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Az Informatikai és Könyvtár Szövetség eb-
ben az évben is összefogásra hívta a könyv-
tárakat, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával minél szélesebb körben sike-
rüljön megszervezni az októberi országos
könyvtári napokat. Ezúttal a nagyikorúak
kerültek az országosan összehangolt prog-
ramsorozat középpontjába, természetesen
nem megfeledkezve a többi korosztályról
sem.  

Ilyen nagy számban, mint 2009-ben, még
nem vettek részt a közös programban a
könyvtárak. 566 településrõl regisztráltak 
a program közös adatbázisába, ami az elõzõ
évhez viszonyítva 40,4%-os növekedést je-
lent. Mindenképpen ki kell emelnünk azokat
a kistelepüléseket, amelyek mozgókönyvtá-
ri szolgáltatóhelyként a nagyobb szolgáltató
könyvtár támogatásával kapcsolódtak be az
akcióba. Szintén 40%-kal emelkedett az in-
tézmények száma, 698 – többségében köz-
könyvtár, kis számban felsõoktatási, iskolai
és szakkönyvtár – 3400 programot szerve-
zett, amelyek iránt közel 135 ezer fõ érdek-
lõdött. Ez igen figyelemreméltó elõrelépés.

Az Országos nagyi könyvtári napokhoz
csatlakozó könyvtárak az országos program-
bizottság által javasolt témakörökben – de
azon kívül is – számtalan érdekes, hasznos
kínálattal csalogatták a nagyikat. A legtöbb
programot (1337) a nyugdíjasok élvezhet-

ték, de ugyanannyi volt a minden korosz-
tálynak szóló esemény is. Folytatódtak a ba-
baprogramok (62), a kölyökprogramok
(452), sõt a tinik (67) sem maradtak ki a sor-
ból. 

Az események között ezúttal is a legtöbb,
1032 (30%) elõadás, beszélgetés, 572
(16,8%) játék, vetélkedõ, 467 (13,7%) kiál-
lítás, 370 (10,8%)  különbözõ szolgáltatás-
bemutató volt.  

Az aktív részvételt, a helyi ötletek széles
tárházát bizonyítja az is, hogy a programok
28%-át egyéb kategóriában szervezték a
könyvtárak.  

Ebben az évben Somogy megyében sike-
rült a legtöbb könyvtárnak összefognia, 94
településrõl.   Továbbra is kiemelkedõ volt
az érdeklõdés Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-
Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun megyében,
de teljesen felzárkózott Tolna megye is. 
A legtöbb programot, 385-öt Jász-Nagykun-
Szolnok megye szervezte, ami 37%-kal
meghaladta az elõzõ évi számot. Somogy
megye 364, Bács megye 283, Borsod megye
260, Budapest 258 programmal gazdagította
a választékot. Csaknem 20 ezer látogatója
volt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei prog-
ramoknak, de közel 12 ezren látogatták a
Vas, Somogy és Borsod megyei eseménye-
ket is. 

A nagyik megszólítása valamivel köny-
nyebb volt, mint tavaly a tiniké. Sokakat
már eddig is a könyvtárlátogatók között tud-
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1. ábra: Rendezvények száma 2006–2009

2. ábra: Rendezvények száma korosztályok szerint



hattunk, de szép számmal érkeztek új érdek-
lõdõk is a könyvtárakba.  

2009-ben a „Ne üljön otthon, ha könyvtá-
rában otthon lehet!” szlogen hívta az em-
bereket a könyvtárakba. Négy kiemelt 
témakörben – a tájékozott, a kreatív, az
egészséges és a társas nagyi – érdekesebb-
nél érdekesebb lehetõségeket teremtettek a
társas együttlétre az ötven év felettieknek 
a könyvtárak.

A tájékozott nagyik napján tanulási, tájé-
kozódási formákkal ismerkedhettek a na-
gyik, kiemelten foglalkozva a digitális írni-
olvasni tudás, az egyéni és csoportos tanulás
kérdéseivel. Ebben sok helyen számítottak
azoknak a felnõtteknek a tanácsaira, ötletei-
re és aktív bekapcsolódására, akik már le-
gyõzték a számítógéptõl való idegenke-
désüket, s az elmúlt években a könyvtári
internettanfolyamok hallgatói voltak.

Október 7-én a kreatív nagyiké volt a fõ-
szerep. A kreatív nagyi alkot: süt, fõz, kézi-
munkázik, barkácsol, kertészkedik, „megja-
vít”, gyûjteményei vannak, horgászni jár,
énekel, hogy csak néhányat említsünk a

hasznos tevékenységek közül. Országszerte
sokféle kiállítás, bemutatkozási lehetõség
bizonyította, hogy sosem késõ valami újat
elkezdeni. A nap lehetõséget kínált arra is,
hogy a gyerekek és a fiatalok ellessék a na-
gyik titkait sütéskor, fõzéskor, kézimunká-
záskor vagy éppen babaruhavarráskor.

Az egészségügyi intézményekkel, egész-
ségügyi oktatási intézményekkel a korábbi
években elkezdett, kialakított jó kapcsola-
toknak köszönhetõen szûrõvizsgálatokra, ta-
nácsadásra, ismeretterjesztõ elõadásokra 
került sor a könyvtárakban az egészséges na-
gyik napján. Ezt sok helyen kiegészítették a
könyvbemutatók, weboldal-ajánlások, és
bemutatkoztak azok a civil szervezetek, szo-
ciális szolgáltatók, amelyek a korosztály
tagjainak nyújtanak segítséget. 

A társas nagyik napján középpontban áll-
tak a családi kapcsolatok, így többen szer-
veztek ezen a napon unoka-nagyi progra-
mot. De elõkerültek a fényképalbumok, a 
régi emlékeket õrzõ tárgyak, s persze el-
hangzottak a hozzájuk kapcsolódó kedves
történetek. Ez a nap a társas együttlétek: a
tánc, a közös zenehallgatás és a játék napja
is lett.

Milyen szolgáltatás vehetõ igénybe a
könyvtárak NAVA-pontjain? Ki találta fel
a golyóstollat? Melyik telefonszámon hív-
ható a Dr. Info egészségügyi szolgálat? Ki
volt az a pesti cukrászmester, aki 1884-ben
megalkotta a ma már hungaricumnak szá-
mító dobostortát? Ki olvassa fel Szerb An-
tal Utas és Holdvilág c. alkotását hangos-
könyvként? Néhány kérdés a száz közül,
amelyre a Netnagyik, játékra fel! program-
hoz csatlakozók választ találtak. A nagyik
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3. ábra:
A programok 
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megyénként

Süssünk valamit! (Boldogasszonyfa)

Mozdulj! (Csongrád)



naponta más-más témakörben tájékozód-
tak, szépirodalmi alkotásokat lapozgattak,
mûvészeti, természetvédelmi, utazási
könyvekben búvárkodtak, valamint hasz-
nos honlapokról gyûjtöttek értékes infor-
mációkat. Ehhez jó segítõtársnak bizo-
nyult a Nagyi-tájoló is. A legkitartóbbakra
ebben a játékban is többféle meglepetés
várt.

Az Országos nagyi könyvtári napok
programjai sokféle lehetõséget kínáltak ar-
ra, hogy a gyerekek játékos formában is-
merkedjenek az idõs emberek világával.
Ehhez Nyomkeresõ címmel elkészült egy
forgatókönyv, amelyet elektronikus úton
juttattunk el ahhoz a száz könyvtárhoz,
amelyik ezt igényelte. A játék feladatai ez-
úttal a nagyikról szóltak. A nyomok kiszi-
matolása során a gyerekek bebarangol-
hatták a könyvtárat, ismerkedtek egy-egy
témakör irodalmával, könyveket kerestek,
mesét olvastak, régies szavak után nyo-
moztak, zenét hallgattak, „fõzõcskéztek”,
sõt még a lúdtollal írást is kipróbálhatták.
A szövegértés gyakorlására, a lényegki-
emelés fejlesztésére is alkalmas fejtörõk
megfejtéséhez Kántor Péter verseskötetétõl
Halász Judit Hívd a nagymamát! címû 
lemezéig számos érték került a fiatalok ke-
zébe. A forgatókönyvet igyekeztünk úgy
összeállítani, hogy az egy-egy könyvtár sa-
játosságaihoz könnyen alakítható legyen.

Játék és irodalom címmel is összeállítot-
tunk egy játékos forgatókönyvet. Az iro-
dalmi és nyelvi fejtörõkkel ezúttal a felnõt-
tek – elsõsorban a nagyik – játékos kedvére
számítottunk. 122 településen kerülhetett
sor így egy-egy hangulatos délutánra. 

A résztvevõk játszhattak az egy-egy jelen-
ségrõl, tárgyról, élethelyzetrõl szóló köz-
mondásokkal, szóláncot fûztek, tréfás népi
találós kérdésekre kerestek választ, és min-
tás szótagokat rakosgattak. Volt szófejtés,
olvasmányajánlás, sõt még betûvadászat is.
Az egykori és mai olvasnivalókat szépen
összekötötte a Lackfi János és Vörös István
Apám kakasa címû kötete alapján készített
feladat. A két kortárs költõ alkotásainak
meghallgatása után a nagyik örömmel is-
mertek rá a klasszikus versekre. 

A Könyves vasárnap megõrizte népsze-
rûségét, ebben az évben több mint kétszáz
könyvtár vállalta a rendhagyó nyitva tar-
tást, 680 programmal várva minden korosz-
tályt. 

Ezúttal nem kedvezett az idõjárás a ha-
gyományos figyelemfelkeltõ zenés, játékos
könyvtárnyitásnak, de az érdeklõdés ennek
ellenére nem maradt el. Ma már ország-
szerte hagyománya van a könyves vasárna-
pi beiratkozási akcióknak, a hangulatos
szellemi erõpróbáknak, a találkozóknak,
rendhagyó foglalkozásoknak, kiállítások-
nak. Kellemes élményekkel gazdagodhatott
a család apraja és nagyja ezen a hétvégén:
délelõtt a babák mondókázással, az ovisok
és kisiskolások kreatív játékkal tölthették
az idõt, délután és este pedig a felnõtteknek
szóló hangulatos elfoglaltságok kerültek 
a középpontba.

2009-ben is sokan kerestek választ a
könyves vasárnapon a Betûbuli kérdéseire.
Az ötödik születésnapjához érkezett inter-
netes játék az ünnep alkalmából négy variá-
cióban készült el, igazodva egy-egy korosz-
tály sajátosságaihoz. Így játszótársaink 
voltak a kölyökolvasók (12 éves korig), a ti-
nik (12–18 évesek), a nagyik (50 éven felü-
liek) és a gyerekbarát felnõttek (akik jól is-
merik a gyerekek világát). A betûbulizók 
átlagéletkora 22,4 év volt. A legfiatalabb dí-
jazott Tóth Dorka kecskeméti kölyökolvasó
lett, a legidõsebb szerencsés pedig a 83 éves
Jakab Istvánné, aki Baján oldotta meg a fel-
adatokat.

Az olvasásban az a jó, hogy közben nem
kell a külvilággal foglalkozni, hogy szaba-
don engedhetem a fantáziámat, hogy a gon-
dolataimban egy fim pereg, amit én rendez-
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tem, a könyv szereplõi pedig életre kelnek,
hogy fejleszti a szókincsünket és javítja a
helyesírásunkat, és hogy ami félelmetes,
mint például a Tirannoszaurusz, az vagy
már nem él, vagy csak kitalálták.

A fenti megállapításokat a 2008-ban meg-
hirdetett Legyél te is kölyökolvasó! játék
résztvevõi fogalmazták meg. A közel hat-
száz benevezett gyerek közül a legügyesebb
hatvanat személyesen is köszönthettük 2009
májusában Kecskeméten, a Katona József
Könyvtárban, ahol az ismerkedés, együttes
játék után a jelvény és oklevél mellett átve-
hették könyvjutalmaikat is.

2009-ben is folytatódik a kortárs magyar
gyerekirodalom alkotásaira épülõ irodalmi
játék. Az idei olvasmányok között Balázs
Ágnes, Bálint Ágnes, Békés Pál, Jani-
kovszky Éva, Lázár Zsófia, Marék Veroni-
ka, Paulovkin Boglárka és Varga Katalin
olvasmányai is szerepelnek. A gyerekek
korosztályonként most is hat-hat könyv
közül választhatják ki azt a hármat, amely-
nek elolvasására vállalkoznak. Ezután 
sokféle, játékos feladat megoldásával bizo-
nyíthatják, hogy megértették az olvasotta-
kat. A három próbát sikeresen teljesítõ 
kölyökolvasók jelvényeiket és emléklapja-
ikat a helyi könyvtárakban vehetik majd
át, legügyesebb játszótársainkat pedig újra
országos kölyökolvasó-találkozóra hívjuk
Kecskemétre. A kölykök tudósításunk ké-
szítésének idején éppen a benevezési fel-
adaton dolgoznak, vagyis igyekeznek
megfogalmazni vagy lerajzolni azokat 
a dolgokat, amik szeretik a könyvtárukat.

A játékra vonatkozó információk és a be-
kapcsolódás feltételei megtalálhatók a
http://osszefogas.kjmk.hu honlapon.

Együtt a társadalomért!

A záró eseményre hagyományosan Kecske-
méten került sor október 12-én. Kiemelt 
témának tekintettük az idõskorúakkal kap-
csolatos tennivalókat. Az Idõsügyi nemzeti
stratégiát – amelyet éppen az elõzõ napok-
ban fogadott el az Országgyûlés – Je-
szenszky Zita, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium államtitkárságának osztály-
vezetõje ismertette. A stratégia számtalan
olyan feladatot fogalmaz meg, amely sok
szempontból összeegyeztethetõ a könyvtá-
rak szolgáltatási célkitûzéseivel. Czeizel
Endre orvos-genetikus Az öregségnek van
jövõje címmel tartott érdekes elõadást. 

Ezúttal is képes, adatokkal dokumentált
beszámolót hallhattunk a megvalósult célki-
tûzésekrõl, a továbbfolytatás lehetõségeirõl
a programbizottság elnökétõl.

2009-ben az Együtt a társadalomért
együttmûködést deklaráló dokumentumot a
hagyományokat megõrizve elsõként Hiller
István oktatási és kulturális miniszter, vala-
mint Fodor Péter, az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség elnöke írta alá. Csatlakozott a
közös vállalások megvalósításához. Herczog
László szociális és munkaügyi miniszter,
Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap
elnöke, Barabás Miklós, az Európa Ház
igazgatója és Jankovits György, a Magyar
Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége elnöke. 

A tanácskozás résztvevõi délután meg-
hallgatták Somogy, Csongrád, Veszprém
megye, valamint a paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár beszámolóit. 

Programnépszerûsítés

Szakítva a korábbi évek gyakorlatával,
nem animációs, hanem videotechnikával
készült az a húsz másodperces reklámspot,
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amelyet hat országos tévécsatorna, vala-
mint számtalan vidéki stúdió sugárzott.
Hangváltozata hallható volt a Magyar Rá-
dió hullámhosszán és a helyi rádiókban. 
A filmben olyan kecskeméti idõs emberek
vállalták a nagyiprogram népszerûsítését,
akik maguk is napi könyvtárhasználók, így
hiteles, önzetlen támogatói voltak az ese-
ményeknek. 

Természetesen elkészültek az egységes
promóciós anyagok is, ugyancsak a kecske-
méti Maczkóné Káldi Zsuzsa grafikai tervei
alapján. A plakáton, a szórólapon, a könyv-
jelzõn visszaköszöntek a reklámból ismert
nagyik. A helyi programok népszerûsítése
szórólapokkal, meghívókkal történt, ezeken
is a program logóját és szlogenjét alkalmaz-
ták a könyvtárak. A biankó formák és az
emblémák többféle formátumban voltak le-
tölthetõk a honlapról. 

A nagyiknak is készült fontos informáci-
ókat összegyûjtõ tájoló. A hasznos web-
címeket, telefonszámokat tartalmazó lapo-
kat legyezõ formában tûzték össze. Az idei
szórólapon egy rejtvény szerepelt. Örül-
nénk, ha a megfejtés – Forduljon könyvtá-
rához, könyvtárosához! – a nagyinapok
után is sokaknak eszébe jutna, amikor egy
fontos információra, egy jó olvasmányra
vagy éppen egy hasznos tanácsra van szük-
ségük.

A programsorozatról 2009-ben is egy kü-
lön honlapról lehetett naprakészen tájéko-
zódni, amit Bitó Zsuzsa készített el. Az adat-
bázis feltöltését a program regisztrációjától
a statisztikai adatok rögzítéséig, a fotók és
sajtóanyagok feltöltéséig a könyvtárak önál-
lóan végezték és végzik folyamatosan. Az
évek alatt újabb és újabb funkciókkal bõvü-
lõ honlap egyaránt jól szolgálta a közönség
tájékozódását, valamint a sajtó és a könyvtá-
rosok informálódását.

Ezúttal a reklámtárgyakkal a nagyiknak
igyekeztünk egy-egy játék, program végén
örömet szerezni. A tavalyi kínálatot – toll,
kulcstartó, póló – ezért bõvítettük kötény-
nyel, fakanállal, a papiknak sapkával, jegy-
zettömbbel, bögrével.

2009-ben is számottevõ volt a média ér-
deklõdése. Országos és helyi nyomtatott 
lapok, online oldalak, kulturális program-

ajánlók tájékoztattak a nagyinapokról, több
alkalommal pedig stúdióbeszélgetésre, tele-
fonos interjúra is sor került. A közel kétszáz
nyomtatott és elektronikus megjelenésrõl
folyamatosan lehet tájékozódni a központi
honlapon. (http://osszefogas.kjmk.hu)

2009-ben ismét a kecskeméti Katona Jó-
zsef Könyvtár kollektívája kapta a megbí-
zást a program tartalmi összefogására, a
központi adatbázis, a promóciós és mód-
szertani anyagok, programajánlatok elkészí-
tésére és az országos zárókonferencia meg-
szervezésére. A „kecskeméti csapat” javas-
latai az IKSZ elnökségének döntése után ke-
rültek megvalósításra. Az országos prog-
rambizottság – a megyei könyvtárak és a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár egy-egy mun-
katársával –, a korszerû technika lehetõsége-
it kihasználva, most is elsõsorban elektroni-
kus úton, egy levelezõlista segítségével tar-
tott kapcsolatot egymással.

Összegzés

Széles körû összefogásunknak köszönhetõ-
en az Országos nagyi könyvtári napok ese-
ményei kiemelkedõ érdeklõdés mellett zaj-
lottak könyvtárak és könyvtárhasználók 
vonatkozásában egyaránt. Sokan fogalmaz-
ták meg köszönetüket azért, hogy külön is
megszólítottuk – a babák, kölykök, tinik
után – az idõsebb korosztályt.  

Örültek a különféle lehetõségeknek, ame-
lyek számos újdonságot kínáltak, különösen
a könyvtárat eddig nem használók számára.
Az internet megismerése, a kisebb létszámú
társas együttlét, nevezetes emberekkel való
találkozás mindenképpen érdeklõdésre tart
számot a jövõben is. Sokan szívesen folytat-
nák a közös rejtvényfejtést, a könyvekrõl
való beszélgetést, az egészségükrõl szóló
tájékoztatók meghallgatását. Nos, a könyv-
tárosokon a sor! Próbáljuk megtartani a
könyvtárunk közelében mindazokat, akik-
nek elnyertük a figyelmét az országos
könyvtári napok alatt.  

Folyamatosan és kitartóan dolgoznunk
kell közös céljaink eléréséért, hogy egyre
több szolgáltatással tarthassuk fenn a nagyik
érdeklõdését is. ■
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Az NKA pályázatával kezdõdött minden. 
A kiírás megjelenésekor visszaidéztük a
2008-as országos könyvtári napokat. Akkor
ott, a Baltazár Dezsõ téren, azt mondtuk: Jö-
võre, veled, ugyanitt. Most itt volt az alkalom. 

Februárban szakmai együttmûködési
megállapodást írt alá négy intézmény, a
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Mûvelõdési Központ, a Debreceni Városi
Könyvtár, a Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtára, valamint a Reformá-
tus Kollégium Nagykönyvtára igazgatója.

Tavasszal programbizottságot alakítot-
tunk, és a pályázatba megfontoltan építettük
be az egyes intézmények programjavaslata-
it. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) 41. vándorgyûlésének elõkészítése
során sokat dolgoztunk együtt, erõsödött az
összefogás az említett négy könyvtár között. 

A nyertes pályázat birtokában, a vándor-
gyûlés után nagy lendülettel vetettük ma-
gunkat a munkába. Mozgósítottuk a vidéki
könyvtárosokat is, hogy mielõbb állítsák
össze programjaikat, regisztráljanak és ké-
szüljenek a megvalósításra. A gördülékeny
munkaszervezéshez levelezõlistát készítet-
tünk.

A programbizottság Halász János ország-
gyûlési képviselõt, a Parlament Kulturális
Bizottságának alelnökét, Debrecen Megyei

Jogú Város alpolgármesterét kérte fel a
program fõvédnökségére. A sajtótájékozta-
tón õ mutatta be az Országos nagyi könyvtá-
ri napok Hajdú Bihar megyei eseményeit.

Már 2008-ban közös honlapot is létrehoz-
tunk, melyre valamennyi résztvevõ prog-
ramja felkerült. Ezt a hagyományt folytattuk
2009-ben is. Ilyen formán az érdeklõdõk az
idén is kedvük szerint választhattak a kíná-
latból.

Egységes megjelenésünk volt a heti ren-
dezvényeket és a könyvtárak vasárnapját
hirdetõ plakátjainkon és szórólapjainkon. 
A központi promóciós anyagot kibõvítettük
egy alkalmi csokoládéval. A hét hangulatát
idézõ fotók voltak a csomagoláson. Tanul-
ván és használván a reklámok nyelvét, az
alábbi szellemes kísérõszövegek kerültek 
az Országos nagyi könyvtári napok 2009
felirat mellé: Vigyázat! A rendszeres olvasás
függõséget okoz! Az olvasás nem káros,
mértéktelenül fogyasztható! A csokikat a 
rendezvényeinken kaphatták a résztvevõk,
és elmondható, hogy nagy sikert arattunk 
velük.

A témaköröket (Egészséges nagyi, Krea-
tív nagyi, Tájékozott nagyi, Társas nagyi)
valamennyi könyvtár érintette programjá-
ban. A rendezvények tervezésekor min-
denütt bevontuk a nyugdíjas könyvtáros kol-
légákat is, használtuk tapasztalataikat, 
figyelembe vettük javaslataikat.

