Közhírré tétetik
Könyvtári rendezvények a Tiszafüredi Városi Könyvtár és Információs
Központban
Avagy hogyan lehet pénz nélkül egy évben 75 rendezvényt tartani
✒ Orbánné Szegõ Ágnes – Prinyi Tünde

Könyvtárunk rendszerváltás utáni egyre
csökkenõ forrásait látva a rendezvények helyett inkább egyéb könyvtári feladatokra
koncentráltunk, mindössze az anyagi forrásokat nem igénylõ, szellemi kapacitásainkat
kihasználó könyvtári órák, a Kazinczyról elnevezett „szép magyar beszéd” verseny, a
mások által szervezett, befogadott rendezvények, illetve a pályázati forrásból megvalósított programok maradtak. Tiszafüred a bõvülõ idegenforgalom számára a nyári rendezvények egyre szélesebb választékát kínálja. Tavasztól õszig jóval kevesebb a rendezvény, ezért a helyi lakosság számára
nagy szükségét láttuk-látjuk a színvonalas
könyvtári programok megszervezésének. Az
utóbbi esztendõkben sikerült külsõ források
és szponzorok bevonásával, országos programokhoz kapcsolódva megújítani ezt a tevékenységet.
Még a Nagy könyv program elõtt elkezdtük a helyi Fõnix Televízióban könyvajánló
sorozatunkat, amelyben elõbb mi, könyvtárosok, majd olvasóink, végül az erre jelentkezõ nézõk beszéltek kedvenc könyvükrõl,
mondták el kedves verseiket. Jelenleg három helyi televízió mûködik és két helyi lap
jelenik meg városunkban. Számukra kimeríthetetlen kincsesbányát jelent helyismereti
gyûjteményünk, cserébe gyakran bemutatják munkánkat, beharangozzák programjainkat, tudósítanak rendezvényeinkrõl, új
könyveinkrõl, ami számunkra nagyszerû
marketinglehetõséget jelent. Kollégáink
rendszeresen megjelennek helyismereti cikkeikkel a helyi sajtóban.
Egyre bõvülõ választékkal kapcsolódunk
be az õszi könyvtári hét rendezvényeibe,
együttmûködve megyei könyvtárunkkal.
2009-ben anyagi gondjaink ellenére is igyekeztük kínálatunkat bõvíteni és minden korosztályt „megszólítani”. Találtunk új támo8

gatókat (Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, bank, vállalkozó) is a régiek mellé, akikkel sikerült tartós kapcsolatot,
együttmûködést kialakítanunk. Megalakult
a nyugdíjas pedagógusok klubja. Egyik legszebb tavalyi rendezvényünk volt az általuk
a költészet napjára szervezett Radnóti-emlékprogram, ahol két magyartanár emlékezett meg a költõrõl, illusztrációként komolyzene és a résztvevõk által elszavalt kedvenc
Radnóti-versek színezték a mûsort. Az év elsõ felében a helyi és környékbeli makett- és
modellkészítõk kiállítását szemlélhették és
elõadássorozatát hallgathatták meg a hobbijuk iránt érdeklõdõ olvasóink.
Az Internet Fiestán az érdeklõdõ olvasóinkat próbáltuk tájékoztatni a világháló
használatáról, lehetõségeirõl és az elektronikus ügyintézésrõl, a gyerekek netpárbajoztak. Az ünnepi könyvhétre kapcsolatainkat
felhasználva mindig ismerõseinket, illetve
tiszafüredi születésû és gyökerû alkotókat
igyekszünk meghívni, akik nem kérnek tiszteletdíjat. Így volt vendégünk korábban Popper Péter. 2009-ben a helyi gyökerekkel rendelkezõ Várkonyi Endre Aranytollal kitüntetett újságírót önéletrajzi kötetének bemutatóján üdvözölhettük. Az októberi összefogás
hét keretében Nógrádi Gábor nemcsak
gyermek, hanem felnõtt olvasóinknak is tartott író-olvasó találkozót. Ifj. Beranek László belgyógyász az idõskorban veszélyeztetõ
betegségekrõl beszélt, amirõl felvételt készített a Városi Televízió.
A Külügyminisztérium Európai Uniót bemutató pályázatán 2003 óta veszünk részt,
minden esztendõben igyekszünk változatos
tematikájú elõadásokat, elõadás-sorozatokat, kiállításokat összeállítani. A könyvtári
hét keretében ezúttal Szabó-pap Gabriella, a
kulturális minisztérium nyugdíjas fõtanácsosa tartott Kultúrák Európája címmel elõKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. február

