
elektronikus megjelenés került fel eddig a köz-
ponti honlapra (http://osszefogas.kjmk.hu).

Összegzés

Az Országos tini könyvtári napok rendezvény-
sorozata összességében sikeresnek bizonyult, de
a legnagyobb kihívás az, hogy meg tudjuk-e
tartani a könyvtárhasználók körében azokat a
tizenéveseket, újonnan beiratkozottakat, akiknek
ez a program keltette fel a könyvtárak iránt az
érdeklõdését.

Ennek egyik biztosítéka az lehet, ha a jövõ-
ben arra törekszünk, hogy az események szol-
gáltatásokká fejlõdjenek és tartósan beépüljenek
a könyvtárak kínálatába.

A egyhetes programsorozat széles körû össze-
fogással valósult meg, ezért partnereinkkel fo-
lyamatosan dolgoznunk kell közös céljaink el-
éréséért.

Ramháb Mária

az országos programbizottság elnöke

„Gyere velünk rém-
üldözni!”

Országos tini könyvtári napok Bács-
Kiskun megyében

Bács-Kiskun megyében komoly hagyománya van
annak, hogy a települések könyvtárai egy-egy
kiemelkedõ esemény kapcsán összehangoltan, a
megyei könyvtár ajánlásainak segítségével állít-
ják össze programjaikat. Így volt ez 2008-ban,
az Országos tini könyvtári napok alkalmából is.

Megyénk eseményeirõl szóló beszámolónk
címéül Békés Pál Félõlényének egy mondatát vá-
lasztottuk. Ez egyben egyik hangulatos irodalmi
játékunk címe is volt.

Az események elõkészítésének különös han-
gulatot adott, hogy ebben az évben a program
reklámspotjának szereplõi kedves ismerõseink
voltak: nyáron az Országos Kincskeresõ-tábor-
ban részt vevõ fiatalokat kértük meg a közremû-
ködésre. A gyerekek hosszú évek óta részesei
könyvtárunk játékainak, programjainak, ezért is
örülünk, hogy a kecskeméti napok alatt olyan
hangulatos felvételek születtek, amelyek segít-
ségével reményeink szerint országszerte sokan
megértették a kortársak üzenetét: „Nekünk be-

jössz, ha a könyvtárba bejössz!” A gyerekek egy
nagyon tartalmas eseménysorozathoz való kap-
csolódásra kaptak lehetõséget, s az elkészült fil-
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mecske, a reklámtárgyak, plakátok pedig a szü-
lõknek is ízelítõt adtak a kecskeméti nyarak
hangulatából.

A nyári elõkészületek után
az országos alapkoncepciónak
megfelelõen Bács-Kiskunban
is a négy kiemelt téma szere-
pelt a tini-napok középpontjá-
ban. A tini-önállóság feldolgo-
zásához több helyen jelentett
kapaszkodót a Dialóg Campus
Kiadó A jogerõ legyen veled

címû könyve. A kötetet 2008
tavaszán ismeretterjesztõ kate-
góriában az Év Gyermekköny-
ve díjjal ismerték el. Nyelve-
zete, tipográfiája, tartalmi és
formai szerkezete alapján iga-
zán tinikézbe való, s a követ-
kezõ hetekben is jó lehetõsé-
get kínál arra, hogy helyi szak-

emberek bevonásával a fiatalok életében minden
nap megjelenõ jogi kérdések értelmes megbe-
szélésének alapja legyen.

Hangulatos eseményekre került sor az alkotó

tinik napján is. Volt, ahol tiniknek szóló könyv-
kiállítás, könyvbemutató várta az érdeklõdõket,
máshol lehetõséget teremtettek a tizenéveseknek
képzõmûvészeti alkotásaik bemutatására (Kis-
szállás). Folytatásra érdemes kezdeményezés volt
a tanulásmódszertani elõadás, az önismereti já-
tékok bemutatása és a pályaválasztási tájékozta-
tás is (Szentkirály). Több rendezvény jól illesz-

kedett az aktuális évfordulók-
hoz: sor került rendhagyó iro-
dalomórára a Bibliáról a Bib-
lia éve alkalmából (Jánoshal-
ma), és Mátyás király is „meg-
jelent” a könyvtárakban. Me-
sedramatizálás, felolvasás,
könyvbemutató és családi ve-
télkedõ idézte Hunyadi Mátyás
alakját (Lajosmizse és Mély-
kút). Izgalmasak voltak azok a
találkozások, amelyek helyszí-
ni alkotásra biztatták a gyere-
keket. Tázláron Kovács Lajos

