
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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Országos nagyi könyvtári napok 
– összefogásban

✒✒    Csontosné Skara Ilona

Baltazár téri
forgatag



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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✒✒    Juhász Ilona


