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Az országos programról, megyénkrõl és a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárról szóló be-
számolók, elõadások anyagai és diái, képei meg-
tekinthetõk a http://www.vfmk.hu/030220081005
oldalon.

A program megyei zárókonferenciáján (no-
vember 17.), remélem, még sok fényképen, tör-
téneten, értékelõn, elõadáson átéljük az elért si-
kereink feletti örömöt, s jövõre folytatjuk.

Illés Julianna

Tini könyvtári napok
Csongrádon

2008. október 7. és 12 között tiniktõl volt han-
gos a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és
Információs Központ. A 18 400 lakosú település
általános és középiskoláinak pedagógusai össze-
fogtak a könyvtárral annak érdekében, hogy egy
igazi tinis héten vegyenek részt az intézmény
szervezésében.

Ha a hét statisztikai számait nézzük, akkor
elmondhatjuk, hogy a huszonnégy rendezvényen,
a nyolc kísérõ eseményen részt vevõ l849 fiatal
mindegyike megtalálhatta az érdeklõdésének
megfelelõ programot, több akcióval hívtuk fel a
tinik és nemcsak a tinik figyelmét a könyvtárra.

Az összefogás esetünkben szó szerint érten-
dõ, hiszen húsz olyan intézményt, szervezetet és
vállalkozót sikerült magunk mellé állítanunk, aki
azonosult a rendez-
vénysorozat elképze-
léseivel.

Olyan országos
kampányszlogent, fi-
gyelemfelkeltõ pr-
anyagot sikerült eb-
ben az évben a Kato-
na József Könyvtár
munkatársainak meg-
alkotniuk, amely a fi-
atalok visszajelzései
és a mi tapasztalata-
ink szerint rendkívül
hatásos volt. A tévé-
reklám nemcsak a fi-
atalok, hanem az idõ-
sebb korosztály fi-
gyelmét is felkeltette.
Jól használhatók vol-

tak a központi anyagok, a plakát és a sok-sok
ajándékozás céljára is alkalmas szóróanyag.

Helyben is igyekeztünk a reklámtevékenysé-
günkben is az összefogást megvalósítani. Ebben
partnerünk volt a Csongrád TV és Rádió, a sze-
gedi székhelyû Rádió Plusz, a Csongrádi Hírle-
vél, a Szegedi Est, folyamatosan tájékoztatást és
képes beszámolót is közölt Csongrád város hon-
lapja és a mi könyvtárunk a honlapján keresztül is.

Rendkívül hasznosnak bizonyult a célközön-
séget figyelembe véve az is, hogy lehetõségünk
nyílt az iskolák igazgatóinak értekezletén átbe-
szélni a programokat és az együttmûködés for-
máit. Szintén fontos volt az, hogy közel egyórás
beharangozó tévémûsor foglalkozott a Tini könyv-

tári napok csongrádi rendezvényeivel, valamint
az is, hogy a helyi televízió folyamatosan beha-
rangozókkal, valamint beszámolókkal hívta fel a
figyelmet az eseményekre.

Sikeresen szerveztük meg immár második al-
kalommal a Védõnõi Szolgálattal és a Nevelési
Tanácsadóval közösen a babaolvasójegy ünne-
pélyes átadását, valamint egy játékos foglalko-
zás megtartását. Az elmúlt két évben 87
babaolvasójegyet osztottunk ki. A tíz-tizenkét
éves korosztályt szólítottuk meg a Csongrádi
Rendõrkapitánysággal közösen az Önállóan az

utakon játékos közlekedési vetélkedõvel, ame-
lyet a város fõterén tartottunk meg. A helyszín
jó alkalmat adott arra, hogy reklámot biztosít-
sunk a további rendezvényeknek.
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Az Alkotó tini témakörben több helyszínen is
folytak rendezvények.

Az Álmaimban ez lennék címmel meghirde-
tett rajzpályázatra a Bokros városrészben lévõ
fiókkönyvtárban került sor.

A központi könyvtárban egy közel kétszáz
alkotást bemutató kiállítást nyílt, amely a Mu-

tasd meg, hogy mit tudsz címet viselte. Nemcsak
a csongrádi, hanem a kistérségi általános isko-
lákból is érkezett szép számú képzõmûvészeti
alkotás.