Különleges színfolt volt a Debreceni Vá-
rosi Könyvtár szervezésében a Nagyi mesél
programban annak a mesekönyvnek a be-
mutatója, melyet Kiss Istvánné, a könyvtár
volt igazgatója írt az unokája számára. 

Programjaink között több elõadás szere-
pelt az egészség megõrzésérõl. A rákmeg-
elõzésrõl Cornides Ágnes, a Betegtájékozta-
tásért Alapítvány elnöke, a reumatológiai
betegségekrõl a DEOEC Belgyógyászati In-
tézetbõl Szekanecz Zoltán professzor tartott
elõadást. A tájékozott beteg – fél gyógyulás!
címmel Böszörményi Nagy Klára, a
SpringMed Kiadó vezetõje mutatta be a ki-
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adó betegtájékoztató sorozatait. Az idõskori
párkapcsolatokról a Debreceni Városi
Könyvtárban Fedák Sarolta pszichológus
beszélgetett hallgatóságával.

Kiállításokat nyitottunk a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
nyugdíjasainak és nyugdíjas korú olvasói-
nak kézmûves munkáiból. A Méliuszban af-
rikai érmek és bélyegek gyûjtõje mutatta be
anyagát. Volt kiváló tingatinga-kiállítás (szí-
nes, szinte vibráló festmények Afrikából – a
szerk.) és Afrika tárgyi néprajzát bemutató
nagy sikerû elõadás is, ahol a résztvevõk
eredeti afrikai használati tárgyakat, fegyve-
reket, ékszereket és népi hangszereket is a
kezükbe foghattak.

Könyvhöz kapcsolódó kézmûves foglako-
zások voltak a Méliuszban, a Debreceni Vá-
rosi Könyvtárban és az Egyetemi Könyvtár-
ban, melyeken szülõk és gyerekek lestek el
fortélyokat a nagyiktól.

Mindannyian gondoltunk az ötven fölötti
korosztály számítógépes ismereteinek meg-
alapozására, bõvítésére. Tanfolyamok kere-
tében segítettük a digitális írástudás elsajátí-
tását.

A Református Kollégium Nagykönyvtára
rendhagyó könyvtárlátogatást szervezett az
érdeklõdõknek.

Október 11-én, a könyvtárak vasárnapján
ünnepi nyitva tartással vártuk a beiratkozni,
olvasni, internetezni és vetélkedni vágyókat.

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
és Mûvelõdési Központban A mi nagy köny-
vünk programban unokák és nagyik közös
könyvajánlója hangzott el. 

Ezt követte a Családok és könyvbarátok
irodalmi vetélkedõje, erre a megye települé-
seirõl lehetett pályázni. Hét csapat vetélke-
dett több órán keresztül. A nemes verseny-
ben, melyre tíz mûbõl kellett felkészülni,
Balmazújváros csapata gyõzött, és lett érté-
kes ajándékokkal gazdagabb.

Délután a rossz idõ kicsit kedvünket szeg-
te. A belvárosban, a Baltazár Dezsõ téren
szomorúan áztak a felállított, könyvtárakat
bemutató sátrak, és árválkodtak a vizes szé-
kek. Az elszánt könyvtárosok és a nem 

kevésbé elszánt, hûséges és ér-
deklõdõ olvasók esernyõk alól
nézték végig a mûsort, melyben
fellépett a DMK Fõnix Diák-
színpada és Alföld gyermekszín-
pada, a Sunday Moped, a nagy-
hegyesi Nagyi Mazsi csoport és
a Sebõ együttes. 

Itt kapták meg az összefogás
programban részt vevõ könyvtá-
rak leghûségesebb és legidõsebb
olvasói a rézkarc emléklapokat,
az ajándékcsomagokat, ame-
lyekkel köszöntöttük õket és

megköszöntük nekik, hogy hosszú évek óta
használják szolgáltatásainkat és hûséges lá-
togatóink.

Az Országos nagyi könyvtári napok me-
gyei értékelését a megyei hálózati értekezle-
ten, Hajdúhadházon végeztük el. 

Fejlesztendõ területnek ítéltük a sajtókap-
csolatok bõvítését, a községek aktívabb be-
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vonását, egy új, fedett helyszín keresését a
könyvtárak vasárnapjának

Több esetben megfogalmazták az ötven
fölöttiek, hogy kicsit kirekesztõ volt a nagyi
fõnév használata, mert azt is megszólíthatták
volna, aki nem mondhatja magát nagyszülõ-
nek. A nagypapák is többször elmondták,
hogy õk sem elégedettek a megszólítással
(programcímmel), mert nekik meggyõzõdé-
sük, hogy a nagyi kifejezés csak a nagyma-
mákat jelöli. Figyeljünk a  diszkriminációra
– mondták.

A statisztikai adatok országos összesítése-
kor szerencsés lenne százalékos eredményes-
séget kimutatni. A megyék településeinek
számát és az ebbõl regisztrált könyvtárak szá-
mát arányosítva beszédesebb, összehasonlít-
hatóbb mutatókat láthatnánk. Az egy intéz-
ményre jutó program és résztvevõi létszám is
jól mutatná az eredményességet.

Sikernek értékeljük, hogy az elõzõ évhez
képest lényegesen többen tevékenykedtek
aktívan a programok elõkészítésében és
megvalósításában (30 település 137 prog-
rammal). Hogy tartalmas idõtöltést kínál-
tunk nemcsak az ötven fölötti korosztálynak.
Siker volt az is, hogy gondot fordítottunk a
regisztrációra és a fotók küldésére.

A rendezvénysorozat fõ érdemének és
eredményének tartottuk a négy intézmény
további lelkes együttmûködését. Ezt kíván-
juk a jövõben is erõsíteni és továbbfejlesz-
teni. ■

A leegyszerûsítve összefogás néven közis-
mertté vált programsorozatot közel másfél
évtizede rendezik meg a könyvtárak az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség jóvoltá-
ból. 2009-ben elsõsorban az ötven éven 
felüli korosztályt célozta meg, az õ figyel-
müket szerette volna ráirányítani az olvasás-
ra, a könyv nyújtotta ismereteken kívüli tá-
jékozódási lehetõségekre, valamint a társas
együttlét fontosságára.

Négy fõ téma köré szerveztünk programot
az idén. Az egészséges, a tájékozott, a krea-
tív és a társas nagyiknak kedveztünk. 

Félrevezetõnek éreztem mindvégig a na-
gyi kifejezést, hiszen a kor nem hozza ma-
gával automatikusan a nagyszülõi állapotot,
azaz nagyon sok ötven éven felüli társam-
mal együtt nem részesülünk még azokban az
örömökben, esetleg gondokban, amiket ez a
státus jelent. Abban viszont egységes az ál-
láspontunk, hogy mindannyian szeretnénk
tenni azért, hogy egészségesek, tájékozot-
tak, kreatívak legyünk és ne társtalanul, ba-
rátok nélkül éljünk. Így, ebben a sorrendben,
ha lehet!

Augusztus elején azt a megtisztelõ felada-
tot kaptam a megyei könyvtár munkatársai-
tól, hogy a 2009-es rendezvénysorozat kap-
csán fogjam össze Hajdú-Bihar városi
könyvtárait, azok programját kísérjem fi-
gyelemmel, tartsam a kapcsolatot velük, és
ösztönözzem õket a minél szélesebb körû
részvételre.

Egyszerû – gondolhatják a kollégák és így
gondoltam én is, hiszen ma már nem jelent-
het gondot a kapcsolattartás a világháló
nyújtotta lehetõségek mellett. Igen, én is így
véltem. Mindaddig, amíg nem szembesül-
tem azzal, hogy a Méliusz Könyvtár honlap-
ján szereplõ elérhetõségek egy része nem él,
megváltozott, csak éppen a kollégák errõl
elfelejtették tájékoztatni a megyeieket. Pár
órácska telefonálgatás után képbe kerültem,
és lehetõvé vált számomra, hogy e-mailben
megkeressem a kollégákat, felhívjam a fi-
gyelmüket arra, hogy éljenek a lehetõséggel,
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a ránk irányuló érdeklõdéssel, kezdjék el
tervezni a programjukat, ne felejtsék el azt
elküldeni nekem is. A problémát nem is ez
okozta, hiszen mindennap kaptam valame-
lyik városi könyvtárból levelet, benne a ter-
vezett programokkal, de azt a könyvtárak
már nem jelezték, ha nem kívántak részt
venni a programsorozatban. Úgy gondolhat-
ták, majd szólok, ha bajom van. Szóltam.
Többször. Így fordulhatott elõ, hogy szabad-
ságon lévõ kollégát a mobilján merészeltem
meginterjúvolni a terveik felõl. Bocsánatot
kérek ezért, mindez kivédhetõ lett volna, ha
jelzik, most nem tudnak partnerek lenni eb-
ben a rendezvénysorozatban, majd legköze-
lebb. Nagyon meglepõ volt, amikor a megye
legidõsebb és legrégebbi olvasója után nyo-
moztunk, és egyes könyvtárak személyiségi
jogokra való hivatkozással megtagadták az
adatszolgáltatást. Kétségtelenül jogszerûen
jártak el. Pont.

Ezek után már csak a regisztráció elmara-
dása miatt alkalmatlankodtam, és kész! Vé-
gül is elmondhatom, hogy a 20 városi
könyvtárból 14 volt, ahol olyan programter-
vezetet sikerült elkészíteni, amely méltó volt
az összefogás szellemiségéhez. A fennmara-
dó 6 vagy nem vett részt, vagy a programja
nem kifejezetten idomult a kívánalmakhoz.

A hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár rendezvé-
nyeit idõben elkezdtük körüljárni, hiszen az
augusztus 10-ei megyei megbeszélésre is
negyedmagammal mentem, „több fül többet
hall” megfontolásból. Buzdítottam a kollé-
gákat, hogy agyaljunk a programokon, min-
denki „merjen nagyot álmodni”, aztán majd
kikristályosodik a végsõ összeállítás. Úgy
gondoltam, egyszerû dolgunk lesz, mivel a
könyvtár dolgozói közül négyen is az érin-
tett korosztályba tartozunk, vagyis ötvenen
túliak vagyunk. Ketten már nagyik is! No és
négybõl hármunknak népmûvelõi végzettsé-
ge is van! Innen már nem jelenthet gondot,
hogy négy-öt teltházas programot összehoz-
zunk!? Csak tudjuk, mi érdekel bennünket!?
Telt-múlt az idõ, eljött a pillanat, végre meg-
mutathattuk, hogyan kell frappánsan bemu-
tatni ezt az ujjgyakorlatot. „Brénsztormin-
goltunk”, ahogy tanultam Zalainé Kovács
Évánál annak idején, a minõségmenedzs-

ment tanfolyamon. Vártam a jobbnál-jobb
ötleteket, helyette jöttek a nyögvenyelõs, 
érdektelen, fellengzõs, ámde lapos elképze-
lések. Istenem, hát azt azért mégiscsak tud-
nunk kellene, hogy mi érdekel bennünket,
nem!? Engem például nagyon régen érde-
kelne egy bizonyos irodalmi est, de az ér-
deklõdésem lezuhant, amikor megtudtam,
hogy 320 ezer plusz útiköltség az ára. Ez fe-
lért egy kijózanító pofonnal. Ekkor azt
mondtam, hogy nézzünk szét a városunk-
ban, az adott témakörökben mi az, amit he-
lyi elõadókkal meg tudunk oldani, minél 
kevesebb kiadással minél több embert meg-
mozgatni.

Így jutottunk arra az elhatározásra, hogy
az egészségünk megõrzése érdekében visz-
szanyúlunk nagyanyáink módszereihez, esz-
közeihez, és egy természetgyógyászt hívunk
segítségül, aki beavat bennünket ennek rej-
telmeibe. Így az elsõ elõadásunk a Köpöly,
nadály, frászkarika címet viselte, és számos
érdeklõdõt vonzott könyvtárunkba.

Mivel nemcsak a természetgyógyászati,
hanem az önismereti és az asztrológiai
könyvek is érdeklik az olvasókat, ezért a vá-
rosunkban élõ asztrológus repertoárjából vá-
lasztottunk egy elõadást Õseink áldása és
árnyéka: lelki örökségünk címmel. Õ pró-
bálta megértetni velünk, hogy a legnagyobb
felelõsséggel önmagunknak tartozunk, tisz-
táznunk kell a honnan jöttünk, hová tartunk
kérdést magunkban, meg kell ismernünk a
mintákat, amiket örökül kaptunk, de tovább
kell lépnünk rajtuk a fejlõdésünk érdekében.

A kreatív nagyik bemutatását szolgálta az
intézményünkben mûködõ foltvarró szakkör
nagyikorú alkotóinak kiállítása. De arra is
gondunk volt, hogy ezen az estén Nõiessé-
günk hangsúlyozása ötven körül: frizura- és
sminktanácsadás címmel meghívjunk egy
mesterfodrászt, aki nemcsak elméleti szin-
ten beszélt az adott témáról, hanem sze-
mélyre szabott tanácsokat is adott az érdek-
lõdõknek. Mint ezt rajtam is láthatták a kol-
légák.

Elõzetesen úgy éreztem, hogy az asztro-
lógiai elõadás lesz a legkedveltebb, hiszen
tudtam, hogy a könyvtár használói közül mi-
lyen sokan keresnek ebben a témában köny-
veket. A megérzésem ellenére nem ezen az
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elõadáson voltak a legtöbben, hanem a népi
gyógyászat praktikáit boncolgató esten. Ta-
lán azért, mert valamilyen egészségügyi
problémája szinte minden ötven körüli em-
bernek van, és egyre inkább tisztában va-
gyunk a mesterségesen elõállított gyógysze-
rek veszélyeivel, mellékhatásaival és fõleg
az árával! Akkor már inkább a köpöly, a na-
dály meg a frászkarika…

A pénteki napot a társaságra vágyó na-
gyiknak szenteltük, akiknek segítséget ad-
tunk ahhoz, hogy megismerjék és használni
tudják az internet által nyújtott levelezési,
tájékozódási, kapcsolattartási lehetõségeket.
Internetrészlegünkben egész nap ingyenes
szolgáltatás várta õket. Délelõtt én vállaltam
az instruktor szerepét, de a sors megakadá-
lyozta, hogy elvezessem a nagyikat pl. a
love.hu-ra, mégpedig egy két-három órás
áramszünet képében.

A Könyves vasárnap az esõ ellenére jól si-
került, a helyszínt kellett csak beljebb tenni,
és nem az udvaron, hanem az intézmény elõ-
terében kirakodni és fogadni azokat, akik
úgy érezték, hogy nem ülnek otthon, hiszen
könyvtárukban is otthon lehetnek. Negyve-
nen, negyvenöten érezték így. 

Összességében elmondható, hogy sikeres
hetet zártunk. Elégedettségünket a jó sajtó-
visszhang is fokozza. Elmondhatjuk, hogy
eredményes volt a munkánk, a programok
látogatottsága azt igazolta, hogy valós igé-
nyeket sikerült kielégítenünk. Kiváncsian
várjuk a jövõ évi országos könyvtári napo-
kat, a témaköreit, a megszólítandó réteg ki-
jelölését.

Minden kollégát arra kérek, kísérjük fi-
gyelemmel egymás ötleteit, ne szégyelljünk
tanácsot kérni egymástól, osszuk meg egy-
más közt a jó és a rossz tapasztalatainkat,
egy-egy program elõnyeit és hátrányait, hi-
szen közös a célunk: össze kell fognunk az
olvasókért, a megbecsülésért, a sikeres
együttmûködésért. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. november12

Kedevs könyvtáros kollégák!

Anyagtorlódás miatt egyes cikkek a késõbbi
lapszomakban jelennek csak meg.

Türelmüket köszönjük. A szerk.

Nagyihét a Bródy Sándor Könyvtárban

Az Országos nagyi könyvtári napok gazdag
programkínálatát a Képek a nagyinak – „ké-
pes” kalandozás az interneten címû foglal-
kozásunk nyitotta meg október 6-án délelõtt.
Kezdõ internet-tanfolyamainkon korábban
végzett „tanulóinknak”, 14 nagyinak kétórás
képkezelõ délelõttöt szerveztünk ezen a na-
pon.

A tájékozott nagyik

A témához kapcsolódva tartott elõadást az
érdeklõdõ 14 nagyinak Zsoldos Marianna.
A helyet foglaló nagyikat rögtön lefotózta
Komlóné Szabó Ágnes kolléganõnk, majd
feltöltötte a fotókat az erre az alkalomra lé-
tesített gmailes postafiók webalbumába,
amit késõbb megosztottunk a nagyikkal, így
ismerkedhettek meg a fájlmegosztás mûve-
letével.

Az elõadás a következõ témákat ölelte fel:
képek lelõhelyei; képek keresése az inter-
neten; közösségi oldalak, fotómegosztók
használata konkrét keresõkérdésekkel, pl.
Retyezát, bolygó, Alain Delon, cica (Google
Képek, hasonló képek keresése, Picsearch,
Flickr, Indafotó, kepnezo.hu); képek letölté-
sének gyakorlása egy sajátgépen létrehozott
mappába; gmailes fiók és webalbum létreho-
zása; saját fotók feltöltése; Picasa letöltése
és képek szerkesztése; s a gyorsabbaknak:
névjegy szerkesztése az elõadás elõtt készí-
tett fotók felhasználásával.

Az elõadás végén kisorsoltunk a résztve-
võk között három cédét, a fõdíj egy pendrive
volt, a többiek pedig apróbb „nagyinapos”
ajándékokat kaptak. Az ajándékátadást taps
kísérte, az elõadás sikerét több köszönõlevél
és további kérdések is jelezték.

A délután sem maradt eseménytelenül.
15.30-tól került sor a Zenei és Idegen Nyel-
vi Gyûjteményben a Granny-Babulja-mamie
címû programra, ami elõadásból kellemes

Nagyik Heves megye könyvtáraiban



hangulatú beszélgetéssé alakult egy kis sü-
temény és tea mellett. Az elgondolásunk az
volt, hogy a meghívott elõadók arról beszél-
nek majd magyarul, hogyan élnek a nyugdí-
jas korúak külföldön: Angliában, Franciaor-
szágban és a volt Szovjetunió országaiban.
Afanaszjeva Natalja, Csata Béla és Erika
Labancz-Illand várta a 27 érdeklõdõ nagyit
és nagypapát. Igazi meglepetést okozott az
az aktivitás, érdeklõdés, kedvesség és nyi-
tottság, amit részükrõl tapasztaltunk. Úgy
érezzük, sikerült oldott légkört teremtenünk.
Ebben része volt annak a kellemes és – nyu-
godtan mondhatjuk – otthonos légkörnek,
amit a Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjtemény
megújult belsõ tere nyújt, elõadóink felké-
szültségének meg humorának, és talán an-
nak a finom káposztás pirognak is, amit Na-
tasa sütött.

A sok feltett kérdés pedig azt jelezte, 
sikerült érdekes témát találnunk. Nyugdíjas-
nak lenni, a nyugdíjas kort megélni ma Ma-
gyarországon sem gazdaságilag, sem lelki-
leg nem könnyû. Ez a délután alkalmat adott
a kitekintésre, az összehasonlításra, és ter-
mészetesen egy kis egymás közötti cseve-
gésre is.

Angliában – innen úgy tûnik – sokkal
jobb ma nyugdíjasnak lenni, az állam gon-
doskodóbb, mint nálunk. Az ellátásnak
azonban szigorú feltételei vannak. A francia
idõsek szívesen vállalnak önkéntes munkát,
és életük e szakaszában is rendkívül tevéke-
nyek. Az orosz idõseket hagyományosan
nagy tisztelet övezi, kikérik a véleményüket,
hallgatnak a szavukra. A jó hangulatú be-

szélgetésen szó esett természetesen arról is,
milyen nehéz az angol kiejtés, hiszen egész
mást mondunk, mint amit leírunk. Rájöt-
tünk, hogy tudunk franciául, csak talán egy
kicsit másképp ismerjük a szavakat: ridikül
ugyanis azt jelenti: nevetséges, a „neszesz-
szer” pedig azt, hogy minden, ami szüksé-
ges. Ezt a jelen lévõ hölgyek meg is erõsítet-
ték, hiszen egy kis „neszesszerben” minden
szükséges dolog elfér. 

Sokan érdeklõdtek a Supra Vita nyelvis-
kola ingyenes Granny-klubja iránt is, ame-
lyet programunkon bemutattunk.

Minden nagyikorúnak szívbõl ajánljuk,
ne üljön otthon, nálunk mindig kellemes tár-
saságot, sok érdekes könyvet, jó zenéket és
színes programokat talál. Nemcsak ezen a
héten várjuk õket szeretettel!

A program végére elfogyott az összes fi-
nom pirog is, amit Natasa sütött. A receptjét
természetesen megosztotta velünk.

A kreatív nagyik

7-én, szerdán a Nagyi titka kiállításunk vet-
te kezdetét. A megnyitóval egyben egy há-
romhetes, nagy akciónkat is lezártuk. Nem
is gondoltuk, amikor szeptember elején köz-
zétettük felhívásunkat, mennyien mozdul-
nak meg, kapcsolódnak be munkánkba,
hogy egy igazán értékes kiállítást hozhas-
sunk létre itt, a Bródy Sándor Könyvtárban. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. november 13

✒✒    Kelemenné Csuhay Zsuzsanna

A cikk megírásában közremûködtek: 
Zsoldos Marianna (Eger), Fekete Ildikó
(Eger), Chászárné Simon Alice (Eger), 
Kiss Péterné (Gyöngyös), Szekeresné
Sennyey Mária (Gyöngyös), Farkas István
(Gyöngyös), Törökné Kán Andrea (Heves),
Sinkovics Erika (Hatvan), Patkó Istvánné
(Kisköre)

Granny-klub



Nyugdíjas klubok tagjai, idõsek otthonainak
lakói, könyvtárunkat látogató magánszemé-
lyek és könyvtáros kollégáink nyitották ki
családi kincsestárukat, hozták el legszemé-
lyesebb könyveiket, tárgyaikat, fényképei-
ket, emlékeiket, hogy segítségükkel felidéz-
hessük szüleink, nagyszüleink életének
örömteli és szomorú pillanatait, rejtett titka-
it. Napról napra szaporodtak az írásos és tár-
gyi emlékek, újabb és újabb kincsekkel tel-
tek meg a kiállítószekrények üveges polcai. 

Amikor elkészült a kiállítás, meghatódva
álltam meg az emeleti kiállítótér közepén. 
A tárgyakon végignézve képzeletemben
megelevenedõ képek tolultak elém, mint egy
film, a XIX. század végétõl napjainkig.