adást felnõtteknek és rendhagyó osztályfõnöki órát középiskolásoknak. Szûcs Gábor, a
tiszafüredi Projekt Iroda vezetõje a városban
uniós forrásokból megvalósult beruházásokat ismertette, ehhez kapcsolódott fotókiállításunk.
A pályázaton elnyert képkereteink felhasználásával fotógyûjteményünkbõl novemberben híres magyar tudósokról rendeztünk
kiállítást, kapcsolódva a nagy érdeklõdés
mellett könyvtárunkban lezajlott tudomány
napi esthez, ahol a helyi Kossuth Lajos Gimnázium kutató tanárai és a Debreceni Egyetem elõadói tartottak a Tisza-tó életvilágát
feltáró tevékenységükrõl beszámolót. A rendezvényen bemutatkozott két tiszafüredi
székhelyû országos egyesület.
Programjaink nagy részét a gyermekrendezvények alkotják. Az év elsõ felében a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal
együttmûködve, szakértõ elõadókkal és
filmvetítésekkel Ne tedd! címen bûnmegelõzõ sorozatot tartottunk általános iskolás osztályok számára. Tavaly szeptemberben megtartottuk a népmese napja alkalmából a
Benedek Elek mesemondó- és meseíró-versenyt, a takarékossági világnapon általános
iskolás csapatok számára az egyik helyi
pénzintézet által támogatott takarékossági
vetélkedõt szerveztünk. Igazgatónk történész lévén évente több alkalommal tart általános és középiskolai osztályok számára
rendhagyó történelemórákat. A legsikeresebbnek az egy éve elindult – és azóta is
igen népszerû – családi rendezvényünk, a
Mazsola Játszóház bizonyult, amelyet kéthetenként szombaton tartunk. Gyermekolvasóink 3-tól 14 évesig élvezettel fejlesztik
kreativitásukat, szüleik, nagyszüleik segítségével. A játszóházat a helyi kreatív bolt
tulajdonosa tartja (aki csak az anyagköltség
szerény megtérítését kéri, támogatva ezzel is
minket).
A felnõtteknek szintén tavaly indítottunk
el három másik állandó programot, melyek
közül az egyik a francia nyelvi kör. Ennek a
körnek a szervezését könyvtárunk magára
vállalta, kihasználva, hogy van ilyen nyelvvizsgával rendelkezõ kolléga. Nyelvi körünk sikeres, hiszen egyre jobban bõvül
mind létszámban, mind korosztályban, és
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térben is, mivel már felvettük a kapcsolatot
más országokban élõkkel is. Az eszperantó
kör alakuló rendezvényén vendégünk volt
Szabó István, az Eszperantó Szövetség elnöke és Nemere István, aki ezúttal régi eszperantistaként lelkesítette a találkozó résztvevõit.
Újfajta „olvasótoborzásunk” a helyi idõsek otthonában tartott, szintén tavaly elindult rendszeres könyvbemutató foglalkozás,
amelyet az ott dolgozó programszervezõ bevonásával tart kolléganõnk sikeresen. Az
ilyen foglalkozások alkalmával arra is lehetõség nyílik, hogy igény szerint ajánljunk és
kölcsönözzünk számukra könyveket. Aktuális témákat dolgozunk fel; közöttük a karácsonyi népszokásokat, a jeles napokat, megünnepeltük a kultúra napját. Az idõsek
örömmel és aktívan vesznek részt a számukra kikapcsolódást jelentõ foglalkozásokon.
December 8-án tartottuk meg a Törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár
által vezetett konzorciumunk, a „Nagykun
Tudásdepó Expressz” TIOP 1.2.3/08/01
konstrukcióban nyolc Kelet-Szolnok megyei könyvtár által megvalósítandó projektünk tiszafüredi indító rendezvényét.
Könyvtárunkban kiépült egy 40 számítógépbõl álló hálózat, 13 számítógépes oktatóteremben ez évtõl lehetõség nyílik alapfokú
számítástechnikai ismeretek elsajátítására,
nyelvoktatásra. A konzorciumi tagokkal
együtt készítjük el a Nagykun Tudástárat.
A 2010-es év nemcsak könyvtárunk számára lehet még szûkebb esztendõ, mégis reménykedünk, hogy ezeket a programokat
képesek leszünk folytatni, ebben segíthet a
konzorciumunk által elnyert TÁMOP 3.2.4
pályázat. ■

Foglalkozás a Platán
Idõsek otthonában
Fotõ: Prínyi Tünde
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