Szeretnénk hagyományt teremteni abból, hogy
meghívunk minden évben egy-egy határon túli
könyvtárat, amelynek munkatársai házigazdái
lesznek egy-egy általuk hozott programnak. Így
volt ez ebben az évben elõször, amikor is a vaj-
dasági fiatalok mutatkoztak be nálunk. A vajda-
ságban negyven éve minden évben lezajló kö-
zépiskolások mûvészeti vetélkedõjének döntõsei-
vel, valamint a program szervezõjével beszélgetett
az óbecsei könyvtár igazgatónõje. Olyan nagy volt
az érdeklõdés a középiskolás fiatalok körében, hogy
kicsinek bizonyult a könyvtár olvasóterme.

Több mint öt éve hagyományosan megszervez-
zük könyvtárunkban az egészség napját. Most elõ-
ször egy komplex programot ajánlottunk ki az is-
koláknak, ahol bioételek és -italok kóstolójával,
valamint gyümölcsökkel vártuk a fiatalokat. Ezek
után szakemberek segítségével különbözõ egész-
ségügyi szûréseket biztosítottunk, de „cigarettát
csokiért és gyümölcsért” akciót is indítottunk. A
könyvtár pinceklubjában és gyermekklubjában szin-

tén szakemberek várták azokat
a gyermekeket, akik a drog-
prevencióról, valamint a táplál-
kozási devianciákról szerettek
volna elõadást hallani és be-
szélgetni.

Szintén ehhez a naphoz
kapcsolódóan lehetõségük
nyílt a fiataloknak arra, hogy
egy kozmetikus segítségét
vegyék igénybe akár egyéni-
leg, akár csoportosan. A ki-
lenc és tizenhét óra között
megrendezett eseményen 763
fiatal vett részt.

A mi könyvtárunkban im-
már hagyomány, hogy a na-
gyobb országos könyvtári
programokhoz kapcsolódóan

családi hétvégét is szervezünk. Így volt ez most
is, amikor összevontuk a tini szombatot és a
könyves vasárnapot, és családoknak szerveztünk
programokat. A különbözõ könyvtári tájékozta-
tási eszközöket is használni tudó csapatok szá-
mára hirdettük meg a Legyél Te is Sherlock

Holmes! címû játékos vetélkedõt. Minden évben
nagy sikere van az activitynek, amely most is a
szombat délelõtt egyik érdekes játéka volt.

Tanáraikon keresztül megszólítottuk a dráma-
oktatásban részt vevõ fiatalokat, felkértük õket,
hogy hozzanak egy történetet magukkal és önál-
lóan, tanáraik segítsége nélkül alkossanak ebbõl
egy színdarabot, amelyet adjanak is elõ. Az öt
csapat igen szellemes, a közönség érdeklõdését
és elismerését is kivívó elõadást produkált. Ki-
mondottan a tini lányokat és édesanyjukat vár-
tuk a salsa-aerobic bemutatóra, amely egy új
mozgásformát ismertetett meg az érdeklõdõkkel.
Aki még ezek után kedvet érzett a mozgásra, az
este tíz óráig a pinceklubban egy alkohol-, drog-
és füstmentes tini diszkón vehetett részt.

Vasárnap ismét kilenc órától vártuk a játszani
vágyókat. Két helyszínen folyt a Reneszánsz a

könyvtárban manuális foglalkozás, ezzel párhu-
zamosan pedig pingpong- és csocsóversenyt is
hirdettünk különbözõ korosztályok számára.
Minden évben nagy sikere van az Ügyeskedj az

interneten játékos vetélkedõnek. Egész héten, de
ezen a hétvégén különösen sokan töltötték ki a
tini totót, amelynek megfejtéséhez az internetet
és a kézikönyveket is segítségül vehették.
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Vasárnap délután három órától megtelt a
könyvtár olvasóterme, és boldogan vehették át a
különbözõ versenyeken részt vevõ és ott helye-
zést elérõ fiatalok a díjakat.

Néhány adalék információ ahhoz, hogy
Csongrádon, összefogással, hogyan tudtuk jutal-
mazni a legügyesebb és legaktívabb résztvevõ-
ket: 77 ezer forint értékben osztottunk ki könyv-
vásárlási, háromezer forint értékben vásárlási
utalványt. Harmincezer forint értékben számítás-
technikai eszközöket, 17 ezer forint értékben
ajándéktárgyakat, könyveket és illatszereket.