Hadtörténeti gyûjteménybe illõ obsitos
levél idézi fel az üveg alatt Neszt Jakab sza-
kaszvezetõ alakját 1880-ból, aki 12 évet töl-
tött katonai szolgálatban. 1855-ös keresztle-
vél ad örömhírt Brünnbõl Maria Bieber
megszületésérõl és megkeresztelésérõl, s
1897-ben kelt emléklap értesít Olajos
Juliánna konfirmációjáról. Az idõ múlását a
Phõnix Életbiztosító Társaság lemeznaptár-
ján követhetjük a ’20-as évekbõl, majd sze-
cessziós életképek tárultak elém, és fiatal
hölgyek huncut mosolya villant rám a múlt
század második évtizedének képeslapjairól.

Tovább peregtek a naptár lapjai, s már a
világháborúk forgatagában találtam magam.
Katonák képei a rozsnyói Markó családból,
küzdelemre kész, világháborús bakák büsz-
ke pillantása vetõdött rám mosolygós
egyenruhás csoportképekrõl, akik hittek az
elkövetkezendõ gyõzelem reményében.

Majd szívszorító pillanatok következtek:
elképzeltem azt a magyar hadifoglyot is, aki
„Erõsítsük a szovjet–magyar barátságot!”
feliratú levelezõlapon írt hitvesének, kedve-
sének szerelmes sorokat, vagy azt a börtön-
ben sínylõdõ foglyot 1957-bõl, aki ügyészi
látogatási engedélyt kért éppen, s beleegye-
zést ahhoz, hogy cellájába kaphasson tiszta-
sági csomagot, s kedvenc olvasmányát,
Arany Toldiját. S mindjárt felderengett elõt-
tem a kereszt elõtt térdelõ édesanya is, aki
kezére csavart rózsafüzérrel rebeg el néhány
imát elefántcsont borítású imakönyvébõl tá-
volba szakadt gyermekéért.

De tükrözõdnek a kordokumentumokban
az élet vidám pillanatai is: jegyességrõl szó-
ló értesítés 1944-bõl, esküvõi meghívó
1943-ból, tudósítanak a családi élet bensõ-
séges pillanatairól.

A rézmozsár, a szakácskönyv és a szalvé-
tagyûjtemény az 1950-es és azt követõ évek-
bõl pedig a hétköznapok megszokott tevé-
kenységeit juttatták eszembe, hasonlóan a
mindennapok fizetõeszközei, a pengõk is.
Eközben szinte éreztem a sparherden pörkö-
lõdõ kávé illatát, s láttam a párnát, terítõt
hímzõ nagymama, édesanya alakját.

Gyûjteményünkbõl természetesen nem
hiányozhatnak a tudást reprezentáló doku-
mentumok sem. A fiú felsõ kereskedelmi is-
kola tablójáról a ’40-es évek tudásával fel-
vértezett végzõs diákok tekintenek le ránk, s
ügyvéd doktori diplomájára büszke, fess fi-
atalember õrzi oklevelét. Bábák számára ké-
szült szülészeti szakkönyv, a Remekírók Ké-
pes Könyvtárának kötetei, Madách mûvei a
tanúbizonyságai a múlt század szaktudásá-
nak könyvtörténeti, könyvmûvészeti és il-
lusztrációs tevékenységének.

Így jutunk el napjaink nagyijáig, aki
hosszú éveken át életcéljának tekintette a tu-
dás magjának ifjúságba plántálását, a nagyi-
ig, aki fáradságot nem kímélve oktatta a
gyermekeket. A nagyiig, aki könyveket írt.
Végül elkápráztat bennünket munkáival a
kreatív nagyi, a város egykor híres ügyvéd-
je, aki tervrajzok alapján nagy gondosság-
gal, aprólékos munkával barkácsolta össze
német nyelvû szakkönyvekbõl híres-hírhedt
hajók makettjeit.

Példát vehetünk valamennyiükrõl!
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Kiállítás



A megnyitót elõadás és mesemondás kö-
vette Segített a könyv, a mese címmel. Az öt-
letet Bartos Éva azonos címû könyve adta,
mi is körbejártuk a témát Ignácz Piroska kli-
nikai szakpszichológussal. Az elõadáson
Luzsi Margó kolléganõnk mesélt, mesemon-
dását érdeklõdés, feszült figyelem kísérte.

Témaválasztásunk tudatos volt, hiszen a
mesemondás sok mindenre orvosság. Hoz-
zájárul az olvasási kedv fokozásához, a csa-
ládi együttlét élményéhez. A mesék közön-
ség elõtti elõadása alkalmat teremt egyfelõl
a szülõk számára, hogy mintát kapjanak a
hagyományos mesemondásról, másfelõl fej-
leszti a belsõ képalkotó képességet, az ún.
belsõ mozi kialakulását, ami az olvasás él-
ménnyé válásának egyik tartópillére. Az él-
ményszerû olvasás pedig mind a kutatások,
mind a tapasztalatok szerint az értõ olvasás
alapja. Az értõ olvasás fejlõdésének, fejlesz-
tésének kiindulópontja, legegyszerûbb, leg-
hatékonyabb, mindenki által hozzáférhetõ
módja a mesemondás, mesehallgatás – le-
hetõleg minél gyakrabban. A „mesélõs”
programok haszna, hogy megismertetnek,
visszavezetnek minket a hagyományos me-
semondás értékeihez. Ez pedig lehetõséget
nyújt arra, hogy – mint itt is – a résztvevõk
is hasonló értékeket közvetítsenek gyereke-
iknek, unokáiknak.

Az egészséges nagyik

8-án, csütörtökön nem mindennapi nyüzs-
gés vette kezdetét könyvtárunk kis galériájá-
ban. Mintegy háromszázan látogattak el
egész délutános, Éld az egészséget! címû
egészségnapi programunkra. Ingyenes mé-
rések sokaságával (vércukorszint-, vérnyo-

másmérés, talpdiagnosztika), reformétel- és
teakóstolóval, edények és mágneses gyógy-
eszközök, valamint kozmetikai cikkek be-
mutatójával vártuk az ide látogatókat. Még
egy csontkovács is vállalkozott arra, hogy
néhány ügyes mozdulattal helyre varázsolja
beteg, fájó testrészeinket. Az egészségnap
végén három orvost kértünk fel arra, hogy
ismeretterjesztõ elõadások keretében hívja
fel a hallgatóság figyelmét az egészségünket
napjainkban fenyegetõ veszélyekre, és azok
elhárításának módjaira.

Az Utazás az egészség körül elnevezésû
kerekasztal-beszélgetésen szó esett az ér-
rendszer védelmérõl, a diabéteszrõl és arról,
mit takar a felhívás: Gondtalanul 50-en túl:
éljünk egészségtudatosan! Kardos Ilona há-
ziorvos, Herczeg László belgyógyász és
Harcsa Eleonóra diabétesz szakorvos elõ-
adásában.

A fenti témákról ingyenes tanácsadó fü-
zetekkel, könyvtári szakirodalmunkról te-
matikus könyvjelzõkkel tájékoztattuk olva-
sóinkat, a program résztvevõit.

A társas nagyik

Pénteken újabb csemege várta kitartó kö-
zönségünket. Pusztaszeri Lász1ó Karády és
Ujszászy. Párhuzamos életrajz történelmi
háttérrel címû könyvének bemutatója 
C. Tóth János mûvelõdéstörténész kalauzo-
lásával. Közremûködött egy fiatal színmû-
vész, Nedvig Beatrix. A hallgatóság megis-
merkedhetett a szerzõ munkásságával, és
persze a könyvvel. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. november 15

Könyvbemutató
után



A történész-író munkája nem regény, nem
az alkotói képzelet szabad leleménye, ha-
nem szakirodalmi és levéltári forráskutatá-
sok nyomán született, oldott, színes stílus-
ban megírt történelmi ismeretterjesztõ mun-
ka. Két csillagsorsú ember találkozott 1942
nyarán egy farkasréti villában. Mindketten
pályájuk csúcsán állottak. Karády Katalin
abban az évben hét nagy és két kisfilm fõ-
szerepét játszotta, dalénekesként is példát-
lan népszerûséget ért el. Ujszászy István
rangban, beosztásban szintén az 1942. év-
ben érte el szolgálati karrierje delelõjét. Az
elsõ világháborús csapatszolgálat után azon
szerencsés fiatal tisztek közé tartozott, akik
tovább szolgálhattak a békeszerzõdés által
szûk keretek közé szorított nemzeti hadse-
regben is. Mûvelt, több idegen nyelvet isme-
rõ, jó fellépésû, társaságilag is kifogástalan
tisztként tartották számon.

A találkozás mindkettõjük életét gyökere-
sen megváltoztatta. A tábornok mélyen, fenn-
tartások nélkül beleszeretett a gyönyörû és
emberi mivoltában is vonzó asszonyba. 
A szerzõ találóan nevezi könyvét párhuza-
mos életrajznak, mert miközben mindkét sze-
replõ életútját külön-külön is áttekinti, a ta-
lálkozási pontokon összefonja a szálakat,
amelyek ezt a két, szépségében és tragikumá-
ban is felemelõ emberi sorsot összekötötték.

A könyvbemutatót versek, eredeti Ka-
rády-filmekbõl részletek, történelmi filmdo-
kumentumok, zenei betétek színesítették, és
részlet hangzott el az író Hajnali csengeté-
sek címû monodrámájából.

Könyves vasárnap

8-án, szombaton hagytunk egy lélegzetvétel-
nyi idõt a nagyiknak, hogy elõre elkészítsék
a vasárnapi ebédet, hiszen vasárnap a Könyv-
tári nagyi-partira vártuk õket reggel tíztõl
délután négyig. Délelõtt a különbözõ részle-
geinkben felállított rejtvényes, meglepetése-
ket is tartogató akadályok, vidám könyvtár-
használati játékok várták a játékos kedvû 
nagyikat, majd egy finom ebédre láttuk ven-
dégül õket. Délután pedig õk maguk mutat-
ták be versmondó, mesélõ és énekesi 
tu-dásukat, majd Pál Pista bácsi, az utolsó 

d u -

dás kápráztatott el bennünket Tereskérõl 91
évével, fiatalos lendületével, mesélõ, éneklõ
és persze dudástudásával. 

De ne vágjunk az események közepébe!
Inkább olvassuk el Chászárné Simon Alice
nyugdíjas pedagógus olvasónk Hajrá, Na-
gyik! címû beszámolóját a vidám rendez-
vényrõl!

„Eddig sem csak a kölcsönözhetõ könyve-
kért jártam az egri Bródy Sándor Könyvtár-
ba. Az ott uralkodó kellemes légkör, a szép
környezet, a jó programok mind odavonzot-
tak. Most ez a nagyi hét aztán a csúcs volt!

Egyesületünk – Egri Barátnõk a Jövõért –
több tagja jelentkezett a különbözõ érdekes
programokra. Már a kiállításunk rendezése
nagy élmény volt. Mennyi mindent rejtenek
a nagyik szekrényei! 

Volt a héten annyi program, olyan válasz-
ték, hogy el sem tudtunk mindre menni, de
mindenki talált kedvére valót. A vasárnapi
vetélkedõre némi huzavona után összeállt
hétfõs csapatunk, elkelt a biztatás az uno-
káktól is: – Nagyi, aztán nehogy leégj ne-
kem! Hajrá, Nagyi!

Bizony, mostanság a tévé elõtt ülve fi-
gyeljük leginkább a vetélkedõket, okos vála-
szokat adva a versenyzõkkel együtt vagy he-
lyettük. Hja, könnyû a fotelból! Most azon-
ban ez élesben megy!

Miután megkaptuk az eligazítást és ke-
zünkbe vettük a helyszínrajzot és a pontozó-
ívet, egymást ugratva, biztatva nekivágtunk.
Magunk is meglepõdtünk mennyire jól vet-
tük az akadályokat. A puzzle kirakása, a
vers felismerése, képeslapküldés interneten,
a Gárdonyi titkosírásával írt regénycímek
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Pál Pista bácsi mûsora



megfejtése – ez nekünk semmi volt! Na de
aztán jött a neheze! 

Regény- vagy filmcímet kellett elmutogat-
nia egyikünknek és kitalálnia a többieknek,
mi az. Jó, hogy a mindig vállalkozó kedvû
Szilvia kaparintotta meg a cédulát, amelyen
ez állt: Winnetou. Persze ezt még nem tud-
tuk, csak elképedve és nevetve néztük, hogy
a pehelysúlyúnak nem mondható Szilvi kör-
belovagol a szobában, nyerít, nyilaz, a fejére
mutogat, hogy ott van valami. Értetlenségün-
ket látva apait-anyait beleadott, mi meg dõl-
tünk a nevetéstõl. Végre rájöttünk, hogy 
valami indiánról van szó, aztán boldogan
üvöltöttük: – Winnetou!!! Újabb plusz pon-
tot nyerve indultunk az új akadályok felé.
Ragasztottunk zsebet könyvfedélre, párosí-
tottunk képeket, végül az internetes Legyen
Ön is milliomosnál elvéreztünk. Már olyan
magabiztosak voltunk a sok jó eredménytõl,
hogy ott elkapkodtuk a választ, pedig még
segítségünk is maradt benn. 

A finom ebéd közben jókat nevettünk ma-
gunkon, felemlegettük a legvidámabb perce-
ket, botlásainkat, sikereinket.

A délutáni Ki Mit Tud?-ot nagyon élvez-
tük. A nagymamák és a nagypapák kitettek
magukért! Vers, dal, tánc váltogatta egy-
mást, végül megkoronázta az estet Pál Pista
bácsi, a 91 éves dudás szereplése. Csuda jól
szórakoztunk, sokszor együtt énekeltünk a
fellépõ »mûvésszel«.

És végül a díjkiosztás… Hát, harmadik
helyezettre is szükség van!  Annyira azért
nem égtünk le! Haza mertünk menni.

A kapott szép könyvet és oklevelet ma-
gunkhoz szorítva boldogan búcsúztunk a

könyvtár nagyon kedves dolgozóitól. Sok-
szor elhangzott: Jövõre veled ugyanitt!”

Ezen a héten azok is találtak maguknak játé-
kos elfoglaltságot, akik nem a programok
kedvéért látogattak el könyvtárunkba. A ze-
nei gyûjtemény összeállításában Nemcsak a
húszéveseké a világ – régi slágerek zenei to-
tója címmel az érdeklõdõk egy totót tölthet-
tek ki egész héten, mely nyomtatva megta-
lálható volt könyvtárunkban, a megfejtést
bedobhatták az erre a célra elõkészített lá-
dákba, vagy online is megfejthették a Hang-
tárnok zenei blogon.

61 megfejtés érkezett, külön díjaztuk a
nyomtatott és külön az online pályázókat
három-három cédével. A nyeremények: Má-
té Péter, Szécsi Pál, Frank Sinatra és más,
slágerválogatásokat tartalmazó cédék vol-
tak, melyeket a következõ héten nagy öröm-
mel vehettek át boldog tulajdonosaik.

Természetesen a gyerekek sem maradtak
program nélkül. Találkozhattak a Varázsdo-
boz elõadásán E. Román Katával, a Magyar
Katolikus Rádió irodalmi fõszerkesztõjével
a gyermekkönyvtárban, vetélkedtek az inter-
net rejtelmeibõl, ismerkedhettek mai ma-
gyar illusztrátorok alkotásaival, a Ciróka-
körben pedig babák, mamák láthatták vi-
szont egymást.

Felnémeti fiókkönyvtárunk is szervezett
programot Eger északi városrészének. A
könyvtár látogatói egész héten át gyönyör-
ködhettek a felnémeti kreatív nagyik kézi-
munka- és gobelinkiállításában, a társas na-
gyik napján pedig a Felnémeti Derûs Al-
kony Nyugdíjas Egyesület Hagyományõrzõ
Csoportjának bemutatkozó elõadására ke-
rült sor.

Jutott program a kistérségi szolgáltató
rendszer könyvtáraiba is: a Babszem Jankó
Gyermekszínház és a Galagonya Bábszín-
ház szórakoztatta a nagyikat és unokáikat.
Sokakat vonzott az Ügyeskedj a Nagyikkal!
címû kézmûves programunk is Heves me-
gye számos településén.

Ám nemcsak könyvtárunk kedveskedett
érdekes rendezvényekkel a nagyiknak! Kö-
vetkezzék egy színes körkép megyénk váro-
si könyvtárainak programkínálatából, aho-
gyan a helyi könyvtárosok látták!
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Gyöngyös

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyv-
tár idén is sok programmal csatlakozott a
rendezvénysorozathoz.

Rendhagyó és rendkívül sikeres zenés
rendezvényre került sor október 7-én. Hogy
kerül a csizma az asztalra? – kérdezhetnék
joggal a hír iránt érdeklõdõk. Vagyis: mit
keres egy könyvtárban az élõzene, az ének
mint fõszereplõ és nem mint a verset, pró-
zát, szöveget kísérõ, színesítõ kiegészítés.

A magyarázat egyszerû. Különgyûjte-
ményeink – a zenei és a helytörténeti – az
utóbbi idõben értékes kéziratokkal, közel
százéves, Gyöngyösön született szórakozta-
tó zenei kottákkal, környékbeli népdalgyûj-
tésekkel gyarapodott. Az elmúlt kétszáz év-
ben Vörösmarty Mihálytól Rákos Sándoron
át a maiakig gyönyörû versek születtek
Gyöngyösrõl, a Mátráról, környékünkrõl,
melyek zenébe ágyazva új élményt nyújthat-
nak. Zenemûvek, zenés színpadi mûvek
komponálására ragadtatta nagy zeneszerzõ-
inket, Kodály Zoltánt, Farkas Ferencet a
környék szépsége, kultúrája. Korabeli fel-
jegyzések, tudósítások tanúskodnak arról,
hogy a zene, az éneklés, az igényes szóra-
koztatás éppúgy sajátja volt a gyöngyösiek-
nek, mint a szorgalmas munkavégzés.

Csak néhány példa: 1824-ben Bihari Já-
nos dalszerzõt, kora legnagyobb prímását it-
teni fellépése során érte végzetes baleset
(karja törött), amik következtében örökre el-
némult a hegedûje. 1880-ban, majd 1920-
ban Blaha Lujza és társai adtak nagysikerû
mûsorokat. 1890. augusztus 17-én Zsadányi

Armand zeneszerzõ és hegedûmûvész hang-
versenyére került sor, amelyen a Gyöngyösi
emlék c. mûvével nagy sikert aratott. 1896-
ban Dankó Pista nagyszerû elõadásán tap-
solhatott a lelkes közönség.

Adódott tehát a lehetõség és a feladat,
hogy ezeket a „kincseket” bemutassuk a ma
közönségének, felhívjuk a figyelmet arra így
is, hogy a könyvtár nemcsak könyvek és
számítógépek gyûjteménye, hanem a múlt
értékeinek összegyûjtõje, megõrzõje és köz-
readója is egyben.

Kicsit tartottunk az érdeklõdés, fogadta-
tás milyenségétõl, de kellemesen csalód-
tunk, hisz zsúfolásig megtelt a nagyterem,
és nem maradt el a gyakori taps sem.

A siker persze az elõadóknak is köszön-
hetõ, akik maguk is izgalmas kirándulásnak
tartották a könyvtári kezdeményezést. 
A népdalokat Kalocsai Mária, a nótákat
Zilahy Györgyi, a maga által megzenésített
verseket Nagy Tibor „Wyrág” szólaltatta
meg Szabó Viola és Kerek Norbert autenti-
kus zenei kíséretével. Az összekötõ szöveg
felolvasását Barna Jenõ, a helyi televízió
szerkesztõje, riportere vállalta magára.

Október 9-én Egészségre hangoló délelõtt
volt intézményünkben. Ingyenes vércukor-
és vérnyomásmérés után gyógyteák kóstol-
gatásával tehették kellemesebbé az olvasás,
könyvválogatás perceit látogatóink. Leg-
újabb, egészséggel foglalkozó könyveinkbõl
egy kis kiállítást rendeztünk. Népszerû volt
a Grafológus a könyvtárban, kolléganõnk
egész délelõtt elemezte kézírásuk alapján ol-
vasóink sorsát, jellemét.

Ezen a napon délután a Gyermekkönyv-
tárban Mutassuk meg, Nagyi! címmel nagy-
szülõk és unokák közös produkciójára volt
lehetõség. 

Olyan nagyszülõknek és az unokáiknak a
jelentkezését vártuk, akik szívesen bemutat-
koznak egy közös produkcióban. Lehetett
verset, mesét mondani, zenélni, énekelni,
táncolni, bûvészkedni stb. kötöttségektõl
mentesen, a magunk és a közönség örömére.

Személyre szóló meghívókat küldtünk ki,
programunkat reklámoztuk az Ingyen Piac
címû újságban, a Gyöngyösi Mûsor novem-
beri számában, beszámolt róla a Szent Ist-
ván Rádió, a Dió Rádió egy-egy riport kere-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. november18

Grafológus a könyvtárban



tében, valamint a Gyöngyösi Városi Televí-
zió felvételeket készített az eseményrõl. 

A rendezvényen megjelent szülõk, nagy-
szülõk és unokák izgatottan várták a pro-
dukciókat, s látszott rajtuk a meghatottság,
amikor köszöntöttük õket. Végül öt család
vállalta a közös szereplést, a többiek az uno-
kával közösen készített süteményekkel és
szörpökkel tették gazdagabbá a programot.
A mûsorban elhangzott vers, próza, fuvola-
és furulyaszám. Külön kiemelném Godó
nagymamát az ikrekkel, akik egy esti, lefek-
vés elõtti jelenetet mutattak be pizsamába
öltözve. Igazi párnacsata zajlott a szemünk
elõtt, majd következett az esti mesélés, ahol
elcsendesedve figyeltek a gyerekek. 

Jutalmul minden nagymama kapott a
könyvtártól egy szál szép virágot, melyet az
unokák nyújthattak át. Ezen kívül emléklap-
pal, értékes és kedves ajándékokkal (egy-
éves ingyenes könyvtári tagság, kötény, 
fakanál, toll, tolltartó) leptük meg õket.
Mindenki meghatottan, boldogan távozott,
köszönve a rendezvény ötletét és színvona-
lát. 

A hét csúcspontja a Könyves vasárnap
volt, október 11-én rendkívüli nyitva tartás-
sal, színes programokkal vártuk látogatóin-
kat. Ezen a napon ingyenes volt a beiratko-
zás, az internethasználat, a tárlatlátogatás.
Több mint száz beiratkozó használta ki a le-
hetõséget. Egyperces irodalmi játékunkban
a helyes válaszokat apró ajándékokkal jutal-
maztuk. 

