
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózata
2010-ben is csatlakozott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében hagyo-
mányosan megvalósuló „összefogás” prog-
ramsorozathoz. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján az
elõkészítés idejekorán megkezdõdött, prob-
lémát elsõsorban az anyagi kondíciók jelen-
tettek, hiszen a pályázati források szûkösnek
bizonyultak, a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatása 44%-os fedezetet nyújtott a tervek
megvalósításához. A könyvtáros kollégák
így – tapasztalatuk ezen a téren már bõven
van – kénytelenek voltak szürkeállomá-
nyukra támaszkodni, mely szerencsére meg-
lehetõsen színesnek bizonyult (visszatekint-
ve talán nem szerénytelen megfogalmazás).

Ebben az évben különösen hálás volt a
programbizottság által kiválasztott célcso-
port, a családok a közmûvelõdési könyvtá-
rak természetes közönsége. Bár nem élünk
Utah államban, ahol elegendõ lenne egyet-
len mormon „nagycsaládot” megnyerni egy
sikeres rendezvényhez, tapasztalataink sze-
rint a könyvtárlátogatás szerencsére sok csa-
lád számára kínál már önmagában is progra-
mot, különösen, ha a könyvtár esetenként
még vonzóbbá teszi ezt az alkalmat egy-egy
rendezvénnyel. Az Országos családi könyv-
tári napok programja remek apropót kínált
ebbõl a szempontból (is).

Az „összefogás” hete a számok tükrében

Megjegyzendõ, hogy következetesen figyel-
tünk rá, hogy ha egymást követõen egy
könyvtárban több program is van (pl. a
könyves vasárnapon), akkor a programok,
illetve a résztvevõk száma ne duplikálódjon,
torzítva a statisztikát.

A központi könyvtár és 29 tagkönyvtá-
runk kapcsolódott a programsorozathoz.
Több mint száz rendezvénnyel vártuk a láto-
gatókat. A kiállításokat megtekintõk nélkül
mintegy 5000 résztvevõje volt a programok-
nak. A könyves vasárnapon 14 helyen tartot-
tunk nyitva, természetesen mindenhol külön
programokat is kínálva. Aznap 1916 próba-
tagságot (ez december 31-éig érvényes – in-
gyenes – beiratkozási lehetõséget takar) vál-
tottak könyvtárainkban. Nagyon fontos,
hogy ezt a kedvezményt elõzetesen külsõ
eszközökkel népszerûsítettük (pl. a helyi
médiában), hiszen a cél új olvasók becsábí-
tása volt. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy
a próbatagságot váltó olvasók közül hányan
lesznek hosszútávon is könyvtártagok. 
A könyves vasárnap és az azt követõ hétfõn
tartott „megbocsátás napja”, illetve a vasár-
napi ingyenes AV-kölcsönzés összességében
több mint 1 millió forintról való lemondást
jelentett a kölcsönzõk javára. A megbocsá-
tás napja – ez magánvéleményem – azt a
szándékot, hogy olyan dokumentumok ke-
rüljenek vissza a könyvtár polcaira, melyek
akár már évek óta „kint felejtõdtek” a köl-
csönzõknél, nem tudja megvalósítani, 
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hiszen a fizetési meghagyás folyamata által
érintett olvasók (amúgy jogosan) nem élhet-
nek a lehetõséggel.

Mozaikok a programkínálatból

A teljes programpaletta bemutatása termé-
szetesen lehetetlen, a hét programjaiból így
egy szubjektív válogatást állítottam össze.

Több olyan kezdeményezés, pályázat in-
dult 2010-ben, melynek eredményhirdetése
az összefogás hetére esett. Így került sor a
hegyvidéki, Ugocsa utcai könyvtár immár
hagyományos, Ketten írtuk címû meseíró és
-illusztráló pályázatának eredményhirdeté-
sére. Idén Lackfi János (aki köztudottan az
Év Gyerekkönyve 2004 és 2009 díjazottja)
Plakát Tóni világragasztóról kifejezetten a
könyvtár számára írt meséjét fejezhették be
az írópalánták. A gyerekek ezúttal is szipor-
káztak, fantáziájuk elszabadult, és a legvál-
tozatosabb befejezésekkel lepték meg a zsû-
ri tagjait, a könyvajándékokat felajánló
Animus Kiadó képviseletében Gábor Anikó
zsûrielnököt. A játék 2011-ben folytatódik,
a következõ mese írója Berg Judit, az Év
Gyerekkönyve 2007 díjazottja lesz, aki nem
mellesleg könyves vasárnapon egy hangula-
tos családi délelõtt keretében találkozott is
az Ugocsa utcai könyvtár kis olvasóival. 