meseíró ösztönzésére egy alli-
teráló hetirend készült, Tamkó

Sirató Károly Vándor móka

címû költeménye alapján iro-
dalmi utazásra hívtuk a fiatalokat, az ügyeseb-
bek pedig a képversek formálgatását is kipróbál-
ták. Kecskeméten TINI ART címmel irodalom-
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szeretõ, zenebarát, rajzkedvelõ tinik ta-
lálkozójára került sor. Az együttgon-
dolkodás alapjául Lázár Ervin A cso-

dapatika címû meséjét választottuk. A
történet megismerése után kitûnõ szak-
emberek irányításával, különbözõ mû-
vészeti eszközök segítségével dolgoz-
tak a gyerekek. Beszélgettek az embe-
ri tulajdonságokról, sokat hallott, ám
tartalmukban sokszor nem kellõen is-
mert fogalmakat értelmeztek, szituáci-
ós játékokban elevenítették fel a ka-
maszvilág néhány jellemzõjét. A nap
végén a kiscsoportok bemutatták al-
kotásaikat: a rajzokat, a villámjelene-
teket, a többszólamú ritmusgyakorla-
tokat. A szépírók tovább szõtték Lá-
zár Ervin meséjét, melynek végén min-
den jóra fordult, s a falu népének olyan
mértékben fejlõdött az önismerete,
hogy Rimaszombati Rimai Péntek cso-
dapatikája elõtt egyre több lett a bal-
zsamra, pirulára, szirupra váró em-
ber. A pedagógusok és a foglalko-
zásvezetõk egyaránt nagyon hasznos-
nak és tanulságosnak ítélték a jól
felépített délutánt, a gyerekek pedig
várják a folytatást.

A tini-egészség napja elnyerheti
a legek napja címet. Ekkor volt a leg-
több esemény, a legváltozatosabb a
programkínálat, s ekkor sikerült a leg-
több partnerrel együttmûködni. Számos
településen folytatódtak és új tartalom-
mal bõvültek a két évvel ezelõtt elindult szakmai
kapcsolatok. Volt, ahol még az Országos Mentõ-
szolgálatot is bevonták az ismeretterjesztésbe. Kö-
zéppontba került a helyes táplálkozás,  az egészsé-
ges, szép bõr, a kamaszkori hajproblémák megelõ-
zése, kezelése, a mozgás, és számos káros szenve-
dély. Szó esett az újraélesztés fontosságáról, a vé-
dõoltások szerepérõl és arról, mi mindent tehet az
ifjúság a hazánkban leggyakoribb betegségek elke-
rülése érdekében. Mindemellett volt többféle szû-
rõvizsgálat, állapotfelmérés életmódtanácsadással,
tánc- és sporteszköz-bemutató kipróbálási lehetõ-
séggel (kangoo cipõ, fitt ball labda), számítógépes
talpvizsgálat és még MBT cipõpróbálgatás is.

A tinik és szüleik figyelmére számítva az egész-
ségügyi szakemberek mellett megjelentek a koz-
metikusok, a fodrászok, sõt még a biotermelõk is

a könyvtárakban. A tartalmas programoknak jobb-
nál jobb címeket adtak a szervezõk: Haj-baj (Baja),
Szépüljünk! (Izsák), Te is szép vagy! (Tiszakécske),
Ne légy függõ! (Kiskõrös), Miért ne tedd?

(Kunadacs), Amire figyelni érdemes (Lajosmizse).
Az egészségnap lehetõséget adott arra is, hogy

személyesen találkozzanak kiemelkedõ sporto-
lókkal az érdeklõdõk, vagy egy-egy játék kere-
tében közösen elevenítsék fel Magyarország
olimpiai eredményeit. Baján Balczó András olim-
piai bajnokot fogadták, Dunapatajon a könyvtá-
rért futottak a tinik, Kecskeméten a tömeg- és az
élsport viszonyáról, lehetõségeirõl szólt szakem-
berekkel, kedvenc focistákkal a beszélgetés.

Testem titkos jelzéseinek nyomában. Ez a cím
már a társas tini napján hívogatta a kecskeméti
könyvtárlátogatókat. Ennek keretében tartalmas és
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igen szemléletes foglalkozásra érkeztek a tizenéve-
sek. Bakancs vagy tûsarok? – hangzott a követke-
zõ kérdés, s a játékok ezúttal az illemtani ismere-
teket foglalták keretbe. Sikeres volt a szerepjáték
klub összejövetele, a Hogyan bánj a kötekedõkkel?

foglalkozáson pedig arról esett szó, hogy milyen
eszközökkel tudják megvédeni magukat a tinik
sérelem esetén. A beszélgetést könyvajánló, játék
és szituációs gyakorlat egészítette ki.