11 órakor kezdõdött a 675 éves várossal
kapcsolatos pályázatok eredményhirdetése.
Az irodalmi pályázatra 11 pályamunka érke-
zett, színvonalas versekben és prózai alkotá-
sokban fogalmazták meg az alkotók Gyön-
gyöshöz fûzõdõ érzelmeiket, emlékeiket. 
A grafikai pályázattal 16 alkotót sikerült
megszólítanunk, akik szemet és szívet gyö-
nyörködtetõ munkákat adtak be. A legtöbben
a fotópályázaton vettek részt, 32 pályázó in-
dult a megmérettetésen, csodálatos fényképe-
ken mutatva be városunk rejtett szépségeit. Az
eredményhirdetés során az önkormányzat és
az Európai Unió segítségével sok szép aján-
dék talált gazdára, az elkészült mûalkotások-
ból pedig látványos kiállítás nyílt a könyvtár
elsõ emeletén. A könyvtári héthez kapcsoló-

dó családi rejtvényfüzet helyes megfejtõi kö-
zül is ekkor sorsoltuk ki a nyerteseket.

A városunkat szeretõ embereknek érde-
mes megnézniük a pályamunkákból készült
kiállítást, mely november közepéig tekint-
hetõ meg a Vachott Sándor Városi Könyvtár-
ban, a Fõ téren. Mi, könyvtárosok, azt gon-
doljuk, hogy méltó rendezvényt sikerült
megvalósítanunk Gyöngyös, a 675 éves vá-
ros olvasóinak, lakóinak örömére.

Heves

Hevesen népszerûek az évtizedes hagyo-
mányra épülõ õszi könyvtári hét rendezvé-
nyei. Az idei programsorozaton is sok gyer-
mek és felnõtt látogatott el hozzánk.

A hét elsõ napján nyitottuk meg az alkotó
nagyik Amire büszkék vagyunk címû kiállí-
tását, ahol a nagymamák, nagypapák mutat-
koztak be festményeikkel, gobelinjeikkel,
hímzéseikkel, asztali díszeikkel.

Sokan voltak kíváncsiak az Amikor én
még kissrác voltam címû emlékkönyv-kiállí-
tásra is. Az idõsebbek nosztalgiával, a fiata-
lok nagy érdeklõdéssel nézegették az 1900-
as évek elejétõl napjainkig datált bejegyzé-
seket. A megnyitót Kelemen Csaba zenés,
verses estje zárta, ami idõseknek és fiatalok-
nak egyaránt kellemes kikapcsolódást nyúj-
tott.

Szerdán látogatott el a hevesi olvasóihoz
Fejõs Éva, a Nõk Lapja méltán népszerû új-
ságírója, aki R. Kövér Balázzsal beszélgetett
életérõl, munkájáról, könyveirõl. Elmesélte
élményeit, melyek írásai alapjául szolgáltak.

Pénteken egy jó hangulatú, közös élményt
nyújtó Ki mit tud?-ot szerveztünk nagyszü-
lõk és unokáik részvételével. Fellépett egy
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kilenctagú retrozenekar, a nagymama és a
nagypapa énekelt, õket kísérte hét unokájuk.
Nagysikerû elõadásával e lelkes kis csapat
nyerte el az elsõ helyezést. Persze a többi
versenyzõ is kapott elismerést és sok-sok
tapsot a közönségtõl. 

Ezen az estén került sor Szabó János há-
ziorvos Fitten 60 fölött címû elõadására,
mely után még rengeteg személyre szabott
kérdésre válaszolt a doktor úr az ingyenes
vércukor- és vérnyomásmérés mellett.

Még mindig szeretem a könyvtárat! cím-
mel hirdettük meg a családi „könyvtárolást”
a könyves vasárnapon. Sajnos az esõ miatt
be kellett költöznünk a könyvtár épületébe,
így az aszfalt helyett rajzlapokra készíthet-
ték el a gyerekek Az én szupernagyim címû
rajzaikat. A kicsik rajzoltak, szüleik, nagy-
szüleik közben kedvenc sütemény- és étel-
receptjeiket csereberélték. Amíg a zsûri 
értékelte a rajzokat, a szónokok álltak a pó-
diumra, és egymással versengve mondták el
érveiket pro és kontra, Bezzeg az én idõm-
ben címmel.

Délre megérkeztek a nagyik által készített
finomságok is a nagyi fõztje versenyre be-
nevezett nagymamáktól, melyeket egy uno-
kákból álló zsûri értékelt (kóstolt), de csak
nehezen tudott választani az ízletes falatok
közül.

A könyves vasárnapot egy interaktív
gyermekmûsor zárta a Buborék együttes
elõadásában, ahol a „bemelegítés” után már
feloldódva játszottak, táncoltak a felnõttek
is gyermekeikkel, unokáikkal.

Hatvan

A Hatvan Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár is bekapcsolódott az országos ren-
dezvénysorozatba.

Irodalmi, zenei programokkal, beiratko-
zási akciókkal vártuk kedves látogatóinkat
és olvasóinkat a könyvtárba. A rendezvény-
sorozat elsõ programja október 5-én 18 órá-
tól kezdõdött. Zenehíd-hazafelé címmel
könyvbemutatóra vártuk a zenét szeretõ kö-
zönséget, amikor is Juhász Elõd zenetörté-
nésszel, a könyv írójával találkozhattak az
érdeklõdõk.

Másnap, október 6-án 18 órától Berecz
András, az ország mesemondója nevettette
meg a szép számmal összegyûlt közönséget.
Félbevágott pipafüst címmel fergeteges han-
gulatú estjének lehettünk részesei.

Október 9-én 18 órától, egyben kapcso-
lódva a magyar nyelv éve programjaihoz is,
Keresztnevek enciklopédiája címû könyvét
mutatta be a két szerzõ, Raátz Judit és
Fercsik Erzsébet. Mindketten az ELTE Mai
Magyar Nyelv Tanszékének tanárai. Ez al-
kalommal bemutatkozott a könyvet megje-
lentetõ TINTA Könyvkiadó, és lehetõség
volt könyvvásárlásra is, igen nagy kedvez-
ménnyel.

Az õszi könyvtári napok talán legnépsze-
rûbb programja országszerte a Könyves va-
sárnap volt, október 11-én. Nagyon sok
könyvtár kinyitott ezen a napon, így a hatva-
ni is. Rendkívüli nyitva tartással, ingyenes
beiratkozással, a késedelmi díjak elengedé-
sével, játékos fejtörõkkel, játszóházzal vár-
tuk a látogatókat, olvasókat.

Elõzetes bejelentkezés alapján egész hé-
ten fogadtunk iskolai csoportokat, osztályo-
kat könyvtárhasználati órákra, foglalkozá-
sokra.

Kisköre

A kiskörei városi könyvtár, mint az utóbbi jó
néhány évben mindenkor, most is csatlako-
zott a programsorozathoz. 

Október 6-án Én is szörfözhetek? Ismer-
kedés az internet és a számítógép-használat
rejtelmeivel címmel szerveztünk programot.
A résztvevõk megismerték a számítógép

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. november20

Berecz András mûsora után



alapvetõ mûködését, tájékoztatást kaptak az
internet korlátlan lehetõségeirõl. Olyan
hasznos és mindenki számára érdekes hon-
lapokat mutattunk be, amelyek ismerete a
mindennapi élethez nyújthat segítséget. Pél-
dául elektronikus ügyintézések, bevallások,
pályázati tájékozódás, internetes keresõk
használata, közhasznú információszerzés
stb. Jó érzés volt látni azok örömét, akik
most fedezték fel, hogy mi mindenre lehet
használni az internetet. 

Október 8-án, az egészséges nagyik nap-
ján Ötvenesek öröme – a jó látás és a jó köz-
érzet volt a mottónk. Az ötven éven felüli
emberek legtöbbjének bizony már nem tö-
kéletes a látása, sokuknál jelentkeznek ízü-
leti panaszok, izom- és egyéb fájdalmak,
amelyek megkeserítik a mindennapokat.
Konkrétan nem betegek ugyan, de a kom-
fortérzetük már nem a régi, és sokszor nem
érzik magukat jól a bõrükben. Ezeknek az
embereknek szerettünk volna segíteni ezen a
napon programjainkkal.

Reggel megérkeztek Hevesrõl a látszeré-
szek, akik az egész napos ingyenes látás-
vizsgálatot végezték. Az ideiglenesen opti-
kai helyiségnek kinevezett falugazdászi
irodában egész nap egymásnak adták a ki-
lincset az érdeklõdõk, nem hagyva még
ebédidõt sem a Honti Optika munkatársai-
nak. 

Délután megkezdõdött az egészségi álla-
pot felmérése, melyben a II. sz. háziorvosi
körzet munkatársai voltak segítségünkre.
Itt vércukorszint- és vérnyomásmérésre,
valamint BMI index megállapítására került
sor, de többen tanácsot is kértek a új influ-
enzavírus elleni védõoltás beadatásával
kapcsolatban, majd elõadásokat hallgat-
hattak az érdeklõdõk három témában. 
A természetes gyógymódokkal és a gyógy-
növények hatásaival Lakatos Jelena termé-
szetgyógyász, háziorvos ismertetett meg
bennünket. A mozgásszervi betegségekrõl
és azok rehabilitációjáról Németh Mi-
hályné szakápoló beszélt nagy szakérte-
lemmel és odaadással. Amiben a konduktor
segíteni tud, agyi történések utáni rehabi-
litáció, szklerózis multiplex, Parkinson be-
tegség volt a címe Varga Györgyné kon-
duktor elõadásának. A mindennapi életben

errõl tudunk talán a legkevesebbet, így ta-
lán ezt az elõadást követtük a legnagyobb
figyelemmel, amit nem volt nehéz megten-
nünk, hisz Zsuzsa minden mondatával
olyan köznapi nyelven és érthetõen mond-
ta el az ismereteket, hogy nem lehetett
nem odafigyelni.

A könyves vasárnapon Unokám! Gyer-
mekké tettél címmel közös unoka-nagyszülõ
programon vettek részt az érdeklõdõk.

Számunkra ez jelentette a legnagyobb ki-
hívást, mivel ezt teljes egészében saját kútfõ-
bõl merítettük és viteleztük ki. A programra
való felkészülést már a nyáron, illetve szep-
temberben elkezdtük azzal, hogy felhívást
intéztünk a nagyszülõkhöz és az unokákhoz
Olvassuk közösen címmel. A felhívásban
Csukás István A téli tücsök meséi címû köny-
vének közös elolvasására kértük fel a nagy-
szülõket és a gyermekeket, most pedig ebbõl
a könyvbõl készítettünk feladatokat, melyek-
ben felidéztük a mesét, s ehhez kapcsolódva
játékos és kreatív feladatok megoldására ke-
rült sor. A legnagyobb izgalmat a keresztrejt-
vény megfejtése jelentette.

A jó hangulatú és izgalmas délelõttön a
feladatokat szinte mindenki hibátlanul ol-
dotta meg, s a végén természetesen a juta-
lom sem maradt el. A résztvevõk megelége-
detten, gazdag és szép élménnyel távoztak 
a könyves vasárnapról. 

Úgy gondoljuk, hogy a 2009. évi Orszá-
gos nagyi könyvtári napok kiskörei rendez-
vényei mindenki számára hasznos és kelle-
mes idõtöltést jelentettek. Többen elmond-
ták, hogy ez alkalommal is érdemes volt
részt venni a programjainkon, és továbbra is
szívesen jönnek el hozzánk.

A helyi beszámolók is jelzik, milyen si-
kerrel zajlottak a programok megyeszerte, s
hogy megvalósult az országos felhívásban
kitûzött célunk: „Bízunk abban, hogy az ok-
tóberi eseményekkel hozzájárulhatunk az
idõs emberek életminõségének esélynövelé-
séhez, és az Országos nagyi könyvtári napok
után – a jelenlegi könyvtárhasználók mellett
– sok újonnan beiratkozóval találkozunk
majd rendszeresen. Szeretnénk, ha sokan
hallgatnának hívogatásunkra: Ne üljön ott-
hon, ha könyvtárában otthon lehet!” ■
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Mottó helyett, avagy a fatál is
tévedés…

Nagyapó reszketõ kezével kilötyköli a levest,
elejti a kanalat, leveri a tányért... Fia meg-
elégeli s legközelebb terítéskor horpadt
pléhtányért és kanalat készít oda neki.
Nagyapó nagyot nyel, de szó nélkül hagyja a
dolgot. A fia látja ám, hogy ebéd után az õ
kisfia valamit buzgón farigcsál. 

– Mit csinálsz, fiacskám? – kérdezi tõle. 
– Fatálat faragok édesapámnak, ha meg-

öregszik, tudjak neki miben ebédet adni... –
mondja a gyerek.

Az apa persze elszégyelli magát és legkö-
zelebb asztalfõre ülteti nagyapót.

A mese persze didaktikus, de találóan jel-
zi, hogy amilyen módon mi viszonyulunk
„idõseinkhez”, azzal adunk példát az utá-
nunk jövõknek. Mi magunk sem tudhatjuk,
hogy aktív idõskor – amilyenre példa
Czeizel, Ranschburg, Vekerdy, Popper élete
– jut-e nekünk, vagy éppen „Alzheimer,
Parkinson úr” szegõdik hozzánk kéretlen
társként...

A könyvtári napokról

Az országos könyvtári napok kecskeméti
zárókonferenciáján bemutatott prezentáci-
ómban igyekeztem némi humorral fûszerez-
ve, egyfajta mozaikszerû „kémjelentés” 
formájában bemutatni jellegzetes kezdemé-
nyezéseket a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban (FSZEK). Ezt egy cikk keretei között
egy az egyben nem lehet tükrözni, de nem
szeretném puszta száraz statisztikai adatok
formájában bemutatni a FSZEK programja-
it, rendezvényeit. A fõvárosban nem könnyû
kitûnni a kulturális kínálat sokféleségébõl,
de erre – általában elmondható – a könyvtá-
rak sikeres kísérletet tettek. Ebben az orszá-
gos médiakampány mellett a helyi sajtó 
tudósításai, a honlapok, illetve online hírle-
velek és az iwiw is segítettek. 

Természetesen nem hallgatható el, hogy a
sikerek mellett voltak programok, melyek
jóformán észrevétlenek maradtak. Ez nem is
feltétlenül a programot minõsíti, de a tanul-
ságokat érdemes levonni.

Jelentés a nagyikról...

Megfigyelésünket az Országos nagyi könyv-
tári napok apropóján 2009. október 5-étõl
11-éig végeztük Budapesten, 40 könyvtár-
ban, mintegy 240 programon. A célszemé-
lyek száma meghaladta a tízezer fõt.
Összegzésül már elöljáróban is elmondható,
hogy a „nagyik” szívesen tartózkodnak
könyvtárosok társaságában. Alapvetõen kre-
atívnak bizonyultak, „társas lények”, és
igyekeznek tájékozottak és egészségesek
lenni... Lássuk a bizonyítékokat!

Kreatívak?

2009. október 6-án mutatta be Téglás-Hajós
Éva Számvetés címû, válogatott versekbõl és
írásokból álló legújabb könyvét a Lõrinci
Nagykönyvtárban. A megjelent hatvan ér-
deklõdõ zöme a pályatársak, kortársak közül
került ki.

Az Ugocsa utcában, a Csipkeverõk Baráti
Körének bemutatóján, a csipkeverés forté-
lyaival ismerkedhettek meg könyves vasár-

Országos Nagyi Könyvtári Napok
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban

✒✒    Farkas Ferenc
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nap délelõtt a könyvtárba látogatók. A vál-
lalkozó kedvûek maguk is kipróbálhatták a
különbözõ technikákat.

Kiállításmegnyitók sora bizonyította (pl.
Budafokon, Kispesten, Kõbányán, Békás-
megyeren stb.), hogy az idõsek a fotózástól
a foltvarrásig számtalan területen állják meg
a helyüket.

Egészségesek?

Központi Könyvtárunkban 2009. október 8-án
Elõadások a testkultúráról címmel az alábbi
témákat jártuk körbe: bõrápolás, Oriflame-
sminktanácsadás; önvédelem idõsebb kor-
ban: Krav Maga bemutató; alternatív gyógy-
módok, homeopátia (utóbbi esetben az 
elõadó Zarándi Ildikó volt). Az elõadás-so-
rozattal párhuzamosan a szomszéd terem-
ben sminktanácsadást és bõrelemzést 
szerveztünk, aminek óriási sikere volt. A ta-
nácsadásra és sminkelésre sorban álltak 
a résztvevõink. Az elõadás-sorozatra vonat-
kozó tesztkérdések nyertesei értékes aján-
dékban részesültek. A résztvevõk száma
hozzávetõleg 80 fõ, akiknek sikerült kelle-
mes délutánt biztosítani.

A keleti és nyugati orvoslásról szóló
egészségnapot sokan látogatták a Pacsirta
utcában, szintén október 8-án.

A Fõ téri könyvtárban Lászik András és
Lászik Ágnes orvos és természetgyógyász tar-
tott oldott, barátságos hangulatú elõadást. Re-
mek stresszoldó technikákat ismerhetett meg
a közönség, többek között például az aroma-
és színterápiát. Valamint a doktornõ által 
kifejlesztett salsa-aerobicot, amely kiváló
módszer arra, hogy az aktív, táncos mozgás
közben elfeledhessük a hétköznapok gondjait,
és igazán jól érezhessük magunkat. 

Máté József a Csontváry utcai könyvtár-
ban járt, ahol a reflexológiáról hallhattak tõ-
le az érdeklõdõk.

Tájékozottak?

Sok könyvtárunkban szerveztek inter-
nethasználattal kapcsolatos programokat.
Immár nemcsak tanfolyamokra kell kon-

centrálnunk, hanem olyan alkalmak megte-
remtésére, amikor egy-egy problémát tud-
nak megvitatni a könyvtárossal az internetet
egyébként aktívan használó idõsek.

Ilyen volt az Egérfogó; a Nemcsak a húsz-
éveseké a világháló; a Honlapbarangoló;
az Idõsebbek is elkezdhetik; a Már nem egé-
szen fiataloknak; a Netre fel; az Öreg halász
és a világháló és számos hasonló program
könyvtárainkban. Ezek jellemzõen „szemé-
lyes segítõ szolgálat” típusú, alkalmanként

5–10 fõt érintõ programok voltak. Boráros
téri könyvtárunkban meghirdették a 3G –
három generációs családi csapatversenyt is.

Csak felsorolás jelleggel; néhány ismeret-
terjesztõ program a palettáról: Vekerdy 
Tamás elõadását száznál jóval többen hall-
gatták Lõrincen Tanácsok szülõknek, nagy-
szülõknek címmel. Helytörténeti elõadások
voltak Budafokon, Csepelen, Lõrincen, An-
gyalföldön. A helyi hagyományõrzõ és 
lokálpatrióta egyesületek mellett a Tájak -
Korok - Múzeumok Egyesület is bekapcso-
lódott a programokba. A Bach-virágterápiá-
val ismerkedtek a látogatók a Vénusz utcai
könyvtárban, a vendég Juhász Judit mesélt
róla. Földi Pál, az ismert amatõr hadtörté-
nész volt a vendég a Pesti úti könyvtárban,
elõadásának címe: Hadak útján másképpen.
Feketéné Bokor Katalin fitoterapeuta tartott
sikeres elõadást Sashalmon. Gyógynövé-
nyekrõl a Szent László téri könyvtárban
Andóczi Balogh Anna adott hasznos infor-
mációkat. Barnás Zsuzsa a szépségápolásról
tartott elõadást az Ugocsa utcában. Zenés
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kalandozás a gasztronómiában: mûveltségi
vetélkedõt tartottak nyugdíjasklubok részvé-
telével a Központi Könyvtárban. Utóbbi
programot a Nyugdíjasklubok és Idõsek
„Életet az éveknek” Országos Szövetségével
együttmûködésben szerveztük, és a jutalom
egy Gundel-ebéd volt a nyertes csapat szá-
mára. Õseink nyomában címmel Hartai Já-
nos családfakutató tartott sikeres elõadást
szintén a Központi Könyvtárban. Õ a prog-
ram után elmondta:  „Többen jöttek hozzám
az elõadás után a rokonaik adatait tartalma-
zó kis cetlikkel, hogy kutassam ki a család-

fájukat. Egy hallgató még hangversenyjegy-
gyel is megajándékozott.” 

Meglepõ címmel szerveztek elõadást a
Pacsirta utcai könyvtárban: A nagyszülõk ér-
téke a családban – gazdasági szemmel.

2009. október 5-én Hazai televíziózás
régen és most elnevezéssel szervezett prog-
ramot a Központi Könyvtár. Vitray Tamás
beszélgetett Szinetár Miklóssal a Központi
Könyvtár nagy báltermében. A résztvevõk a
beszélgetés végeztével kérdésáradattal for-
dultak az elõadóinkhoz. A rendezvényen
140 fõs közönséget láttunk vendégül. Az
idõsebb korosztály mellett a fiatalok, fõleg
média és kommunikáció szakos egyetemis-
ták is képviseltették magukat, akik aktí-
van kérdéseket tettek fel. 

Másnap, október 6-án ugyancsak a Köz-
ponti Könyvtárban az Alsó-Ausztria leg-
szebb vidékei címû programon, a Necker-

mann szervezésében Bocsák Eszter, az Alsó
Ausztria Idegenforgalmi Hivatal képviselõje
volt a vendég. A képekkel és videófelvétel-
lel színesített elõadást a hozzávetõleg 70 fõs
közönség érdeklõdéssel hallgatta és nézte.

Társas természetûek?

Ugocsa utcai könyvtárunkban a 16 fõbõl ál-
ló Szupernagyi népdalkör egy „õszi csok-
rot” adott elõ népdalokból. Elõadás közben
többször táncra perdültek, lelkesedésük ma-
gával ragadta a nézõket is. 

A Pacsirta utcai könyvtárban lépett fel a
lakótelep énekkara, de hasonló produkciót
sok helyen szerveztek mûkedvelõ dalos, iro-
dalmár stb. közösségeknek.

Több könyvtárban szerveztek sakkbaj-
nokságot és számtalan helyen rejtvényfejtõ
versenyt, ilyen például az Ütött a kereszte-
sek órája címû bajnokság Dél-Pest 14
könyvtárában.

Móricz Zsigmond Könyvtárunkban ezüst-
korú olvasó nyerhette el a „Kazinczy-díjat”,
de több helyen köszöntötték a könyvtár leg-
idõsebb olvasóit, így például a csepeli Sétá-
ló utcában, ahol iskolások mûsorát fogadták
nagy szeretettel az idõsek. Itt a legidõsebb
olvasó 1911-ben született.