Lackfi János népszerûségét támasztja
alá, hogy Újpesten, a Király utcai könyvtár-
ban is vendégeskedett, ahol „barkácsolt”
verseit igen szépszámú közönség hallgatta
könyves vasárnap.

Családban marad címmel hirdettek még
májusban többfordulós irodalmi játékot a
budai könyvtárak, melynek döntõjére is
most került sor, amikor a játékmester, Ko-
vács Róbert színmûvész tartalmas, vidám
estét varázsolt az egyáltalán nem könnyû
feladatsor körítéseként. 

Több könyvtárunk idõzítette hagyomá-
nyos klubfoglalkozásait, programsorozatai-
nak aktuális elõadásait erre a hétre. Lõrinci
Nagykönyvtárunk Világképzõ sorozatának
vendége Csernus Imre pszichiáter volt, elõ-
adásának korábbi köteteire reflektáló címe
Minden család alapja: a férfi és a nõ. A bõ
200 fõs közönség zsúfolásig megtöltötte a
könyvtárat, tréfásan szólva a háromórás ren-

dezvény végén a kollégáknak volt szüksé-
gük, ha nem is pszichiáterre, de pszicholó-
gusra.

Erzsébeten, a Bíró Mihály utcában, a Vi-
lág a könyvtárban sorozat vendége Hollan-
dia volt. Receptpályázattól sajtkóstolóig,
dekázóversenytõl elõadásokig számtalan
program várta a látogatókat. A sorozat érde-
kessége, hogy a meghívott országok követ-
ségeivel szoros együttmûködésben valósul
meg, ennek a kapcsolati tõkének eredmé-
nyeképp Kiss Balázs, a könyvtár vezetõje
nemrég többhetes tanulmányúton vehetett
részt az Egyesült Államokban.

Számos könyvtárunk foglalkozik immár
évek óta a babaolvasókkal. Figyelj magad-
ra! – így bíztatta látogatóit, a kismamákat
Zsókavár utcai könyvtárunk, reméljük, meg
is fogadják a szûrõvizsgálatokkal kapcsola-
tos jó tanácsokat. 

Budafoki könyvtárunk népszerû Ringató
foglalkozására, mint mindig, most is rendkí-
vül sokan látogattak el.

Kicsit nagyobbakkal foglalkozott a Pa-
csirta utcai könyvtár elõadása, diszlexiás
gyerekek problémái kerültek terítékre; míg a
Sétáló utcai könyvtár vendégeként Nochta
Tia írónõ a hiperaktivitásról beszélgetett az
érdeklõdõkkel. Könyvének címe: Õsszel vé-
gem van, mint a vakációnak… Ezt talán sok
könyvtáros is sóhajtotta – igaz más össze-
függésben – programszervezés közben.

Veszélyes vizeken címmel tartott kétrészes
drámapedagógiai foglalkozást Dagály utcai
könyvtárunk, mely sajátos eszközökkel
Dékány András S.O.S. Titanic címû regényét
dolgozta fel élményszerûen. A gyerekek
csak a második foglalkozáson tudták meg,
hogy egy regény az alapja az izgalmas prog-
ramnak, rögvest elõjegyzési sor alakult ki az
egyébként már kissé elfeledett könyvre.
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Központi könyvtárunk Böngészdéjében
az ELMÛ, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság és a Családi Kasszasikerek Program
mutatkozott be. Legtöbben az ELMÛ kérdõ-
ívét töltötték ki – 367-en –, s az ehhez mért
nyolcvan helyes megfejtés azt jelzi, hogy
azért sokaknak van mit pótolniuk ebbõl az
ismeretkörbõl. Nem véletlenül nyílt lehetõ-
ség egyéni tanácsadás igénybevételére.

