
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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Köpöly, nadály, frászkarika

✒✒    Juhász Ilona



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. ■
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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