A következõkben csak felsorolás jelleggel
olvashatók a kulturális jellegû programok. 
A legendás színmûvészt, Gábor Miklóst, ke-
vésbé ismert oldaláról, írásain, naplóján 
keresztül mutatta be Kelecsényi László iro-
dalomtörténész és Lázár Balázs színmûvész
a Központi Könyvtárban. Csepelen, a Vé-
nusz utcában Karinthy-estet szerveztek
Pálfai Péterrel. Jókai Anna Ne féljetek! címû
kötetével ismerkedhettek a vendégek Gede
Márton segítségével a Kálvária téren. Méhes
Csaba pantomimmûvész látogatott el a Bé-
kásmegyerre, a Mimóka címû elõadást elsõ-
sorban a kisgyerekekkel érkezõk élvezték.
„Meseautóban színezüst erdõk során repü-
lünk a szívünk tavaszán” – az ismert dalla-
mokat idézõ nosztalgiadélutánra Kispesten
került sor. A mintegy 80 egybegyûlt – elsõ-
sorban 50 feletti közönség – nagy örömmel,
hol könnyes szemmel, hol mosolyogva hall-
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gatta a fiatalok tolmácsolásában Seress Re-
zsõ, Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs
édes-bús dallamait. A hallgatóság együtt
„ült” éjjel az omnibusz tetején, „várta” a ha-
tost a Nemzetinél, kimentünk Óbudára egy
jó túróscsuszára, s ezen a délutánon a zene
szárnyain eljutottunk a Horváth kertbe Bu-
dán...

Grecsó Krisztián a Bosnyák téri könyv-
tárban, Bartis Attila a Zsókavár utcaiban tar-
tott író-olvasó találkozót.

Könyves vasárnap

A Központi Könyvtár és 19 tagkönyvtár
kapcsolódott az immár hagyományos kezde-
ményezéshez. Bebizonyosodott, hogy azon
könyvtárak, melyek ötletesebb-látványo-
sabb programsorral készültek erre a napra,
nagyobb közönséget tudtak megszólítani.
1948 fõ élt az ingyenes beiratkozás, a próba-
tagság lehetõségével (a Központi Könyvtár-
ban 851-en váltottak aznap tagságot, de száz
fõ körül iratkoztak be több könyvtárunkban
is). Viszonylag kevesebben éltek a megbo-
csátás napja lehetõségével, viszont a film- és
cédékölcsönzés kedvezménye, a díjtalan
internethasználat sokak érdeklõdését felkel-
tette. A hét tematikájától némiképp elsza-
kadva aznap elsõsorban a családi programo-
ké volt a fõszerep, hétvége lévén teljes jog-
gal.

A Központi Könyvtárban több más gye-
rekprogram (kézmûveskedés, lovagi torna
stb.) mellett került sor Gryllus Vilmos és Le-
vente Péter koncertjére. Mintegy 180 gyerek
és 140 szülõ jött el, alig fértek el a Sárká-
nyos Gyerekkönyvtárban. Aznap került sor
a rocktörténeti vetélkedõ döntõjére is.
2009. szeptember 20-ától október 4-éig
száznegyvenen vettek részt online játékunk-
ban. A könyves vasárnapon a legeredménye-
sebb 20 játékos mérkõzhetett meg az értékes
nyereményekért. 16 órai kezdettel a nap
csúcspontjaként Tátrai Tibor&Szûcs Antal
Gábor latin zenei koncertjére került sor. 
A koncertnek mintegy 280 nézõje volt.

A könyvtárak többségében családi kéz-
mûves-kreatív foglalkozások, játékok mel-
lett látványos „húzórendezvényre” is sor ke-

rült. A Lõrinci Nagykönyvtárban Gerendás
Péter koncert volt Utazás a gitár körül cím-
mel; az Üllõi úti könyvtár vendége Váncsa
István humorista volt, aki a könyvtár recept-
versenyén zsûrielnökként mûködött közre.
Az Ugocsa utcai könyvtárban a MOM
Nosztalgia Tánccsoport táncbemutatóval
szórakoztatta a könyvtárba látogatókat. 
A Király utcai könyvtárban Az olvasás va-
rázslata címmel irodalmi, irodalomtörténeti
játékra és elõadásra került sor. A Bíró Mi-
hály utcai könyvtárban Csonka András szín-
mûvész a cseh irodalom remekeibõl olvasott
fel – de aznap, valljuk be, nagy sikere volt itt
a sörkóstolónak is. A Derûs Alkonyat Nyug-
díjas Egyesület Verses Budapest címû össze-
állítását hallhatta a közönség a Liszt Ferenc
téri könyvtárban. Lugosi Viktória írónõ volt
a vendége a Börzsöny utcai könyvtárnak, de
ott lépett fel a Horváth Alíz Jazz Quartett is.
Pogány Judit mûvésznõ a Boráros téri
könyvtárban olvasott fel mesét gyerekek-
nek. A Márai Sándor könyvtárban Fábián
Éva mesemondót hallgatták a gyerekek. 

A fenti válogatás a teljesség igénye nélkül
készült, helyhiány miatt maradt ki számos
ötletes program az országos könyvtári na-
pok idei fõvárosi – illetve FSZEK-es – ese-
ményeibõl. Zárszó helyett álljon itt egy a
Központi Könyvtárunkba érkezett e-mail
részlete: „Köszönjük, hogy gondoltatok az
idõsebb korosztályra, akiket sokan már in-
kább elfelejtenek, egyesek megtagadnak.
Barátnõm és a magam nevében kívánom,
hogy sokan találjanak el hozzátok, nekik is
legyen olyan szép emlékük, mint amilyen
nekünk volt. Köszönettel! Sallai Zsuzsanna
és Markgráf Aurélné”

Ez a levél tulajdonképpen az ország min-
den könyvtárosának szól, aki hozzátette a
tudását, lelkesedését, szervezõképességét 
a programsorozat sikeréhez… ■
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A Pest Megyei Könyvtár 2009-ben pályáza-
tot adott be az NKA Könyvtári Szakmai
Kollégiumához, amely során 2 millió forint
támogatást nyert el az Országos nagyi
könyvtári napok megyei rendezvényeinek
lebonyolítására Pest megye települési
könyvtáraiban.

Már a pályázat elõkészítése során is arra
törekedtünk, hogy a települések könyvtáro-
sai, a helyi igényeknek és sajátosságoknak
megfelelõen, maguk döntsenek a könyvtá-
rukban megvalósítható programokról. E
programok közös és legfõbb célja az volt,
hogy minél több idõskorú embert ismertes-
sünk meg a könyvtári szolgáltatásokkal. A
program teljes mértékben kapcsolódott az
országos programbizottság által javasolt té-
mákhoz és programtípusokhoz. Kiemelten
szerepelt minden résztvevõ tervezetében az
idõsödõ korosztály segítése, hogy minél ha-
marabb és minél alaposabban elsajátíthas-
sák a digitális írástudás alapelemeit. Nagyon
sok ingyenes oktatás és internetes játék volt
e programok között.

Összesített adatok a megvalósult rendez-
vényekrõl:

Pest megyében 24 település könyvtára
vett részt az akcióban 120 programmal:
Abony, Aszód, Budakeszi, Cegléd, Csév-
haraszt, Érd, Erdõkertes, Gödöllõ, Kartal,
Kiskunlacháza, Leányfalu, Maglód. Monor,
Nagykáta, Nagykõrös, Pilisvörösvár, Po-
máz, Szentendre, Szentmártonkáta, Sziget-

halom, Törökbálint, Vác, Vecsés, Veresegy-
ház. Annak ellenére, hogy külön programot
sok Pest megyei településen nem tudtak
szervezni a könyvtárosok, a központi elosz-
tású plakátokból, szórólapokból kb. hatvan
településre vittünk, és ahol a könyvtáros
megtehette, legalább a könyves vasárnapon
kinyitott a könyvtár.

A megvalósított programok típusai:
12 elõadás az egészséggel és az idõskorú-

ak családi kapcsolataival foglalkozott. Az is-
meretterjesztõ elõadásokon, több települé-
sen, a helyi háziorvosok adtak tanácsokat az
egészségesebb életmódról. Néhány konkrét
elõadáscím: Táplálékod legyen gyógyítód –
Budakeszi; Nyugdíjasan is lehet pozitívan –
Cegléd; Segítség, tinédzser az unokám –
Érd: Idõskori párkapcsolatok – Erdõkertes;
Idõskori betegségek – Pilisvörösvár.

Számos könyvtárban volt könyvbemuta-
tó, ahol elsõsorban helyi szerzõk mutatták
be megjelenõ könyveiket, de többségében
országosan ismert szerzõk voltak a meghí-
vott elõadók: Shäffer Erzsébet (aki három
településen is volt megyénkben), Kígyós Er-
zsébet, Bagdy Emõke.

Volt teadélelõtt, mesedélután, versfelol-
vasás kávézás közben, és természetesen fel-
olvasóest, melyen az olvasók, látogatók be-
szélgethettek vagy bemutathatták azokat az
irodalmi mûveket, amelyeket õk szeretnek.  

Ugyanakkor neves elõadók is vendégeink
voltak, pl. Kóka Rozália mesemondó, Papp
Györgyi elõadómûvész és a Hahota színház,
akik nívós irodalmi alkotásokkal szórakoz-
tatták az olvasókat. 

A sok könyvtárban kedvelt vetélkedõkbe,
játékos irodalmi versenyekbe is bevonták a
nagymamákat, nagypapákat. Vácott például
filmes vetélkedõt rendeztek a hatvanas évek
filmjeibõl csak nyugdíjasok számára. Érden
a város látképét kellett mozaikképként az
internet segítségével kirakni. Természetesen
szerepelt a játékok között az összefogás
honlapjáról letölthetõ Betûvetõ játék is.

Közös játszóházat, kézmûves foglakozá-
sokat szerveztek, amelyek eredményeként

Országos nagyi könyvtári napok Pest megyében

✒✒    Kovács Csilla
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több helyen kiállítást is létrehoztak az idõs
korosztály által készített munkákból. 

Több mint húsz települési könyvtárban
volt ingyenes az internethasználat. Sõt, ok-
tatást vagy elõadást szerveztek a netrõl az
idõskorúak számára. Érden Szépkorú netgu-
ru címmel nagyi- unoka számítógépes dél-
után volt a könyvtárban, és ennek keretében
tartották meg a Nagyi- mesél… címû fotópá-
lyázat eredményhirdetését is. 

Kísérõ programként a mindennapi könyv-
tári szolgáltatásokon túl gyakori volt a hasz-
nált könyvek vására; az ínyenceknek
sütikóstoló, fõzõverseny; a sportolni vá-
gyóknak jógabemutató, idõskori fitness be-
mutató. A szórakozni kívánókat bábelõadás,
nótaest, néptáncbemutató csábította be a
könyvtárakba. Hogy nem hiába, azt jól bizo-
nyította, hogy a csábításnak engedõk nem-
csak nézõi, hanem aktív résztvevõi is voltak
e rendezvényeknek. ■

Minden könyvtári szakember tudja, hogy a
könyvtári olvasók jelentõs része az ún. na-
gyi korosztályból kerül ki. Ami az utóbbi
évtizedben a fiatalok körében egyre inkább
jellemzõ, hogy játékra, vetélkedõre, sõt,
internetes vetélkedõre érdemes õket invitál-
ni, a nyugdíjasoknál egy kicsit még újdon-
ságnak számít. Igyekszünk õket ebbõl a
szempontból is felkarolni, elsõsorban az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség által
szervezett Könyvtárak összefogása a társa-
dalomért program keretében. 

Október elején – alighogy lezárult nálunk
az Érdi napok programsorozata – ismét iz-
galmas-játékos héttel vártuk az érdeklõdõ-
ket. Az országos nagyi könyvtári napokon
az ötven év feletti korosztályt szólítottuk
meg, programjainkkal az õ figyelmüket
igyekeztünk ráirányítani arra, hogy a könyv-
tárak az olvasáson kívül sokféle egyéb 
le-hetõséget kínálnak az újfajta ismeretek
szerzésére, többek között tájékozódásra, és
ismerkedésre, bemutatkozásra, együttlétre.

Mi, fiatal könyvtárosok kaptuk azt a fel-
adatot, hogy mozgósítsuk ezt a korosztályt,
hozzák el unokájukat, töltsenek velünk
együtt egy kis idõt a könyvtárban. Merjenek
bátran az internethez nyúlni, ugyanakkor
nyilvánuljanak meg kicsit személyes ügyek-
ben is! Segítsünk nekik közösséget találni,
egyben mutassák meg belsõ értékeiket is!

Ugyanakkor folytattuk a már évek óta si-
keresen zajló projekteket is, illetve most ki-
csit felfrissítettük õket.  

Nálunk a megbocsátás hetei az intézmény
névadójának, Csuka Zoltánnak a születés-
napjától, szeptember 22-étõl, egészen ok-
tóber 11-éig tartottak. A nagyi-napokon
emellett térítés nélkül iratkozhattak be a
nagyszülõk az unokákkal.

Rendezvényeink közül az alábbiakat
emeljük ki:

Október 5-én, hétfõn nagyi-baba klubot
tartottunk a gyermekkönyvtárban, ami jelle-
gét tekintve a már évek óta jól mûködõ Ba-
ba-mama Klubon alapult, melyre természe-
tesen vártuk a nagymamákat, a nagypapákat
és persze a babákat. Volt játék, éneklés, me-
seolvasás, tapasztalatcsere. Az idelátogató
nagyszülõk ajándék nagyi-olvasójegyet kap-

Nagyik az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtárban

✒✒ Szabó Andrea–Kovács-Sebestyén Erzsébet
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tak, s az unokáikkal együtt válhattak könyv-
tárunk olvasóivá.

A délelõtt folyamán felmerülõ nagyszülõi
kérdésekre a Baba-mama Klub helyi vezetõ-
je, Stibrányi Mártonné védõnõ válaszolt, de
a nagyszülõk egymással is megoszthatták
ötleteiket, tapasztalataikat.

Kedden Segítség! Tinédzser az unokám!
mottóval Bagdy Emõke pszichológus tartott
fiatalos lendülettel egy lebilincselõ, igen tar-
talmas elõadást. Szó volt a gyermeknevelés-
sel kapcsolatos kérdésekrõl, a felmerülõ 
nehézségek kezelési technikáiról, lehetõsé-
geirõl és a generációs különbségekrõl. 

Szerdán Szépkorú netguru címmel nagyi-
unoka délután volt a könyvtárban. Ennek
keretén belül került sor a júliusban meghir-
detett, Nagyi mesél… elnevezésû fotópá-
lyázat eredményhirdetésére. A beküldött fo-
tókra augusztus végétõl október elejéig 
szavazhattak honlapunk látogatói. A nagy
népszerûségnek örvendõ szavazás alkalmával
napi szinten tucatjával érkeztek a voksok. 

A pályázóknak összeállított ajándékcso-
mag tartalmazta az emblémás központi aján-
dékokon kívül a beküldött fotót díszkeret-
ben, s az egyéb apró ajándékok mellett egy

olyan kedves plüssmackót, amelyik a póló-
ján viseli a fotó kicsinyített mását, ezzel vál-
va egyedi, különleges ajándékká. 

A délutánon sor került egy vetélkedõre,
ahol játékos mûveltségi kérdéseket kaptak a
családok – ezt internet segítségével oldhat-
ták meg a leggyorsabban. Volt, aki a vetélke-
dõre magával hozta gyermekkori, kedves
mesekönyvét, meséjét, s a vállalkozó szelle-
mûek fel is olvashattak belõle. 

A vetélkedõk ügyességét a központilag
küldött ajándékokkal (emblémás póló, sza-
tyor, fakanál, kötény, horgászsapka, katica
ceruzatartó, nagyi tájoló, kulcstartó, könyv-
jelzõ) jutalmaztuk. Amíg az eredményeket
összegeztük, lehetõség volt kötetlen beszél-
getésre, internetezésre, „ötórai” teára,
uzsonnára. 

Régi gyermekjátékokból egy kiállítást ké-
szítettünk, a gyerekek és nagyszüleik ennek
minden darabját kipróbálhatták, önfeledten
játszottak velük. 

Kiemelt figyelmet kaptak azok a nagyi ol-
vasóink, akik megmutathatták nálunk kü-
lönleges hobbijukat, így Berecz Józsefné
Bácskai Éva nyugdíjas tanárnõ a festménye-
ibõl és grafikáiból összeállított rögtönzött
kiállítást mutatta be, s mesélt élményekben
gazdag életérõl. 

Druzsin József feleségével közös hobbi-
ját, a pozsgás növények gyûjtését szemlél-
tette, külföldi utazásaik során szerzett élmé-
nyeikkel tették még színesebbé a több ezer
egyedet felsorakoztató, féltve õrzött gyûjte-
ményük bemutatását.  

Végszóként, ha összegezni akarjuk ezt a
pár napot és a hozzá kapcsolódó elõkészítõ
tevékenységet, elmondhatjuk, nekünk, kez-
dõ könyvtárosoknak izgalmas és tartalmas
feladat volt. Olyan idõsebb emberekkel ke-
rültünk nagyon jó kapcsolatba, akiktõl mi
magunk is tanulhattunk – elsõsorban ember-
séget, de nyitottságot, rugalmasságot is. Jó
volt látni, ahogy megnyílnak azok az olva-
sóink, akikkel csak pár percet töltünk együtt
egy-egy kölcsönzés alkalmával. 

És még egy dolog: Bagdy Emõke elõadá-
sa, a beszélgetés a részt vevõ védõnõkkel,
„nagyikkal” talán hozzásegít minket ahhoz,
hogy a saját szüleinkkel, nagyszüleinkkel
szemben mi is toleránsabbak legyünk. ■
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A várakozás öröme hónapokra meghatároz-
ta az életünket és munkánkat, úgy, mint az
eltelt években már máskor is…

Hittük, hogy egyszerûbb lesz, mint a ti-
nikkel. Sokáig elhittük. Az elõzõ évek ta-
pasztalatait felhasználva vágtunk bele az
õszi összefogás programsorozatba: nyertes
pályázat, szakmai nap a kollégáknak, e-mail
hegyek, levelezõlista, forró telefonvonalak.

Rendkívül jól megfogalmazott és „meg-
fogható” napok sora, ami célzottan koordi-
nálta a munkánk. Mindenre ezer ötlet, vi-
dámság, lendület. Máris éltük a kreatív
egészséges nagyik társas életét! Az összes
gazdasági „gond” (osztás/szorzás), a me-
gyebeli programok koordinálása, a pr-anyag
szétcsomagolása, -osztása maradt a területi
szolgálatra. A megyei könyvtár programjai-
nak szervezését Károly Nóra helyismereti
tájékoztató könyvtáros kolléganõ kapta fel-
adatul. Munkabizottság alakult a program
minõségi megvalósítására.

A remek programok megtervezése után a
közönségszervezés feladata is elérkezett.
Ekkor derült ki: ez nem is olyan egyszerû.
Ki gondolta volna, hogy a nyugdíjasoknak
mennyi idõpont nem megfelelõ? Délelõtt
korán van, délután meg késõn. Napközben
rengeteg az ügyintézés, családi elfoglaltság,
tenni-venni való. Kicsit megszeppenve vet-
tük tudomásul, hogy a nyugdíjas szolnoki
polgárok mennyire nem érnek rá. Természe-
tesen ekkor sem adtuk fel.

A megyében élõ nyugdíjasok szerencsére
könnyebben váltak a rendezvények látogató-
ivá. 2008-ban 27 település könyvtára kap-
csolódott be a rendezvénysorozatba, 2009-
ben ezt a lehetõséget 45 település érezte 
magáénak. Valószínûleg sokat jelentett a te-
rületi szolgálat „felhajtó ereje”, s a tavalyi
sikeres könyvtári programok széles körû be-
mutatása. Nem tagadhatóan e marketingfo-
gás volt a módszertana a módszertanosok-
nak…

A teljes program minden mozzanatáról
kapunk tájékoztatást, minden elképzelhetõ
felosztásban az osszefogas.kjmk.hu honla-

pon, melyért ezúton is nagy köszönet és há-
la, ezért nem szeretnék sok statisztikai ada-
tot ismertetni ebben az írásban. 2008-ban
281 programot szerveztünk a megyében,
most 385 program várta az érdeklõdõket. 
A látogatók száma 17 839-rõl az idén 
18 863-ra emelkedett. A megyei könyvtár
látogatóinak száma 5419-rõl 2009-ben
5626-ra nõtt, így könnyen kiszámítható,
hogy a településeken a tavalyi 12 420 fõrõl
13 237 résztvevõre bõvült a rendezvényso-
rozat idején. A programok száma a megyei
könyvtárban 2008-ban és 2009-ben is 90
volt. A nagyis napokon a megye települése-
in 96 programmal szerveztek többet, mint
2008-ban. Köszönjük a kollégák lelkes, kez-
deményezõ, céltudatos hozzáállását, együtt-
mûködését.

A sajtó a tavalyi évhez hasonlóan most is
a kegyeltjei között tartotta a könyvtárakat
ezen a héten.

A nagyik Jász-Nagykun-Szolnok megyében

✒✒ Illés Julianna
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A könyvtárosaink megyeszerte – több év
óta egy-egy könyvtáros nyugdíjba vonulá-
sának ünneplésén, köszöntésén – szóba
hozták, milyen jó lenne, ha egy nyugdíjas-
találkozóra sor kerülhetne. Ennek megren-
dezésére most kitûnõ alkalom adódott. 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szervezete rendezésében és az anyagiak
biztosítása mellett került sor a megye vala-
mennyi nyugdíjas könyvtárosának meghí-
vására. A viszontlátás öröme leírhatatlan
volt. A találkozóra meghívást kaptak az
MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szer-
vezetének aktív tagjai is. Nagy sikerrel zá-
rult az összefogás program nyitó rendezvé-
nye. A Szolnok Tv jóvoltából a riportokban,
felvételeken azok is láthatták a kollégákat,
akik nem tudtak eljönni a találkozóra. A ké-
rés szívbõl jövõ volt: Találkozzunk a
könyvtárban jövõre is!

A Könyves vasárnap megrendezésére
egyre több könyvtár vállalkozott, s bizony a
„legfinomabb” programok ekkor voltak.
Mindenféle sütik, finomságok illata lengte
be a könyvtárak tereit.

