
Az idei õsz sem telhetett el a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárban az országos
könyvtári „összefogás” programsorozat nél-
kül. Tavalyi programjaink résztvevõi nagy
várakozással tekintettek az október eleji
könyvtári események elé.

Olvasni érdemes! – Könyvtárak az olva-
sásért – hangzott az országos családi könyv-
tári napok szlogenje, s valóban: ezen a héten
sikerült ráirányítani az egész ország és szû-
kebb pátriánk figyelmét arra, milyen fontos
szerepük van a könyvtáraknak az olvasóvá
nevelésben. A média, a számítógép, az inter-
net, a videó, a tömegkultúra térnyerése alap-
vetõen átformálta az emberek és a gyerekek
mindennapjaiban a könyvekhez, az olvasás-
hoz való viszonyt. A szabadidõ eltöltésére
rengeteg új lehetõségünk nyílik, melyek
mind-mind az olvasástól, a könyvektõl 
veszik el az idõt. Megváltoztak olvasási szo-
kásaink is. A szépirodalom mellett az olvas-
nivalók óriási választéka kínálkozik. Mind-
eközben egyre több fiatal küzd olvasási 
nehézségekkel, s egyre kevesebbnek szerez
örömöt az olvasás.

Mindezt figyelembe véve szerveztük meg
heti rendezvényeinket, nagy hangsúlyt fek-
tetve olvasásnépszerûsítõ programjainkra.

A hétfõi Olvas a család tematikus napon
Ungvári P. Tamás elõadómûvészt láttuk ven-
dégül Rímhányó röhejek címû mûsorával.
Sziporkázó Romhányi-rímek röpködtek
könyvtárunk Böngészõjében, amit a könyv-
tárlátogató közönség kurta kacajai követtek.

A felhõtlen szórakozás egy órája után többen
nekibuzdultak, hogy újra kezükbe ragadja-
nak egy Romhányi-kötetet, felidézve a ko-
rábban átélt derûs perceket.

Kedden már komolyabbra fordítottuk a
szót. Az újabb irodalmi esten Lisztóczky
László helyi irodalomtörténész kalauzolt
bennünket, meghívott elõadója pedig
Gömöri György Angliában élõ magyar költõ
volt, aki saját és nemrég elhunyt barátja, 
Sulyok Vince költõ életmûvét, költészetét
mutatta be. A két költõ még 1956-ban emig-
rált, Gömöri György azóta Angliában, 
Sulyok Vince pedig egészen haláláig Norvé-
giában írt, fordított és minden lehetséges
módon képviselte a magyar irodalmat.
Gömöri György az irodalmi esten egy soro-
zat két verseskötetét mutatta be a közönség-
nek, saját, A számûzetés kertje címû és 
Sulyok Vince Vérezni kezd a tenger címû
könyvét. Gömöri Györgynek verseskötetei,
irodalomtörténeti és kritikai tanulmányai
mellett figyelemre méltó az életútja is: az ox-
fordi egyetemen tanult, azután a kaliforniai
és a cambridge-i egyetemeken tanított, sõt a
Harvardon is kutatott.

Kedden egész hetes blogversenyt hirdet-
tünk Blogol a család címmel. Célunk volt,
hogy az egri, Eger környéki családok tagjai-
nak hétköznapjaiba bepillanthassunk, új blo-
gok induljanak. Kolléganõm – a Hangtárnok
blog fõszerkesztõje –, Zsoldos Marianna
nyújtott segítséget egy délelõtti rövid képzés
keretében a blogolni vágyóknak. A legsike-
resebb blogolótanoncok közül hárman – akik
naponta frissítették blogjaikat – mp4-et ve-
hettek át jutalomként a könyves vasárnapon.

Még ezen a délutánon Nagyné Miló Rita
védõnõ látta el hasznos tanácsokkal az ér-
deklõdõket a családi életre való felkészülés-
rõl A fogamzástól a születésig címmel 2. sz.
Fiókkönyvtárunkban.

Szerdán a Ciróka-kör ismét meleg, meg-
hitt légkört varázsolt a legkisebb gyerekek és
szüleik közös családi együttlétébe. Ez alka-
lommal nemcsak az ölbéli játékok, höcög-
tetõk, csúszdáztatók, simogatók, lovagolta-
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tók világának szóbeli felidézésére került sor,
hanem színvonalas kiadvány is készült belõ-
lük gyermekkönyvtáros kolléganõm, Bálint-
né Fadgyas Eszter szerkesztésében.

Szerda este Régi módi címmel mesélõs
kézmûves foglalkozásra hívtuk a családokat.
Nem mindennapi élményben volt részünk
nekünk, mesehallgatóknak: Szõke Mihály
géplakatos és ezermester fiatalember szüle-
tése pillanatától siket, s jelnyelvi tolmácso-
lással adta elõ A szegény ember és a medve
címû mesét, melyet Kívés Zsuzsa jelnyelvi
tolmács fordított le nekünk, hallóknak. Mi-
hály szenzációs elõadó: a mesét a pantomim-
játék szintjére emelve közvetítette nekünk.
Elõadás közben úgy „forgatta a szót”, olyan
színvonalon beszélte a jelnyelvet, mint a ha-
gyományos mesemondók a mesék elõadása
közben a magyar nyelvet. A kicsik dõltek a
nevetéstõl, a felnõttek elvarázsolódtak az új
élménytõl. 