Izsákon másként voltak fõszereplõk a tinik:
Túlélni a kamaszkort címmel mentálhigiénés szak-
emberek beszélgettek szülõkkel az életkorral járó
örömökrõl, problémákról, gondokról. A társas tini
napján kortárs szerzõkkel is találkoztak a fiatalok.
Böszörményi Gyula Tiszakécske, a tinik nyelvét
kitûnõen értõ Sohonyai Edit pedig Kecskemét,
Jakabszállás és Kiskunhalas vendége volt. A nap
Kecskeméten a Suhancos koncerttel zárult: a tizen-
harmadik évében járó, tinikorú könyvtárépületünk-
ben elõször fordult elõ, hogy egy rendezvényre az
érvényes olvasójegy jelentette a belépõt, s így is
kétszáznál többen voltak.

Idén is kiemelkedõen sikeresnek bizonyult a
Könyves vasárnap. Ott, ahol a vasárnapi rendkí-
vüli nyitva tartásnak, az ingyenes beiratkozás-
nak, a könyvtári játékoknak már hagyománya
van, kicsik és nagyok nagyon várták október 12-

ét. Kecskemé-
ten a könyv-
tárnyitás is
rendhagyóan
alakult: zsong-
lõrök vezették
a Fõtértõl a Pi-
aristák terére a
közönséget .
Több települé-
sen tudatosan
figyeltek arra,
hogy ezen a
hétvégén foly-
tatódjanak az
elõzõ években
megindult si-
keres kezde-
ményezések.
Ismét gondol-
tak a babákra:
a höcögtetõ-
ket, ringató-
kat, mondóká-

kat együtt tanulták a mamák és a babák.
Kiskunmajsa babarandit szervezett, Kecskemé-
ten pedig a könyves vasárnapon az apróságok
tekergõje olyan sikeres volt, hogy azt többször
meg kellett ismételni. Soltvadkerten, Tisza-
kécskén és Kecskeméten az internet-tanfolyamot
végzett nagyik unokáikkal együtt ültek a gépek
elé, hogy közösen keressenek választ furfangos
kérdésekre. A könyvtáros gyerekek alkalmi
unokáivá váltak a játékos kedvû, ámbátor magá-
nyos nagyiknak, hogy õk se maradjanak ki a
netes utazásból. A Katona József Könyvtárban a
délutáni Navrang koncert után este TINI-KRIMI

kezdõdött. „Élnek köztünk olyan lények, akikkel

nem mindig úgy és akkor, ott és addig kerülhe-

tünk kapcsolatba, ahogy szeretnénk. Nyomozzuk

ki, hogy kik azok, akikrõl szó lehet” – kezdte a
mesterdetektív. A felnõttek pedig kitartóan nyo-
moztak: a tinik által kedvelt irodalmi részlete-
ket, zenéket, elõadókat ismertek föl, filmrészle-
tekhez kapcsolódó kérdésekre válaszoltak, élet-
hûen lerajzolták a rap, emo, punk, retro vagy
techno stílusban öltözködõ fiaikat-lányaikat, sõt
még a kareokipróbát is kiállták. Ezek után talán
meg sem lepõdtek azon, hogy az idõközben el-
tûnt fõnyomozót pizsamában, hálósipkában talál-
ták meg egy vetett ágyban a dokumentumraktár
polcai közt, az S 83-as jelzetnél, amint éppen
Sohonyai Edit könyvébõl igyekezett újabb infor-
mációkat gyûjteni a tinikrõl.

Megyeszerte jól használtuk a különbözõ
promóciós anyagokat. A plakátot, Tini-tájolót,
könyvjelzõt, kilincs-függesztéket és egyéb tár-
gyakat a regisztrált programok számának figye-
lembe vételével juttattuk el a városi és községi
könyvtáraknak. A központi anyagok mellett a
megyei keretbõl is készíttettünk ajándékozható
apróságokat. A tinik nagyon örültek a jegyzet-
tömbnek, és a kisebb méretû feliratozott vászon-
szatyornak is. A türelemjátékok szintén jó ke-
zekbe kerültek, ám hangjuk lehet, hogy a tinik kör-
nyezetében élõk türelmét tette igazán próbára.

Úgy gondoljuk, hogy a programsorozat alatt
a fiatalokat érintõ, fontos kérdések kerültek kö-
zéppontba, mint a bizalom, biztonság, jogok,
tanulás, olvasás, önkifejezés, játék, sport, élet-
mód vagy a tinititok. Megtapasztaltuk, hogy azok,
akik mindennek részesei voltak, õszintén érzik,
hogy „szeretem a könyvtáram”.

Koleszár Márta

Gyermekvilág-vezetõ