Nem ijesztésnek szánva, de szinte vér
folyt a martfûi könyvtárban. A könyves va-
sárnapi rendezvény címe Áldozatok a
könyvtárban volt. A krimiirodalom és 
a kvízjátékok kedvelõit várták ezen a na-
pon, kriminális játékokra, krimitotókra, 
detektív dominóra és a Gyilkosság hangje-
gyekkel címû játékra. Az érkezõket vendég-

váró Hannibál-falatokkal: véres hurkával,
zselés vércukorral, egy korty Egri bikavér-
rel, vagy éppen vérvörös málnaszörppel kí-
nálták. A játékok: a totó, a detektív dominó
is mind-mind híres zsarus, nyomozós köny-
vet, filmet dolgozott fel. A gyilkosság
hangjegyekkel feladatban krimifilmek 
zenéjét kellett felismerni, a magyarok köz-
kedvelt rendõrtanonca, Linda pedig kér-
dezz-felelek játékkal készült erre az alka-
lomra. Játék volt ez a játékban, hiszen a
könyvtár dolgozói és segítõi az alkalomhoz
illõ álruhát öltöttek magukra. A magánko-
pó, a nyomrögzítõ, a helyszínelõ, a nõ-vér,
az áldozat, a gyûrött kabátú felügyelõ ott
járkált a vendégek között. A délután során
arra is fény derült, ki volt a gyilkos, a
nyomravezetõk vérdíjként egy-egy süte-
mény kaptak.

A kellõen felfokozott hangulatú könyv-
tárba megérkezett a délután „sztárvendége”
is, Leslie L. Lawrence megteremtõje:
Lõrincz L. László író, orientalista, a nyelvtu-
dományok kandidátusa.

Elmondhatjuk, hogy színes programok
sokaságával, minden korosztályt megszólít-
va, értékes perceket biztosítva mutattuk be
könyvtárainkat, a hagyományos szolgáltatá-
saink mellett most más formában is. Kö-
szönjük a támogatóknak a lehetõséget, a
Kecskeméti Katona József Könyvtárnak 
a közremûködést. ■
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Tíz éve, 1999. október 4-én, az Összefogás a
könyvtárakért országos programsorozat
egyik kiemelkedõ eseményeként alakult meg
– a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei
Könyvtár égisze alatt – a Szabolcs-Szatmár-
Beregi Gyermekkönyvtáros Mûhely. Termé-
szetesen az ünnepi megemlékezésre, szám-
vetésre is ezen országos akció keretében 
került sor október 8-án, az országos nagyi
könyvtári napokon. 

2000-ben e lap hasábjain ismertettem kez-
deményezésünk elõzményeit, körülményeit,
céljait, terveit. Készülve a tíz év összegzésé-
re elégedettséggel töltött el bennünket, hogy
jobbára az alakulásunkkor kitûzött céljaink
mentén végeztük a munkánkat, de természe-
tesen az idõközben jelentkezõ szakmai kihí-
vásokra is igyekeztünk reagálni.

Az emlékünnepségen jómagam – a teljes-
ség igénye nélkül – összegeztem a tíz év
eredményeit, majd kilenc kolléga emléke-
zett az általa legérdekesebbnek, leghaszno-
sabbnak tartott programokra, s elmondták,
hogy mit jelent számukra a mûhelyhez való
tartozás. 

Az eredményesen dolgozó kollégák, kül-
sõ elõadók, közremûködõk tevékenységét
oklevelekkel, emléklapokkal és ajándékok-
kal ismertem el. Az én munkámat oklevéllel
és jutalommal köszönte meg igazgatónk,
Nagy László.

Ezt követõen Budai Ilona mesemondó
székely népdalokkal és népmesékkel vará-
zsolta el a népes felnõtt-, ill. gyerekközön-
séget. A születésnap méltó zárásaként a
nagy mesemondóval közösen vágtuk fel és

fogyasztottuk el a születésnapi tortát, majd
jó ízû beszélgetés koronázta meg e jeles al-
kalmat.

Visszatekintés az elmúlt tíz évre

A 19 alapító taggal életre keltett mûhely a
megyében élõ gyermekek könyvtári ellátá-
sával foglalkozó szakemberek továbbképzé-
sét, szakmai tapasztalatok és módszerek át-
adását, fejlesztését és cseréjét, új módszerek
kidolgozását, a gyermekkönyvtárakban fo-
lyó klub- és egyéb társas tevékenységek tar-
talmának fejlesztését, valamint a közös
munkaformák koordinálását tûzte ki célul. 
A tagok száma mára 55 fõre bõvült: a külön-
bözõ típusú települési könyvtárak fõfoglal-
kozású gyermekkönyvtárosai, a gyerekek
könyvtári szolgálatát is ellátó fõállású
könyvtárosai, könyvtárostanárai, ill. egy
szülõ alkotja a szakmai közösséget.

A továbbképzéseket éves munkaterv alap-
ján – a tagok által javasolt témákban – ne-
gyedévente vagy szükség szerint tartjuk. Jó
hangulatú találkozásaink helyszínei a me-
gyei könyvtáron kívül – a témától függõen –
Nyíregyháza fiókkönyvtárai, a megye 
települési könyvtárai (pl. Vásárosnamény,
Mátészalka), a Nyíri Arborétum, valamint a
nyírszõlõsi „csûr” voltak.

A mûhelyt részben intézményi költségve-
tésbõl, részben pályázati forrásból, ill. támo-
gatásokból mûködtetjük.

A továbbképzések tematikája

Szakmai napjaink nagy népszerûségnek ör-
vendõ, elmaradhatatlan programjai a bemu-
tató csoportos foglalkozások – kisiskolások,
ill. felsõ tagozatos tanulók részvételével. 
A foglalkozásokat a mûhely vállalkozó ked-
vû tagjai vezetik. A téma kiválasztását jó-
részt az éppen aktuális évfordulóhoz, ese-
ményhez, ünnephez, jeles naphoz, évszak-
hoz kapcsoljuk. (Pl. Jeles napok. A téli ün-
nepkör népszokásai; Dalba zárt költészet – 

Tízévesek lettünk!
✒✒ Bihari Albertné
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versbe zárt zene; Történelmi tájaink – ma-
gyar ecsettel; Rákóczi és Esze Tamás nyo-
mában; Móricz Zsigmond élete és munkás-
sága; Csillagok égen, földön…)

A foglalkozások után minden esetben
megbeszéljük, értékeljük a levezetés mene-
tét, módját és javaslatot teszünk az esetleges
hibák kiküszöbölésére. A tagok igen hasz-
nosnak tartják e formát, mivel az itt szerzett
ötleteket, módszereket remekül fel tudják
használni a saját könyvtárukban tartott ha-
sonló jellegû foglalkozásokon.

Továbbképzéseink rendszeres, hangula-
tos színfoltjai a bemutató manuális foglal-
kozások. A foglalkozások egy része a gyere-
kek, míg más része a mûhely tagjainak aktív
részvételével zajlik. A foglalkozásvezetõk
jórészt a mûhely tagjai voltak, ám néhány-
szor egy-egy határszakma képviselõit, neve-
zetesen népi iparmûvészt, játékkészítõt is
vendégül láttunk. A megismert kézmûves
technikák palettája igen sokszínû. (Pl. ter-
mészet-akvarellek készítése; ajándékok, bá-
bok, gyermekjátékok készítése a természet
anyagaiból; farsangi maszk- és dekorációké-
szítés papírmasé technikával; tavaszi virá-
gok készítése papírból; húsvéti tojások fes-
tése, nyuszik, üdvözlõ lapok készítése;
krepp-papír babák, anyák napi ajándékok,
karácsonyi és szalmadíszek készítése; man-
dalafestés; batikolás…) 

Hozadéka e kreatív együttléteknek, hogy
egy-egy jól sikerült alkotás megszületése ar-
ra inspirálja a kollégákat, hogy saját könyv-
táraikban is felhasználják az itt szerzett ötle-
teket, módszereket. 

Több alkalommal a gyermekkönyvtári
munkához, ill. a gyermekirodalom elméleté-

hez kapcsolódó elõadás segítette a munkánk
színvonalasabb végzését. (Pl. Az olvasás
változó arca – Pappné Angyal Ágnes; A ma-
gyar gyermeklíra helyzete, különös tekintet-
tel a határon túli magyar gyermekversekre –
Komáromy Sándor; Az internet veszélyei a
6–10 éves korosztályra – Lénárd András;
Hátrányos helyzetû gyerekek a könyvtárban
– Suppné Tarnay Györgyi.)

Lehetõség nyílik a különbözõ gyermek-
klubok bemutatkozására is. Így ismerhettük
meg a tiszavasvári baba-mama klub sokszí-
nû tevékenységét is.

Rendszeresen hírt ad a Nyíregyházi Cim-
borák Klubja tartalmas munkájáról Ignácz
Lászlóné klubvezetõ. Programjaikhoz kap-
csolódunk, együttmûködünk nagyszabású
akcióik (pl. Cimbora Reneszánsz) sikeres
végrehajtásában. A mûhely vendégül látta a
budapesti Cimbora Klub stábját: É. Szabó
Márta fõszerkesztõ-producert és Korhecz
Imola elõadómûvészt, valamint a dunaújvá-
rosi Cimbora Klub vezetõjét, Törökné Antal
Máriát.

A továbbképzések, közös eszmecserék jó
alkalmat teremtenek arra is, hogy megosz-
szuk a tagsággal az országos szakmai konfe-
renciákon, továbbképzéseken hallottakat,
valamint az országos elnökség tagjai tájé-
koztatást adjanak a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) Gyermekkönyvtáros
Szekciójának tevékenységérõl

A közös programok koordinálása

A mûhely koordinálja a megyei olvasás-
népszerûsítõ, irodalmi hagyományápoló
programokat, rendezvényeket. (Pl. a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek-
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könyvhónap, az országos gyermekkönyvhét
megyei rendezvényei, az országos könyvtá-
ri napok megyei programjai, a reneszánsz
év, a Móricz-emlékév, a Benedek Elek
évforduló…) A közösen kialakított progra-
mok helyi (települési) megvalósításához
szellemi és anyagi segítséget is nyújtunk (pá-
lyázatok elkészítése, elõadók felkérése, tisz-
teletdíj fizetése, gépkocsi biztosítása stb.).

Tanfolyamok szervezése

Az eltelt évek alatt két nagyszabású tovább-
képzõ tanfolyamot szerveztünk.

2001-ben, az olvasás évében, Olvasásfej-
lesztés – kritikai gondolkodás címmel a
Debreceni Tanítóképzõ Intézettel közös
szervezésben ismertettük meg a résztvevõ-
ket az RWCT tanítási módszereivel. A 30
órás tanfolyamon 37 fõ vett részt megyénk
több településérõl. Alkalmanként elõadá-
sokra, gyakorlati bemutatókra valamint kon-
zultációs lehetõségekre került sor.

A résztvevõk – gyermekkönyvtárosok,
könyvtárostanárok, tanárok, tanítók – visz-
szajelzései megerõsítettek bennünket abban,
hogy mindennapi munkájukban nagy segít-
séget jelent, hogy megismerkedhettek az ér-
tõ olvasás technikájával, a különbözõ tanítá-
si módszerekkel, a biblioterápia gyakorlati
hasznosításával, a tantárgyközi könyvtár-
használattal, valamint az olvasóvá nevelés
hagyományos és új módszereivel.

Örömünkre szolgált, hogy az olvasás évé-
ben egy olyan hiánypótló olvasáspedagógiai
továbbképzést sikerült megszerveznünk,
melyhez hasonlóra még nem volt példa.

2002-ben Információs és kommunikáci-
ós technológiák a gyermekkönyvtári mun-
kában témában szerveztünk 30 órás to-
vábbképzést. A 45 résztvevõ hasznosnak
tartotta, hogy megismerkedhetett az új in-
formációhordozók és informatikai eszkö-
zök helyes használatával, az elektronikus
információk alkalmazási lehetõségeivel, a
multimédia használatára tanítás módsze-
reivel.

Együttmûködés a határon túli magyar
gyermek- és iskolai könyvtárosokkal

Fontos feladatunknak tartjuk a határon túli
magyar kollégákkal való szakmai együttmû-
ködést és tapasztalatcserét, ill. nemzetközi
gyermek-olvasótábor szervezését. 

2001-ben Nyíregyházán a kárpátaljai, a
szlovákiai és szatmárnémeti gyermek-
könyvtárosokkal közös szakmai nap kereté-
ben cseréltük ki tapasztalatainkat. Elõadás
hangzott el a gyermekkönyvtári foglalkozá-
sok elvi-módszertani kérdéseirõl, a magyar
és a határon túli magyar gyermeklíráról, va-
lamint csoportos bemutató foglalkozás kap-
csán cseréltünk ötleteket, módszereket.

2003-ban P. Punykó Mária, a Beregszá-
szon megjelenõ Irka c. gyermekfolyóirat fõ-
szerkesztõje volt a vendégünk. Ismertette a
lap létrejöttének körülményeit, a lap szerke-
zetét, tartalmát, rovatait. A program jó han-
gulatú, kötetlen szakmai beszélgetéssel zá-
rult.

Ugyanebben az évben nemzetközi gyer-
mekkönyvtáros konferenciára kaptunk meg-
hívást a szlovákiai Eperjesre, ahol négy 
mûhelytag képviselte hazánkat. Jómagam
elõadást tartottam Olvasóvá nevelés a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Gyermekrészlegében címmel.
Ezen elõadás keretében beszámoltam a mû-
hely addig végzett tevékenységérõl is.

2005-ben a szlovákiai Szepsiben az
Együtt Európában c. nemzetközi konferen-
cián vettünk részt jónéhányan a mûhely tag-
jai közül. Itt Együtt könnyebb, eredménye-
sebb címmel a mûhelyünk munkájáról 
tartottam beszámolót, melyet élénk eszme-
csere követett.
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2007-ben Kassán, a Nefelejcs nemzetközi
konferencián vettünk részt, ahol Ignácz
Lászlóné gyermekkönyvtár-vezetõ, mûhely-
tag tartott elõadást a hátrányos helyzetû gye-
rekekkel való foglalkozás nyíregyházi ta-
pasztalatairól. E tanácskozásról is hasznos
tapasztalatokkal felvértezve, ötletgazdagon
tértünk haza. 

Több évtizedes hagyomány, hogy évente
Szomszédoló címmel nemzetközi olvasótá-
bort szervezünk kárpátaljai és erdélyi gyere-
kek részvételével, a mûhely tagjainak aktív
közremûködésével. 

S ahogy a mûhelytagok emlékeztek… 

Nagyon gyorsan eltelt ez a tíz év! Szinte
napra pontosan ünnepelünk. 

Visszatekintve az eltelt évekre, azt mond-
hatom, hogy nagyszerû, élvezetes órákat
tölthettünk együtt. Mi az, ami leginkább tet-
szett nekem? Az, hogy sokszínû, változatos,
gyermekközpontú rendezvényeken vehet-
tünk részt. Pl. Panni a gólyáról, Katika a
csillagokról, Mónika a téli ünnepkörhöz
kapcsolódóan tartott remek bemutató foglal-
kozást. 

Minden manuális foglalkozás elbûvölt, és
örömmel töltött el, hogy együtt készíthet-
tünk a Csirip-tanyás kolléganõkkel sok ötle-
tes ajándékot, a népmûvészet mestereivel
csuhé- és szalmabábukat, a mûhelytagok se-
gítségével karácsonyi díszeket, mandalákat. 

Emlékezetes volt a Palicz Zoltánné szal-
mafonó népi iparmûvész nyírszõlõsi „csûr-
jében” tartott összejövetelünk. Megismer-

kedhettünk az aratáshoz kapcsolódó népi
hagyományokkal, a szalmafonás mestersé-
gével, végül közös búzaszív-készítéssel zár-
tuk a szép napot.

Rendkívül sikeresen tartom azt a prog-
ramsorozatot, amellyel a mûhely a nagy
könyv rendezvényeihez, a reneszánsz év
programjaihoz kapcsolódott.

Kedves színfoltjai voltak a mûhelytalál-
kozóinknak a Nyíri Arborétumban, Molnár
Ibolyánál tett látogatásaink, ahol a növény-
ismereti séták kapcsán csodálkozhattunk rá
a sok-sok gyógynövényre, s ötleteket kap-
hattunk, hogy miként lehet beépíteni a ter-
mészet- és környezetvédelmi ismereteket a
csoportos foglalkozásokba.

Néhány foglalkozással én is bekapcsolód-
tam a mûhely munkájába. Többek között
2002 tavaszán Ezer év a mûvészetekben té-
mával, majd õsszel az ezeréves történel-
münkrõl emlékeztünk meg felsõ tagozatos
gyerekek részvételével, bemutató foglalko-
zás keretében.

A következõ évben a Rákóczi szabadság-
harc 300 éves évfordulójához kapcsolódva
az Újrakezdés nagyszerû reménye címmel
tartottam bemutató foglalkozást. 

(Soltész Mihályné)
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Számomra ez a visszaemlékezés nagyon ér-
dekes volt. Elõször is rádöbbentem, hogy tíz
év elmúlt. De nemcsak elmúlt, hanem men-
nyi minden történt ez idõ alatt!

Miért is jó, hogy létrejött ez a mûhely?
Válaszom: mert gondolkodtat, és keretet ad
a munkánknak. Ötleteket, hogy hogyan le-
het másként, esetleg jobban csinálni. Meg-
erõsít, hogy jó úton járunk. Inspirál, kihívást
ad a mindennapi munkánkon túl. (Néha jól
jön egy kis erõpróba, még ha „nyûg” is,  mi-
vel magunknak bizonyítjuk, hogy meg tud-
juk csinálni!)

Hálás vagyok minden kollégámnak – aki-
vel az évek során szerencsém volt együtt
dolgozni – a jó hangulatért és a sok taná-
csért. Köszönöm a nagy elõdöknek, Joliká-
nak és Mónikának, hogy támogattak, és
megmutatták a gyermekkönyvtárosi munka
szépségét!

Remélem, még sok tíz éven keresztül
együtt dolgozhatunk a mûhely tagjaival! 

(Tóthné Szomolya Ágnes)

Tíz évvel ezelõtt az akkor megalakuló mûhely-
hez mint tiszteletbeli gyermekkönyv-táros – de
akkor elsõsorban mint szülõ – csatlakoztam. Ek-
kor ment elsõ osztályba a lányom. 

Az elmúlt idõszakban a számtalan szak-
mai elõadáson, ismeretszerzésen túl, szülõ-
ként a különbözõ kreatív, kézmûves foglal-
kozások voltak azok, melyek leginkább 
emlékezetesek maradtak számomra – akár
gyermekcsoport részvételével tartott bemu-
tatóról, akár nekünk, könyvtárosoknak tar-
tott manuális foglalkozásról volt szó. A leg-
ügyesebbnek az üvegfestésben bizonyultam,
erre számtalan mandala szolgál bizonyíté-
kul, köztük az egyik számomra kedves „mû”
a gyermekkönyvtárban található.

A közös játékokon, meséléseken túl olyan
élményekkel gazdagodtam, gazdagítottam a
szülõ-gyermek kapcsolatunkat, melyek fe-
ledhetetlenek mindkettõnk számára. Az
együtt alkotás élményével lettünk gazdagab-
bak. Munkánk gyümölcse lakásunk vala-
mennyi pontján látható, emlékeztetve az
együtt töltött órákra, s számtalan saját készí-
tésû ajándékot õriznek a nagyszülõk, roko-
nok, barátok is, melyekbe készítésük során
beleszõttük a szívünket is. 

A mûhelyben szerzett szakmai ismeretei-
met a megye települési könyvtáraiban dol-
gozó könyvtárosokkal való kapcsolattartás
során tudtam hasznosítani, a felmerült kér-
désekhez segítséget nyújtani.

A fentiek mellet a mûhelyben tanultak se-
gítettek az iskolában, a szülõi munkaközös-
ségben, a télapó és farsangi bulik, vetélke-
dõk szervezésében.

Köszönettel tartozom a tíz év alatt kapott
élményekért, s kívánok a Gyermekkönyv-
táros Mûhelynek az elkövetkezendõ évekre
is hasonló tartalmas programokat, tovább-
képzéseket, jó munkát! 

(Gosztonyi Enikõ)

Tíz éves lett a mûhely… én pedig nyugdíjas.
Ez a tény kis szomorúsággal tölt el, mivel a
tanári pályafutásom és ebbõl húszegyné-
hány év iskolai könyvtárosként töltött idõ
alatt sok szép emlékem kötõdik a Móricz
Zsigmond Könyvtárhoz, ezen belül a
Gyermekkönyvtáros Mûhelyhez. 

Miért voltak fontosak számomra ezek az
együttlétek? 

Úgy éreztem, hogy iskolai könyvtáros-
ként a szakmai problémáim megoldásában
eléggé magamra maradtam, s ennek pótlásá-
ra a mûhelyben találtam partnerre, segítõ
kezekre. Sok megyebeli kedves kollégát is-
merhettem meg, akikkel kicserélhettük ta-
pasztalatainkat, s nem utolsó szempont,
hogy barátságok, emberi kapcsolatok is szö-
võdtek. 

Mi, gyermekkönyvtárosok, iskolai könyv-
tárosok azon munkálkodunk, hogy a gyer-
mekekhez minél hamarabb jusson el az írott,
a lapozható könyv. Erre láttunk nagyon szép
példát a Kertvárosi Általános Iskolában,
ahol Abonyiné Antal Anna kolléganõnk mu-
tatta be, hogy õ hogyan vezeti be a kicsiket
a könyvek csodálatos világába, milyen mód-
szerekkel neveli õket olvasóvá. 

Ezen kívül még három bemutató foglal-
kozás jelentett maradandó élményt számom-
ra.  Vonáné Pannika a gólyákról tartott
nagyszerû foglalkozást, Szomolya Ági a ve-
lünk élõ állatok világát, Ignáczné Mónika a
téli ünnepkört mutatta be a kicsiknek. Ezt 
a három bemutatót azért tartottam érdekes-
nek és fontosnak, mert egyértelmûen mutat-
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ják a könyvtár interdiszciplináris, több tudo-
mányágat, tantárgyat, mûveltségi területet
átfogó szerepét. A foglalkozások interaktí-
vak voltak, a gyerekek is „ügyködhettek” –
sziluetteket, figurákat készíthettek, játékos,
rejtvényes feladatokat oldhattak meg. 

Emlékezetes volt számomra Helmeczy
Lászlóné Manyika mûhelytag kötetbemuta-
tója. Õ saját könyvét mutatta be nekünk
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj címmel. Hét
magyar népmesét írt át verses formára, elõ-
ször a kislánya szórakoztatására, majd kiad-
ta könyv formában is mindnyájunk örömére.
Miért említettem ezt a könyvbemutatót?
Mert kiderül, mennyi tehetség, mennyi rej-
tett tartalék van a könyvtárosokban!

Élmény volt számomra a „magyar Harry
Potterként” ismert Gergõ-könyveket író Bö-
szörményi Gyulával való találkozás. 

Örömömre szolgált, hogy én is aktívan
részt vehettem a mûhely munkájában. Be-
mutató foglalkozásom címe volt: Csillagok
égen földön… Csillagok a népdalokban,
mondókákban, hiedelmekben, mûvészetek-
ben, kézmunkában, s hogyan jut el a népdal-
ok égre bámuló vándorlegénye valóban a
csillagokig.