Vendégeink voltak ugyanitt az Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
és az ÁNTSZ munkatársai, akik számos
közkeletû tévhitet igyekeztek eloszlatni az
egészséges életvitellel, a vásárlási szokások-
kal kapcsolatban. Az elõadáshoz szûrõprog-
ramok kapcsolódtak (vérnyomás-, koleszte-
rinszint-, vércukor- és testzsírmérés), a
Spirit Oxygen Bar képviselõje pedig egy kü-
lönleges oxigénkészülékkel várta a felfrissü-
lésre vágyókat.

Megelõlegezve a 2011-es Internet Fiesta
tematikáját a Kossuth Kiadó e-book bemu-
tatójára került sor központi könyvtárunk-
ban, ahol az érdeklõdõk nemcsak 
e-bookokkal, hanem olvasóeszközökkel is
megismerkedhettek. Úgy gondolom, hogy a
könyvtárosok számára az új technológia 
kihívást és nem ellenségképet kell hogy je-
lentsen.

A zenei gyûjtemény számos program-
mal várta látogatóit, így pl. a Dzsesszklub
keretében a Németországban élõ világhírû
dzsesszklarinétos, Dudás Lajos látogatott el
hozzájuk, és a mûfaj neves szakértõje, 
Simon Géza Gábor kérdezte élményekben
bõvelkedõ pályájáról a most hetvenéves mû-
vészt. 

Több más zenei programot is szerveztek
a könyvtárak, így a központi könyvtárban
Makám- és Somló Tamás-koncert volt, Bu-
dafokon a tízéves Madárdal együttes várta a
látogatókat, míg a Börzsöny utcai könyvtár
Gryllus Dániellel szervezett igen sikeres 
közönségtalálkozót. Kõbányán Detre Anna-
máriát látták vendégül, aki a Családi tûz-
hely – családi tûzfészek címû programon be-
szélgetett az érdeklõdõkkel.

Más könyvtárak bábszínházba (Lõrinc:
Batyu Színház, Békásmegyer: Török György
mûsora) invitáltak a könyves vasárnap alkal-
mából.

Rendhagyó alkalom volt Kõbányai
Könyvtárunk programja, ahol könyvtáros
kollégánk míves mesekönyvét mutatták be
az érdeklõdõknek. G. Szász Ilona A Min-
dentvarró Tû címû kötetét, Szegedi Katalin
illusztrációival, jó szívvel ajánljuk minden-
kinek (megjelent a General Press Kiadónál). 

Szintén rendhagyó volt, hogy lõrinci
könyvtárunk csatlakozott az Olvasó-Társ
mozgalomhoz, ennek indító programjára is
ezen a héten került sor, azóta pedig több ke-
rületben kapcsolódtak a kezdeményezéshez. 

Kispesti és lõrinci könyvtárunkban került
sor a Könyvtár Barátja elismerések átadására.
Mindazokra gondolunk ezzel a jelképes díj-
jal, akik a hétköznapok során sokat tesznek
könyvtárainkért. Ezt a gesztusértékû kezde-
ményezést bátran ajánljuk mindenkinek.

Összegzés, visszajelzések

Lehetne sorolni a számtalan programot, öt-
letet, de ennyi talán igazolja, hogy látogató-
inknak a programokban, míg a kollégáknak
a szervezésben és az eredményekben sike-
rült örömet találniuk. 

Több könyvtárunk jelzett vissza a promó-
ciós ajándékokkal kapcsolatban. Általában
pozitívan, kritika elsõsorban a naptáras
könyvjelzõt érte (nehezen olvashatóra sike-
rült), míg az olvasólámpa volt a legnépsze-
rûbb brand-ajándék. Többek szerint – tágabb
összevetésben – a „Szeretem a könyvtáram”
volt a legjobban eltalált promóciós csomag,
2008-ban.

A programbizottság által felkínált téma-
kategóriák – mint minden évben – iránymu-
tatóak, de azokat konkrét naphoz rögzíteni
nem feltétlenül sikerül, fogalmazták meg a
kollégáim. ■
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