Nagy sikere volt a csokitortának, amit egy
csoport fiatal nyert meg és fogyasztott el nagy
élvezettel az elõadásuk után. Közelharcot vívtak
a fiatalok az Országos tini könyvtári napokra
kapott központi anyagokért, a legnagyobb sikert
a kilincsre akasztható olvasójegy és a Tini tájoló
aratta. Nem maradt egyetlen résztvevõ sem, aki
az élményeken túl akár egy olvasójeggyel, akár
egy kulcstartóval ne lett volna gazdagabb.

Az igazi öröm azonban az volt, amikor a hét
lezárásaként az Alföld Néptáncegyüttes tagjai-
val megtáncoltattuk a tini könyvtári napok részt-
vevõit egy jó hangulatú táncházban.

Mi, csongrádi könyvtárosok, úgy gondoljuk,
hogy nemcsak mi, hanem a csongrádi tinik is jól
érezték magukat ezen a héten, amikor rájuk irá-
nyult a figyelem, és értük történt minden. Egy
nagyon nehezen megszólítható korosztályt sike-
rült behoznunk a könyvtárba, és reményeink
szerint egy részüket meg is tartani, hiszen ezen
az öt napon 139 újonnan beiratkozott tinivel lett
több a csongrádi könyvtár olvasója.

Horváth Varga Margit igazgató

Könyvmolyok éjszakája
(estétõl reggelig) Egerben

Jártál már a könyvtárban zárás után? Csináltál

már mást is itt az olvasáson kívül? Énekeltél,

csatáztál, játszottál, diszkóztál már valaha a

könyvek birodalmában? Töltöttél már velünk egy

felejthetetlen éjszakát? – kezdõdött a felhívás,
melyet minden egri általános és középiskolának
elküldtünk, közzétettünk honlapunkon s a Hang-
tárnokon, a zenei részleg blogján.

A tavaszi Fiesta-Siesta óriási sikere inspi-
rált bennünket arra, hogy az országos tini
könyvtári napok keretében egy újabb éjszaká-

ra vendégül lássuk azokat a 10–18 éveseket,
akik szeretik a könyveket, a jó társaságot, a
játékos feladatokat, s eltöltenének egy izgal-
mas éjszakát a könyvtárban.

A jelentkezõknek három próbát kellett ki-
állniuk a bekerüléshez: elsõnek a Varázsköny-

vek címû szófelhõbõl kellett megtalálniuk 14,
a Harry Potter-könyvekben szereplõ könyv
címét. Második próba volt a jelentkezési lap
kitöltése, szülõkkel való aláíratása és eljutta-
tása a könyvtárba. A harmadik pedig egy iro-
dalmi hõs jelmezötletének kitalálása, melyet a
jelmezversenyen kellett életre kelteniük.

A háromszoros túljelentkezés miatt számítás-
ba vettük a beküldési sorrendet, a hibátlan és
teljes megfejtést, valamint a jelentkezési lap
meglétét, s a tervezett 35 fõbõl így is 49 lett.
Nagyon vegyes volt a társaság, 10 évestõl 17
évesig. A fiúk mindössze öten voltak, így nagy
becsben tartották õket a lányok, õk viszont kellõ
komolysággal kezelték e terhet. A résztvevõk-
nek hálózsákot, polifoamot, elemlámpát és ter-
mészetesen a jelmezt kellett magukkal hozniuk.

A gyülekezõ fél ötkor volt a könyvtár aulájá-
ban, itt megtörtént a regisztráció és a névjegyek
kitûzése. Innen a társaság a szomszédos Zenei
és Idegen Nyelvi Gyûjteménybe vonult át, ahol
egy egri rockzenekar, az Extázis – a tinilányok
kedvence – unplugged koncertjét élvezhették. A
siker nem maradt el!

Gyorshír a Katalist-ról
(november 12.)

Kedves Kollégák!
Az idei évben is meghirdetett „Év Könyvtára” címû
pályázatunkra beérkezett pályamunkák közül a szak-
mai kuratórium egyhangú javaslata alapján dr. Hiller
István miniszter úr az „Év Könyvtára 2008” díjat az
egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak

adományozta.

A díjat ma délután 14 órakor vehette át az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium kulturális szakállam-
titkárától, dr. Schneider Mártától a könyvtár igazga-
tója, Tõzsér Istvánné Géczi Andrea és igazgatóhe-
lyettese Sohajdáné Bajnok Katalin.

Gratulálunk a nyertes könyvtár minden munka-
társának, és munkájukhoz további sikereket kívánunk.

OKM Könyvtári Osztály

A kitüntetéshez szerkesztõségünk is szeretettel gra-

tulál a könyvtár vezetõségének és kollektívájának.