Kézmûves foglalkozáson karácsonyi ap-
róságok, ajándékok készítését mutattam be.

Köszönöm, hogy veletek lehettem, köszö-
nöm, hogy veletek lehetek! 

(Bárkányi Ferencné)

Vásárosnaményból a 84 éves költõ, Füle La-
jos üdvözletét hozom a tízéves mûhelynek.
Lajos bácsi poétikus préselt virágképei,
Pappné Angyal Ágnes kitûnõ elõadása az ol-
vasásról és Fejes Gáborné, Erzsike odaadó
gondoskodása, hogy mindenki otthon érezze
magát; ezek azok a szép emlékek, amelyek
eszembe jutnak a naményi találkozásunkról.
Engem is hatékonyabb munkára inspirált a
felkérés, hogy vizsgáljam meg a hozzánk já-
ró kis olvasók könyvtárlátogatási és olvasá-
si szokásait. 

Természetesen minél kisebb egy könyv-
tár, annál inkább szüksége van a segítségre.
Tudunk-e a változásokra reagálni, képesek
vagyunk-e az igényeknek megfelelõen szer-
vezni a gyermekkönyvtári szolgáltatásokat,
vonzóvá tudjuk-e tenni a gyermekkönyvtár

belsõ tereit, biztosítjuk-e a sokféle szolgál-
tatás megfelelõ helyigényét, ellátjuk-e a
szociális funkciókat? 

A gondjainkat eddig is, ezután is csak
együttmûködve tudjuk megoldani, hiszen a
gyermekkönyvtárosnak nem csak a gyerme-
kek világával kell tisztában lennie. 

A mûhely nekem sok-sok ösztönzõ kap-
csolatot jelent, új módszerek elsajátítását,
segítõ munkatársakat.  

Tudjuk tehát, hogy kell egy ilyen közös-
ség, de hogy miért szeretek köztetek lenni
azt Paolo Coelho szavaival tudnám legin-
kább kifejezni: „Létezik a világon egy min-
denki számára érthetõ nyelv. A lelkesedés
nyelve ez, a szeretettel és kedvvel végzett
olyan munkáé, amelynek célja valami, ami-
re vágyunk, vagy amiben hiszünk.” 

(Konczné Csizmadia Borbála)

Én fejlesztõ pedagógusként dolgozom a Já-
téktárban, éppen ezért nekem talán még töb-
bet adott a Gyermekkönyvtáros Mûhely,
mint nektek, könyvtáros kollégáknak. Meg-
ismerkedhettem a gyermekkönyvtárosok
munkájával, amirõl addig nem voltak isme-
reteim. Nagyon örülök, hogy tájékoztatást
kapok az új kezdeményezésekrõl és esemé-
nyekrõl, illetve olyan elõadásokon, konfe-
renciákon elhangzott ismeretekrõl, amelye-
ken egy-egy kolléga részt vehetett, és ezeket
az élményeket, tapasztalatokat megosztja
velünk a továbbképzések alkalmával – ezzel
mindannyiunk szakmai továbbfejlõdését
elõsegítve.

Rendkívül jó kezdeményezés, hogy a mû-
hely nemcsak az elméleti továbbképzésre
helyez hangsúlyt, hanem éppoly fontosnak
tartja a gyakorlati munkánkban való elõre-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. november36



haladást. Megismerkedhetünk olyan techni-
kákkal és tevékenységekkel, amelyeket jól
fel tudunk használni csoportos foglalkozá-
sok tartásánál. Találkozásaink alkalmával
megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat,
ötleteinket, ezzel is segítve egymás munká-
ját.

Nagy örömmel és meghatottsággal hallot-
tam több kollégától, hogy hasznosnak talál-
játok a Csiriptanyán tartott továbbképzése-
ket, az ott hallott és megtapasztalt gyakorla-
ti ötleteket. Remélem, a jövõben is tudunk
majd újat nyújtani nektek.

Végezetül szeretném megköszönni a mû-
helytársaknak mindazt, amit tõletek tanul-
hattam, Jolikának pedig az áldozatos mun-
kát, amellyel szervezi a Gyermekkönytáros
Mûhely életét. 

(Vareha Beáta) 

Örülök, hogy a Mûhely egyik alapító tagja-
ként tevékeny részese, formálója lehettem
az itt folyó sokszinû munkának. Egyik leg-
emlékezetesebb élményem a boldvai
Herczeg Máriával való találkozásom volt.
Még a mûhely „õskorában” fogadtuk a régi
gyermekkönyvtárban – emlékezetem szerint
– elsõ vendégként a népi játékok készítõjé-
nek nagy mesterét. Rácsodálkoztunk, ahogy
a vonatról két nagy, teletömött bõrönddel le-
szállt, majd a könyvtárban kiderült, hogy
milyen kincsek rejtõztek bennük. 

Pillanatok alatt teli lett az asztal csuhéból
fonott babákkal, állatokkal, makkal, dióval,
mogyoróval, egzotikus termésekkel. Marika
boldogan kiáltott fel: „Látjátok, nálunk a
padláson nem halnak éhen az egerek!” Ami-
kor hozzáláttunk a munkához, csak dicsért
és sokat segített. Elõször pólyásbabát készí-
tettünk, melyet kis alakítással angyalkává –
karácsonyfadísszé is át lehetett varázsolni.
Itt határoztam el, hogy foglalkozásaimon ezt
a tudást továbbadom a gyerekeknek. Pár hét
múlva boldogan ringatták álomba saját ké-
szítésû pólyásaikat a foglalkozásokon részt
vevõ gyerekek. Mûvészi alkotásai – a török
basa, a szerelmespár, a kiscsikó, a kalapos
virágáruslány – gyermekkönyvtárunk ma is
féltve õrzött kincsei. 

Szakmai munkám színvonalasabb végzé-
sét jelentõsen segítette a mûhely által szer-

vezett két tanfolyam, ahol a gyermekkönyv-
tárakat is érintõ új kihívásokra kaphattam
választ – a téma legnevesebb szakértõitõl. 

Örömmel tölt el, hogy három és fél évvel
ezelõtt egy egész napos mûhely továbbkép-
zés keretében É. Szabó Márta bábáskodásá-
val nálunk alakult meg az országban harma-
dikként a cimborák klubja. Azóta is tart az a
gyümölcsözõ együttmûködés a mûhely tag-
jaival, mely nagyszabású programsoroza-
tokban öltött testet (pl. reneszánsz cimbora
év, Cimbora meselabirintus, Benedek Elek
rajzpályázat hirdetése és kiállítás rendezé-
se).

Életre szóló élményt jelentett a Levente
Péterrel való találkozás, aki rendhagyó játé-
kos illemtani foglalkozásaival, eredeti és
egyéni ötleteivel, humorával bûvölte el nem
csak a mûhely tagjait, hanem az érdeklõdõ
óvónõket, pedagógusokat is. 

(Ignácz Lászlóné)

Fiókkönyvtári osztályvezetõként az egyik
alapító tagja vagyok a magunk között csak
GYM-nek nevezett szakmai mûhelynek,
melynek munkájában minden fiókkönyv-
táros aktív szerepet vállal. Ilyen szempont-
ból könnyû helyzetben voltam, hiszen nem
kellett az ott szerzett tudást közvetítenem a
kollégáimnak, mert õk elsõ kézbõl részesei
voltak a történéseknek.
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Természetesen azok a szakmai progra-
mok állnak legközelebb a szívemhez, 
melyeknek a helyszínei a fiókkönyvtárak,
közremûködõi pedig a fiókkönyvtáros kollé-
ganõk voltak.

Különleges élmény volt számomra a szal-
mafonás technikájának elsajátítása Nyírszõ-
lõsön, a központi gyermekkönyvtárban tar-
tott adventi elõkészületek, húsvéti népszo-
kások, farsangolás, a játéktárban zajlott 
kézmûves foglalkozások és még hosszasan
sorolhatnám.

A tanult kézmûves technikákat és mintá-
kat a lányomnak adtam át, aki pedagógus-
ként, édesanyaként is jól hasznosítja és még
tovább tökéletesíti, fejleszti õket a gyakor-
latban.

Az elmúlt tíz évrõl sok kedves tárgyi em-
léket is õrzök, pl. festett kavicsot és üveget,
batikolt terítõt, csuhébabát, karácsonyi aján-
dékokat, képeslapokat, origamit.

Szívesen emlékszem vissza a PISA fel-
mérés eredményérõl készült beszámolómra
és az önismereti foglalkozásomra.

Örvendetes, hogy ezeken az alkalmakon a
vidéki könyvtáros kolléganõkkel közelebb
kerültünk egymáshoz. Jó volt látni szakfel-
ügyeletem alkalmával a nagykállói gyer-
mekkönyvtárban a GYM-ben készített de-
korációkat.

Nagyon örülök, hogy részese lehettem az
elmúlt tíz év eseményeinek. Remélem,
hogy a GYM még sokáig él, és a követke-
zõ öt évben aktív, majd nyugdíjas éveimben
inaktív, de sok idõvel és ötlettel bíró tagja
lehetek.

Köszönet a vezetésnek, hogy lehetõvé tet-
te mûködésünket, köszönet a tagtársaknak a
termékeny együttlétekért. Jó veletek dol-
gozni! 

(Mátyás Lászlóné)

Megtisztelõ számomra, hogy én vagyok az
emlékezõk között a legfiatalabb.

Már akkor megtisztelve éreztem magam,
amikor elõször vettem részt a mûhely to-
vábbképzésén, hiszen olyan kollégák társa-
ságát élvezhettem, akik már számos dolgot
„letettek az asztalra”. Voltak olyanok is,
mint én, akik még csak próbálgatták szár-
nyaikat – és õszintén megmondva, jó volt
látni, hogy más is tanul ezekbõl az összejö-
vetelekbõl. 

Ezeken a rendezvényeken, továbbképzé-
seken, számos olyan területtel ismerkedünk
meg, melyeket addig nem ismertünk, vi-
szont munkánk során használni tudjuk. 
A mandala-, csuhébaba-, karácsonyi aján-
dék-készítés mind-mind olyan új ismeretet
adott, amelyet alkalmazni tudtam, ill. tudom
a foglalkozásaim során. 

Hogy mit kaptam ezektõl a közös együtt-
létektõl? Önbizalmat, hogy bátran kiálljak
az emberek, a gyerekek elé. Segítséget:
szakmait és emberit egyaránt. Hitet, hogy
igenis van létjogosultsága ennek a munká-
nak. Kötelességtudatot, hogy igen, fel kell
vállalni ezeket az eseményeket, elõnyükkel
és a velük járó „befektetéssel” együtt.
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Téved az, aki azt hiszi, hogy a mûhely
tagjai csak ezeken az alkalmakon segítik
egymást: ha bárkit bármikor megállítok, se-
gít, s ha engem kérdeznek, én is segítek tu-
dásomnak megfelelõen. Ez az önzetlenség
az, amit szeretnék én is továbbadni a mun-
kám során. 

Köszönet illeti azokat a bátor embereket,
akik tíz évvel ezelõtt megfogalmazták és fel
merték vállalni, hogy elindítanak egy ilyen
kezdeményezést. S lám, az idõ õket igazol-
ta. Köszönöm, hogy a kollégák segítenek
nap mint nap felnõni a feladatokhoz, ame-
lyeket az élet „gördít” elém, elénk.

(Szalanicsné Tanyik Mariann) 

A tíz év eredményei, a kollégák visszajel-
zései, a visszaemlékezésen elhangzottak
megerõsítettek abban a hitemben, hogy az
Együtt könnyebb, eredményesebb szlogen
szellemében jó úton járunk, hogy megérte
létrehozni a mûhelyt, és megéri a jövõben is
dolgozni érte!

Kívánok mindnyájunknak a következõ
évtizedekhez eredményes, sikerekben gaz-
dag munkát és sok-sok vidám, jókedvû
gyermekolvasót! ■
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Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Verseny

2009/2010-es tanév

Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet – Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
(OFI-OPKM) a tehetséggondozás, a tanulók
információs mûveltségének és azon belül is
a könyvtárhasználati eszköztudásuknak,
szövegértésüknek, logikus gondolkodásuk-
nak és kreativitásuknak a fejlesztése céljá-
ból, a 2009/2010-es tanévben is meghirdeti a
Bod Péter országos könyvtárhasználati ver-
senyt.

Tehetséggondozó tanulmányi versenyünk
magyar nyelvû egyéni verseny, bármely ma-
gyarországi iskola 5–10. évfolyamos tanterv
szerint tanuló diákja nevezhet az évfolyam-
ok szerint meghatározott három kategóriá-
ban.

A verseny témája ebben a tanévben: A tö-
megközlekedés. A tanulók a verseny három
fordulójában ezen a témán keresztül mutat-
hatják meg tudásukat, tehetségüket az infor-
mációk és a könyvtárak használatában.

A versenyre a hagyományoknak megfele-
lõen a megyei versenyszervezõkön keresztül
lehet nevezni. A megyei fordulóra való neve-
zés határideje: 2009. december 12.

A verseny döntõjére 2010. április 26–27-
én kerül sor. A helyszínét a versenybizottság
egy pályázat keretében választja ki, melyre
várjuk az iskolai könyvtárak jelentkezését
2009. november 20-áig.

A www.opkm.hu honlapról többek között
elérhetõ a részletes versenykiírás és a me-
gyei szervezõk adatai is. A felkészítõ mun-
kát segítendõ módszertani ötletek mellett
honlapunkon közzétettük a korábbi évek fel-
adatlapjait megoldókulcsokkal együtt.

Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakre-
ferens, országos versenyszervezõ
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (1) 323-5555
E-mail: domsody.andrea@opkm.hu
www.opkm.hu



Születésének századik évfordulója alkalmá-
ból, 2009. október 21-én a Miskolci Városi
Könyvtár, a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letének Borsod Megyei Szervezete és a
Herman Ottó Múzeum Kordos László-em-
léknapot rendezett Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális
és Vendégforgalmi Osztálya támogatásával. 

Szeretettel hívtunk és vártunk a Herman
Ottó Múzeum kávézójába délután egy órai
kezdettel mindenkit, aki ismerte, tisztelte és
szerette Kordos Lászlót. Itt a szervezõk ne-
vében Borkuti László, a Miskolci Városi
Könyvtár igazgatója köszöntötte a jelenlé-
võket, majd a Herman Ottó Múzeum igazga-
tója, Veres László ismertette az emléknap
eseményeit.

Ezt követõen a kb. háromszáz méterre ta-
lálható Miskolci Városi Könyvtár udvarára
sétáltunk át, ahol fél kettõkor Kulcsár Imre
színmûvész Szabó Lõrinc Mozart hallgatá-
sa közben címû versét adta elõ. A városi
könyvtár igazgatója emléktáblát avatott a
hálás utókor nevében Kordos László emlé-
kére, majd beszédében az egykori könyvtár-
igazgató életének történéseit, könyvtárosi

érdemeit, Szabó Lõrinchez való kötõdését
elevenítette fel a közönség elõtt.

Többek közt elmondta, hogy Kordos
László jelentõs tagja és meghatározó sze-
mélyisége volt annak a két világháború kö-
zött felnövõ nemzedéknek, amely széles
körû európai mûveltsége és gazdag francia
nyelvismerete birtokában, a megváltozott
társadalmi viszonyok között is képes volt
maradandót alkotni Borsod-Abaúj-Zemplén
megye és Miskolc városának könyvtárügyé-
ben, irodalmi és ismeretterjesztõ életében,
mûvelõdéstörténetében.

1964-ben nevezték ki a Miskolci Városi
Könyvtár igazgatójává. Nagy lelkesedéssel
és szakértelemmel szervezte meg a fõváros
után legnagyobb, közel kétszázezer lakosú
nagyvárosnak, Miskolcnak a közmûvelõdési
könyvtárhálózatát. Az õ nevéhez fûzõdik 
a városi könyvtárak írókról, költõkrõl való 
elnevezése; az igényes könyvtári különgyûj-
temények (az idegennyelvû részleg és a
hanglemezgyûjtemény) kialakítása; az or-
szág elsõ Libresszó könyvtárának létrehozá-
sa; a Borsod-Miskolci Irodalomtörténeti 
Füzetek elindítása és kiadása; az Ifjúsági
Irodalmi Akadémia és a Korunk Színháza
Felolvasó Színpad megteremtése; több váro-
si, közös fenntartású iskolai könyvtár meg-
alapítása és a heti hatórás könyvtárosképzés
beindítása. 

Úttörõ szerepet vállalt a könyvtári és
más ismeretterjesztõ rendezvények meg-
szervezésében, az évfordulók, megemléke-
zések, író-olvasó találkozók méltó lebo-
nyolításában is. A könyvek szeretete mel-
lett elhivatottan dolgozott szûkebb pátriá-
ja, Miskolc és a megye irodalomtörténeti
emlékeinek felkutatásán. Az ötvenes évek-
ben induló irodalmi-kulturális lapoknak, a
Borsodi Szemlének, a Kilátónak, a Szép-
halomnak, a Napjainknak állandó munka-
társa volt, irodalomtörténeti közleményei
mellett recenziókkal is jelentkezett, de ki-
emelkedõ volt a kulturális közélet újrate-
remtésében való önzetlen és sikeres mun-
kálkodása is. 
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Kordos Lászlóra emlékeztünk

✒✒ Zahuczky László

Emléktábla 
a száz éve

született 
Kordos László

tiszteletére 
a Miskolci 

Városi Könyvtár
udvarán

Fotók: 
Petrigán György



1964-tõl tagja lett az Országos Könyvtár-
ügyi és Dokumentációs Tanácsnak, ezzel
egy idõben a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Borsod Megyei Szervezetének elnö-
kévé választották. Mindkét tisztségét nyug-
díjazásáig viselte. Nyugdíjasként, 1970-tõl
1976-ig a Herman Ottó Múzeum könyvtárá-
nak vezetõje, elsõ szakembere volt. 1992.
október 29-én, 83 éves korában hunyt el.
Temetésére 1992. november 5-én került sor.
Szüleivel közös sírja a Mindszenti Római
Katolikus Temetõben található.

Borkuti László beszédét követõen az em-
léktáblánál virágot helyezett el férje emlé-
kére Kordos Lászlóné Magdi néni, valamint
Hernádi Istvánné egykori könyvtárigazgató.
Az emléknap alkalmára jelent meg a Mis-
kolci Városi Könyvtár kiadványa, Zahuczky
László könyve 100 éve született Kordos
László címmel. A kötet Miskolc Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatalának Kultu-
rális és Vendégforgalmi Osztálya és a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének Borsod
Megyei Szervezete közös támogatásával lá-
tott napvilágot. Az 56 oldalas, kisalakú, ké-
pekkel illusztrált könyv – melyhez itt lehe-
tett hozzájutni ingyenesen – közel másfél év
intenzív könyvtári és levéltári kutatásain,
valamint személyes interjúkon alapszik.

A Kordos-emléknap fél háromkor a
Mindszenti Római Katolikus Temetõben
folytatódott, ahol az emléknapot szervezõ
intézmények és szervezetek képviselõi, egy-
kori tanítványok, Laci bácsi tisztelõi koszo-
rúzták meg családi síremlékét, helyezték el
a megemlékezés virágait, fejezték ki tiszte-
letüket és hajtottak fejet személye, tevé-
kenysége és emléke elõtt.

Három órakor a szomszédos II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár épületébe mentünk
át, ahol folytatódott Kordos Lászlóra történõ
emlékezésünk. Az elõadóterem zsúfolásig
megtelt, az érdeklõdõk részére még pótszé-
kekrõl is gondoskodniuk kellett a megyei
könyvtáros kollégáknak. Az emlékmûsor
kezdeteként Babits Mihály Esti kérdés címû
versét hallgathattuk meg Kulcsár Imre elõ-
adásában. Ennek a versnek azért volt köz-
ponti jelentõsége a megemlékezés során,
mert ezt a verset mondta el a színmûvész
Kordos László temetésén is.

A vers elhangzása után Venyigéné Makrá-
nyi Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója köszöntötte a résztve-
võket, emlékezett meg Kordos László legen-
dás alakjáról, pályaképérõl, könyvtárosi ér-
demeirõl, megnyitva ezzel Kordos László
(1909–1992) emlékkiállítását. A földszinten
található, beépített üvegvitrinekben Kordos
László életének történéseit, fõbb helyszíneit
és jeles eseményeit követhetjük végig, sze-
mélyes tárgyai, fényképei és korabeli doku-
mentumok segítségével. A kiállított képek
és dokumentumok többségét a Kordos csa-
lád bocsátotta rendelkezésünkre, a szerve-
zõk nevében ezúton is köszönöm segítõ-
készségüket. A kiállítás 2009. november 
9-éig, a könyvtár nyitva tartási idejében te-
kinthetõ meg.

Ezt követõen én következtem. Rám hárult
az a megtisztelõ feladat, hogy a Kordos
László-emlékmûsort levezessem. Az emlék-
nap szervezõi nevében köszöntöttem a részt-
vevõket és külön köszönetemet fejeztem ki a
család itt megjelent tagjainak is, akik elfo-
gadták meghívásunkat és jelenlétükkel meg-
tisztelték a megemlékezést. A mûsor során
olyan pályatársakat, munkatársakat, tanítvá-
nyokat kértünk fel visszaemlékezésre, akik
Kordos Lászlót jól ismerték, szerették, akik-
hez élete során nagyon sok közös szál és
emlék fûzte. A visszaemlékezések felidéz-
ték Laci bácsi dolgos hétköznapjait vagy 
éppen humoros, de kedves, tanító és jó szán-
dékú, segítõkész alakját, személyiségét és
töretlen munkásságát.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. november 41

Kordos László
síremléke 
a koszorúzást
követõen 
a Mindszenti 
Római Katolikus
Temetõben



Dobos Marianne és Kabdebó Lóránt Kor-
dos Lászlóról mint a Szabó Lõrinc-kultusz
ápolójáról, a Szabó Lõrinc-est egyik szerve-
zõjérõl és a költõhöz fûzõdõ kötõdésérõl be-
szélt. Pálinkás Györgyné a könyvtárban
együtt töltött hétköznapok néhány, számára
örökre meghatározó részletét elevenítette
fel. Gyõri Erzsébet visszaemlékezésébõl a
megyei és a városi könyvárban töltött dolgos
hétköznapok képe, Kordos László személyi-
sége jelent meg a résztvevõk elõtt. 

Csernyák Lászlóné Fróna Erzsébet egy-
kori mezõcsáti Kordos-tanítvány Laci bácsi
pedagógusi alakját hangsúlyozta, és erre az
alkalomra még verset is írt emlékére. Herná-
di Istvánné néhány kedves, könyvtári kulisz-
szák mögötti anekdotával készült a megem-
lékezésre. Veres László ugyan kevés idõt
töltött együtt vele, de ezt a keveset is jelen-
tõségteljesnek vélte. A közönség soraiból
Kiss László egykori mezõcsáti könyvtáros
szólt az emlékmûsor hallgatóságához, és
Laci bácsi mezõcsáti életének történéseit,
könyvtárosi éveit, segítõ tanári személyét
emelte ki a jelenlévõknek. 

Gerõ Gyula saját megfogalmazása szerint
kakukktojásként érkezett meg Budapestrõl,
mert személyesen nem ismerte Kordos
Lászlót. Hét dátummal a zsebében jött, me-
lyek mindegyike Kordos László személyé-
hez kötõdött a magyar könyvtártörténetben.
Ezeket az évszámokat ismertette meg a
résztvevõkkel.

Az emlékmûsor zárásaként, a család ne-
vében Kordos László fejezte ki köszönetét a
szervezõknek a Kordos László-emléknap
programjaiért. ■
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Elõadóterem a
Kordos Lászlóra
visszaemlékezõ
vendégeinkkel

A Miniszterelnöki Hivatal az év elején több
pályázatot írt ki „az információs társadalom
és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elekt-
ronikus közszolgáltatások megvalósítása”
céljával. A Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
te (MKE) ezek közül a MENET – 2008 és a
NETre Kész – 2008 kódjelû pályázatokon
indult, és mindkettõre sikeres pályázatot
nyújtott be, amelyek közül a MENET –
2008-ra benyújtott pályázatot valósította
meg.

A megoldani kívánt probléma, 
célkitûzés, célok

A megoldani kívánt probléma: a lakosság
széles körei részben infrastruktúra hiánya,
részben informatikai ismeretek hiánya miatt
jóval korlátozottabban tudják az információs
társadalom szolgáltatásait kihasználni, mint
az lehetséges és szükséges volna. (A lakos-
ság mintegy 60%-a nem képes használni az
infokommunikációs technikai eszközöket.)
Ez a hiányosság mind a lakosság, mint a
(köz)szolgáltatók, azaz a társadalom számá-
ra nagyobb   idõráfordítást, felesleges anyagi
terhet jelent.

Széles körben társadalmi szükséglet tehát,
hogy a társadalom minél több tagja be tud-
jon kapcsolódni az információs társadalom
életébe.

A projekt fõ célkitûzése – a pályázati ki-
írásnak megfelelõen – az volt, hogy a 
felhasználói képzettség fejlesztésével a digi-
tális kompetenciákat bõvítse, ezáltal végsõ
soron növelje az e-közszolgáltatások igény-
bevételét.

Célul tûztük ki tehát, hogy a lakosság
infokommunikációs eszközöktõl, e-tudástól,
e-tartalmaktól eddig elzárkózó vagy elzárt
csoportjaival megismertessük az e-közszol-
gáltatásokat, és felismertessük velük, hogy
milyen módon segítheti életüket, javíthatja
életminõségüket az e-közszolgáltatások
igénybe vétele, az e-közszolgáltatásokat ed-

Digitális felzárkóztatás 
Könyvtárosok az e-közszolgáltatásokért



dig nem használó civil szervezetek és kis-
vállalkozások munkatársaival megismer-
tessük ezek gazdasági és gazdaságossági
elõnyeit, mindhárom célcsoport (állampol-
gárok, civil szerveztek, vállalkozások) szá-
mára megfelelõ szintû digitális ismereteket
nyújtsunk az infokommunikációs szolgálta-
tások használatához.

A projektben megvalósított 
tevékenységek

A projektben 17 könyvtár volt partnerünk,
részvételükkel kétféle tevékenységet valósí-
tottunk meg: Az infokommunikációs eszkö-
zök és –szolgáltatások iránti érdeklõdés fel-
keltését, használatuk elõnyeinek tudatosítá-
sát szolgáló információs napok megrendezé-
se 7 helyszínen (valamennyi régióban egy-
egy), félnapos idõkeretben, alkalmanként át-
lagosan 25–30, összesen 224 résztvevõvel.

Helyszínek: Szentendre, Pest Megyei Könyv-
tár; Eger, Bródy Sándor Megyei Könyvtár;
Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár;
Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár;
Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár; Békéscsaba, Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtár; Szekszárd, Tolna Megyei
Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára.

Az internet és az e-közszolgáltatások
használatának elterjedését szolgáló képzések
lebonyolítása 10 képzõ intézményben, átlag-
ban 15–15, összesen 165 résztvevõvel,
4x4 órás oktatás keretében, online segéd-
anyaggal, „vizsga” (összefoglaló kérdéssor)
megoldásával, interaktív felületen elérhetõ
képzési segédanyaggal.

Helyszínek: Gödöllõ, Városi Könyvtár és
Információs Központ; Dunakeszi, Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár; Tatabánya, Városi
Könyvtár; Nagykanizsa, Halis István Városi
Könyvtár; Jászberény, Városi Könyvtár és
Információs Központ; Hódmezõvásárhely,
Németh László Városi Könyvtár; Orosháza,
Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsig-

mond Városi Könyvtára; Celldömölk, Ke-
menesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv-
tár; Gyöngyös, Gyöngyösi Kulturális és
Közgyûjteményi Központ; Kisvárda, Városi
Önkormányzat Városi Könyvtára.

A projekt célcsoportjai: állampolgárok,
civil szervezetek képviselõi és gazdasági
szervezetek, elsõsorban kisvállalkozások
képviselõi voltak.

Mind az információs napok, mind a kép-
zések tematikájának kidolgozása elõtt a ren-
dezvényt vagy képzést szervezõ könyvtárak
munkatársai igényfelméréseket végeztek.
Szórólapjainkon, jelentkezési lapjainkon 
25 e-közszolgáltatási témakört ajánlottunk
fel, hogy az elõadások és a képzések részt-
vevõi érdeklõdésük, szükségleteik szerint
válasszák ki azokat, amelyekben mélyebb
ismeretekre kívánnak szert tenni. Ezek ösz-
szesítése alapján állítottuk össze az elõadá-
sok anyagát, illetve a tananyagot. 

Mindkét programcsoportnál jelenléti ív
kitöltésével dokumentáltuk a részvételt 
(l. fentebb a résztvevõk számát), illetve elé-
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gedettségmérõ kérdõív kitöltetésével érté-
keltettük a programok tartalmasságát, 
munkatársaink teljesítményét. Az elége-
dettségmérõ kérdõívek alapján rendezvé-
nyeink, képzéseink igen nagy sikert arat-
tak, hasznosságukat, eredményességüket a
résztvevõk egyértelmûen visszaigazolták,
és jelentõs számban jelezték igényüket to-
vábbi hasonló képzések iránt.

Projektünk harmadik pillére jelentõs infor-
matikai szakmai tevékenység volt,  honlapunk
létrehozása. Megigényeltük a webpolgar.hu
domainnevet, hozzá egy dinamikus honlap
futtatására alkalmas tárhelyet. A tárhelyen há-
rom felületet alakítottunk ki: fórum, portál,
távoktatási. Ezeken minden lényeges momen-
tumról információt adtunk az elõkészületektõl
kezdve a tananyagokon és vizsgaanyagokon
át a programok lezárásáig. A képzések teljes
anyagával a távoktatási felület biztosított
elektronikus hátteret a résztvevõknek, amel-
lett, hogy valamennyi hallgató cédén is meg-
kapta a tananyagot. Honlapunkat számos fotó
teszi színessé, amelyeket a programok és kép-
zések helyszíneirõl küldtek kollégáink, beszá-
molóik illusztrálására. Jól sikerült honlapun-
kat az MKE elnökségének döntése alapján 
további hasonló tartalmak megjelenítésére a
jelenlegi elõfizetés lejárta után is üzemeltetni
szándékozunk. 

Projektünk néhány kiemelt statisztikai
adat tükrében

Digitális felzárkóztatás – könyvtárosok
az e-közszolgáltatásokért c. projektünk
területi kiterjedése az egész országot le-

fedte: a 7 információs napot 7 régióban
rendezték meg, mindegyik régióban
egyet-egyet. 

Információs napjaink résztvevõinek szá-
ma 224, a képzéseken 165 fõ vett részt. 
A képzéseken részt vevõk minden esetben
kitöltötték a jelentkezési lapokat, amelyek-
bõl megállapítható célcsoport-hovatartozá-
suk. Ezek alapján 99 állampolgár, 45 fõ va-
lamely civil szervezetbõl és 21 olyan ember
vett részt képzéseinken, aki vállalkozás
képviselõje.

A legfiatalabb résztvevõ 17 éves volt, a
legidõsebb 80. Ez természetesen két szélsõ-
ség, a legnépesebb korcsoport az 50 és 60 év
közöttieké, majd a 40 és 50 közöttieké. 
A résztvevõk átlagéletkora 43,5 év volt.

A képzések összefoglaló 
vizsgatesztjének értékelése

Összpontszám /a hallgatók elért átlagered-
ménye:

Tatabánya: 27/23 
Orosháza: 24/23 
Nagykanizsa: 10/8 
Kisvárda: 15/15 
Jászberény: 150/150 
Gyöngyös: 20/20 
Gödöllõ: 20/18 
Dunakeszi: 80/78 
Celldömölk: 25/22 
Hódmezõvásárhely: 20/20
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Program Résztvevõk   Átlag-    Legnagyobb számban
helyszíne életkora életkor     résztvettek kora 

Szentendre 26–71 55,6 60-as
Eger 19–80 52,8 40-es, 70-es
Veszprém 22–56 39,9 30-as
Zalaegerszeg 25–58 44,2 40-es
Nyíregyháza 21–55 40,5 30-as
Békéscsaba 17–64 31,6 tizenéves
Szekszárd 17–66 43,9 50-es
Gödöllõ 18–68 38,4 tizenéves
Dunakeszi 31–61 47,6 50-es
Tatabánya 25–74 57 60-as
Nagykanizsa 20–71 53,1 60-as
Jászberény 35–58 49,5 50-es
Hódmezõvásárhely 22–70 51,1 50-es
Orosháza 23–68 43,8 40-es
Celldömölk 22–57 42,1 50-es
Gyöngyös 25–57 45,8 40-es, 50-es
Kisvárda 27–56 42,5 30-as, 50-es

A résztvevõk megoszlása életkor szerint

Elõadás
Békéscsabán



Az igényfelmérés alapján információs
napjaink tematikája a felajánlott 25 téma-
körön belül a választott témák népszerû-
ségének sorrendjében:

Ügyfélkapu 7 helyszín
Álláskeresés 6 helyszín
IKT-eszközök bemutatása 5 helyszín
Internetes vásárlás 4 helyszín
Elektronikus könyvtárhasználat 4 helyszín
Gépjármûvezetõi engedély 2 helyszín
Lakcímváltozás 2 helyszín
Online rendõrségi ügyintézés 2 helyszín
Internetes adóbevallás 2 helyszín
Utazástervezés 2 helyszín
Elektronikus kapcsolattartás 2 helyszín
Gépjármû-igazgatás 1 helyszín
Egészségügyi szolgáltatások 1 helyszín
Képzési lehetõségek 1 helyszín
Internetezés fizikai fogyatékossággal 
élõknek 1 helyszín
Nyelvvizsga-lehetõségek 1 helyszín
Bankolás 1 helyszín

Az igényfelmérés alapján a képzések tema-
tikája a felajánlott 25 témakörön belül a vá-
lasztott témák népszerûségének sorrendjében:

Ügyfélkapu 10 helyszín
Elektronikus könyvtárhasználat 

10 helyszín
Utazástervezés 8 helyszín
Álláskeresés 8 helyszín
Elektronikus kapcsolattartás 8 helyszín
IKT-eszközök bemutatása 7 helyszín
Internetcsatlakozás, -biztonság 7 helyszín
Internetes adóbevallás 7 helyszín
Internetes vásárlás 7 helyszín
Bankolás 7 helyszín
Lakcímváltozás 5 helyszín
Gépjármû-igazgatás 5 helyszín
Munkavállalással kapcsolatos 
szolgáltatások 5 helyszín
Egészségügyi szolgáltatások 4 helyszín
Járulékbefizetés ellenõrzése 3 helyszín
Gépjármûvezetõi engedély 1 helyszín
Családi pótlék igénylése 1 helyszín
Elektronikus vámáru-nyilatkozat 

1 helyszín
Álláskeresési járadék igénylése 1 helyszín
Munkáltató nyugdíjbiztosítási bejelentése 

1 helyszín

Online rendõrségi ügyintézés 1 helyszín
Képzési lehetõségek 1 helyszín
Internetezés fizikai fogyatékossággal 
élõknek 1 helyszín

E-tanácsadók száma: az információs napok
és a képzések megvalósításában összesen 34
fõ elõadó, illetve oktató vett részt. Közülük
12 fõ elõadó és 13 fõ oktató, összesen 25 fõ
volt e-tanácsadó.

A projekt megvalósítása során szerzett
tapasztalatok

Digitális felzárkóztatás – könyvtárosok az 
e-közszolgáltatásokért c. projektünk, ame-
lyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
mint civil szakmai szervezet könyvtárak és
könyvtárosok közremûködésével valósított
meg, kézzelfoghatóvá tette a könyvtárak
megváltozott szerepét az információs társa-
dalomban: a könyvtárak ma már komplex tu-
dásközpontokként képesek mûködni és a
mindenkori társadalmi igényeknek megfele-
lõ információkat szolgáltatni, akár képzések
formájában is. A közelmúlt években megva-
lósult e-tanácsadó képzések eredménye,
hogy a kiképzett e-tanácsadó könyvtárosok
már nem csak ilyen szolgáltatásokra képe-
sek, hanem azok oktatására is.

A részvételre felkért könyvtárak igen
nagy lelkesedéssel vállalták a felkérést,
ugyanígy a projektben szereplõ könyvtáros-
ok is, annak ellenére, hogy a megvalósí-
táshoz rendelkezésre álló idõ a pályázat
eredményének kihirdetésétõl a projekt lezá-
rásáig nem volt túlságosan hosszú, hiszen a
könyvtárak nyári zárva tartása is ebbe az
idõszakba esett.

A könyvtárak és munkatársaik lelkesedé-
se azt az eredményt hozta, hogy néhány
helyszínen a vállalt idõkeret kétszeresében
valósult meg a program: a szekszárdi Illyés
Gyula Megyei Könyvtárban két informáci-
ós napot rendeztek, a kisvárdai Városi
Könyvtárban, Orosházán a Justh Zsigmond
Városi Könyvtárban, valamint a hódmezõ-
vásárhelyi Németh László Városi Könyvtár-
ban két csoportban, 2x16 órában folytak a
képzések.
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Ezeket a többletfeladatokat az elõadók,
képzõk részint annak érdekében végezték,
hogy a túljelentkezéseknek is meg tudjanak
felelni, részint, hogy magasabb színvonalon
teljesítsék a feladatot, kisebb létszámú cso-
portokban.

Ugyancsak a részt vevõ oktatók lelkesedé-
se eredményezte, hogy néhány oktatási hely-
színen a hallgatók tanúsítványt, emléklapot,
oklevelet is kaptak. A részvételt tanúsító ok-
mányok sajnos központilag nem szerepeltek
a projekttervben. A projektben meghirdetett
lehetõség iránt a könyvtárak és könyvtáros-
ok, de az állampolgárok részérõl is megnyil-
vánuló lelkes fogadtatás eredményezte, hogy
mindkét tevékenységünkben többen vettek
részt, mint azt a pályázatunkban vállaltuk 
(a számszerû adatokat l. föntebb).

Projektünk ismét megmutatta, hogy me-
gyei és városi könyvtáraink városaikban
igen fontos szerepet játszanak a kulturális
közéletben: helyi marketingtevékenységük-
kel mindhárom célcsoportot sikerült elérni-
ük, ami nyilvánvalóan folyamatos kapcsolat
meglétét feltételezi a könyvtár és a társada-
lom különbözõ csoportjai között, amelyben
a könyvtár tudományos-kulturális-képzési
közösségi pontként mûködik.

Imponáló volt a közremûködõ (e-tanács-
adó) könyvtárosok szakmai felkészültsége,
nem csak az oktatásban, hanem a kapcsoló-
dó információs háttérmunkákban is, ame-
lyek eredményeként a MENET – 2008 
eseményei a honlapokon megjelentek. 

Imponáló volt az a szinte egyöntetû elis-
merés, amit a résztvevõk az elégedettségi fel-
mérésekben az elõadók/oktatók felkészültsé-
gérõl, tevékenységérõl visszajeleztek. 
A résztvevõk életkorát, társadalmi állását
elemezve szembetûnõ az élethosszig tartó ta-
nulás, valamint az életminõség javításának
igénye, ami kiterjed az IKT-eszközök hasz-
nálatából eredõ elõnyök hasznosítására is.

Az elégedettségmérõ kérdõívek feldolgo-
zása egyértelmûen bizonyítja azt a hallatlan
igényt az IKT-eszközök megismerése és a
szolgáltatások iránt, ami több hasonló kép-
zést tenne indokolttá, hiszen a felfokozott
érdeklõdéshez képest kevés a lehetõség az
ilyeneken való részvételre.

A fenti tapasztalatok alátámasztására idé-

zünk néhány nyilatkozatot az elégedettség-
mérõ kérdõívekrõl:

„Nagyon fontosnak tatom ezeket az in-
gyenes képzési lehetõségeket, mert sajnos a
mi korosztályunk többsége még nem ebben
nõtt fel. Így a nyugdíjasok elõtt is kitágul a
világ.” (56 éves)

„Jó felkészültségû oktató vezetett be a
rendkívül érdekes tananyagba […] Köszönet
érte az elõadónak és az eMagyarország
Program létrehozóinak.” (58 éves)

„Örülök, hogy részt vehettem a tanfolya-
mon. Köszönöm a pályázóknak ezt a lehetõ-
séget.” (51 éves)

„A tanfolyamon nagyon sok hasznos in-
formációt kaptam, fõleg az álláskeresés,
magyarország.hu, OEP […] voltak nagyon
hasznosak számomra.” (41 éves)

„A tanfolyam hangulatos volt, hálásan
köszönöm a lehetõséget, a segítséget, ezek
után bátrabban használom az internetet.” (51
éves)

Végezetül: projektünk 
megszervezésének „mûhelytitkai”

A csapatmunkában kialakított programterv
megvalósításához az MKE alelnöke, Bartos
Éva javaslatára és közremûködésével keres-
tük meg a partnerkönyvtárakat. Miután Ba-
kos Klára, egyesületünk elnöke felkérésére
elfogadták ajánlatunkat a MENET – 2008-
ban való részvételre, Wimmer Éva, az MKE
pályázati referense tartotta a kapcsolatot a
partnerkönyvtárak munkatársaival és koor-
dinálta a projekt folyamatait. A projekt in-
formatikai szakmai munkájának irányítását,
a honlap létrehozását és üzemeltetését, vala-
mint a tananyagfejlesztést Payer Barbara, a
Könyvtári Intézet munkatársa végezte, a
projekt lezárásához kapcsolódó nagyszámú
adminisztrációs feladatot pedig Molnár
Jánosné Ilike, az MKE ügyvezetõ titkára.

A projekt szakmai tevékenységeit a part-
nerkönyvtárak munkatársai valósították
meg, akiknek munkájáért e helyen is köszö-
netünket fejezzük ki. A projektben részt vett
oktatók névsora a www.webpolgar.hu hon-
lapunkon megtalálható, mint ahogyan a je-
len beszámoló bõvebb változata is. ■
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Novemberi lapszámunk szerzõi

Bihari Albertné 
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza

Csontosné Skara Ilona 
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Központ, Debrecen

Farkas Ferenc
FSZEK Lõrinci Nagykönyvtára, Budapest

Illés Julianna
Verseghy Ferenc Könyvtár és Mûvelõdési Intézet, Szolnok

Juhász Ilona

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

Koleszár Márta
Katona József Könyvtár, Kecskemét

Kovács Csilla
Pest Megyei Könyvtár, Szentendre

Kovács-Sebestyén Erzsébet
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd

Ramháb Mária
Katona József Könyvtár, Kecskemét

Szabó Andrea
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd

Wimmer Éva
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest

Zahuczky László

Interneten 

az elsõ filmhíradók

Több hasonló kezdeményezés után most
eredeti formában, vágatlanul megtekinthet-
jük az 1931–1943 közötti összes filmhír-
adót. Az oldalon összesen 63 órányi anya-
got és 5183 filmhírt találhatunk a régi idõk
Magyar Világhíradójából rákereshetõ for-
mában, köztük a legelsõ hangos híradót. 

Ez az elsõ alkalom, hogy egy korszak
filmhíradói szakértõi válogatás nélkül, tel-
jes egészében az érdeklõdõk elé kerülnek.
Úgy, hogy azokat a közönség kommentál-
hatja, kulcsszavazhatja, rendezheti és fel-
használhatja saját blogjához vagy iskolai
prezentációjához. A Magyar Nemzeti
Filmarchívum 2005-ben az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium támogatásával di-
gitalizálta gyûjteményének egy részét. 115
játékfilm mellett az 1931-es elsõ hangos
filmhíradótól kezdve 1943-ig 597 darab
filmhíradót digitalizáltak a szakemberek. 
A digitális kópiák ezután a NAVA külön
gyûjteményébe kerültek. Tavaly, a 77 film-
ajándék elnevezésû akció sikere nyomán
határozták el, hogy a Filmarchívumban õr-
zött és felújított filmhíradókat is hasonló,
felhasználóbarát módon teszik elérhetõvé.

Az oldal készítõi szerint múltunk doku-
mentumai a jelen kultúrájának építõkövei.
A kulturális építkezés pedig akkor sikeres,
ha mindenki hozzáfér az építõelemekhez és
ha élénk, tényszerû párbeszéd alakul ki az
értelmezések között. Vannak, akik szerint
ezek a dokumentumok hamisak, torzítják a
valóságot. Szerintük minden ilyen doku-
mentum reprezentáció. Nem lehet függet-
len a kortól, amelyben született. És nem
független a közreadó szándékától sem. 
A filmhíradó nem olvasható tankönyvként,
inkább lenyomatát adja a kornak. Mint ar-
chívum nem tehetnek mást: megõrzik, ami
ránk maradt, közben pedig lehetõséget biz-
tosítanak az utódoknak arra, hogy értékel-
jék mindazt, amit mondani akartak maguk-
ról az elõdök. És végül egy tömör krédó a
Navától: „Egy archívum nem ítélkezik”.
Elérhetõ: http://filmhiradok.nava.hu/ ■
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