A meséhez
k a p c s o l ó d v a
vesszõparipa ké-
szítésével múlat-
tuk az estét.
Volt, aki egyenest táltos paripának képzelte
saját kezével készített remekmûvét, s azt ter-
vezte, azon száguld haza a munka végezté-
vel.

A családi együttlét közös élménye e me-
sekörökön sok mindenre alkalmat teremt.
Alkalmat teremt egyfelõl a szülõk számára,
hogy mintát kapjanak a hagyományos mese-
mondásra, másfelõl fejleszti a gyermekek
fantáziáját, belsõ képalkotó képességét, az
ún. belsõ mozi kialakulását, ami az olva-
sás élménnyé válásának egyik tartópillére. 

A szövegértés, -értelmezés többoldalú támo-
gatása is jelen van e könyvtári foglakozáso-
kon, hiszen a történetekhez kapcsolódó kéz-
mûves tevékenység alapja azok megértése, a
hallottak vizuális, térbeli megjelenítése. Itt
egyszerre kapnak lehetõséget a résztvevõk
fantáziájuk kiteljesítésére, a hagyományos
kézmûves kultúrával való megismerkedésre,
új kézmûves technikák elsajátítására. Ugyan-
akkor megnõ a kedv a könyvtárak többolda-
lú használatára (pl. a kézmûves könyvek köl-
csönzése is emelkedik a szépirodalmi mûvek
kölcsönzése mellett). A többgenerációs, cso-
portos együttlét pedig feltételezi a nyitottsá-
got, empátiát, szociális interakciót, így 
hozzájárul az együttmûködési kompetencia
fejlesztéséhez, mely a közösségépítés alapja.

1. sz. Fiókkönyvtárunk az internet csábí-
tásának engedett, amikor meghirdette a 
Fakanállal netre fel! címû programját. A ta-
nácsadáshoz az egészséges táplálkozás témá-
jában ezúttal internetes weboldalak nyúj-
tottak segítséget és bõséges információs 
kínálatot.

Nagy sikert aratott itt Varázslatos ovi-ma-
mi délelõttünk is, amelyen a lajosvárosi idõ-
sek otthona lakói és a városrész óvodásai 
élvezhették Nádasy Erikának és Nagy Zol-

tánnak, a Gárdonyi Géza
Színház mûvészeinek vi-
dám zenés-verses mûso-
rát.

3. sz. Fiókkönyvtárunk
az Együtt egészségünkért a
Heves Megyei Diabetes
Szövetséggel! címû egész-
ségnapunkhoz csatlako-
zott. Egészségvédõ és
szépségápolási tanácsok-

kal, mérések sokaságával vártuk a család
minden tagját – koleszterinszint-, vércukor-
szint-, vérnyomásmérés –, termékek bemuta-
tójára került sor, de orvosi elõadások is tarkí-
tották kínálatunkat. A mozgalmas délutánon
a népbetegségek kivédésének módjairól,
mentálhigiénés problémák megoldásáról,
visszeres tünetek kezelésérõl is esett szó, de
diétás és lábápolási tanácsokat is kaphatott a
hallgatóság. A fenti témákban természetesen
olvasnivalót is kínáltunk könyvtárunk szak-
irodalmából.
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Péntek délután igazi családias hangulatú
könyvbemutatóra került sor. Születésének
századik évfordulójára jelent meg Abkaro-
vits Endre – a neves egri tanító – Emlék-
könyve fia összeállításában. A szerkesztõ,
Chászárné Simon Alice arra vállalkozott,
hogy összehívja az egykori munkatársakat,
barátokat, tanítványokat, családtagokat, s
közösen emlékeztek a Tanár Úrra rövid törté-
netekkel, anekdotákkal idézve fel életének,
munkásságának jelentõsebb állomásait, kö-
zös élményeik vidám perceit. 

Szombaton Családi zengedére hívtuk
gyermekkönyvtárunkba kis olvasóinkat. Ko-
molyzenei ismeretek után kutattak zeneszer-
zõkrõl, hangszerekrõl, zenemûvekrõl, igé-
nyes zenei programokkal ismerkedtek az
interneten.

Ám a valódi meglepetést a könyves vasár-
nap tartogatta. Igazi, a múlt század ‘20-as,
‘30-as éveit idézõ, zsivajgó teaházi hangula-
tot varázsoltunk könyvtárunk galériájába, s a
gyermekkönyvtárosokkal közösen vártuk
egész napos programunkkal a családokat.

Hosszú fekete szoknyába bújt, fehér köté-
nyes-blúzos fiatal lányok sürögtek-forogtak
a teaházban, szolgáltak fel pompás éhûzõ
csal-étkeket, szomjoltó csáb-itókákat, mi-
közben Gál Gaszton zongorajátékát és fiatal
énekesnõink, Kabai Rozi és Rebeka (termé-
szetesen olvasóink) mûsorát élvezhették a
hozzánk betérõk. Apró illatmécsesek pislá-
koló fényénél rendelhettek a vendégek nem-
csak étlapunkról, hanem verses itallapunkról
is kedvükre valót: „töményet”, „koktélt”
„üdítõt” vagy éppen „vidítót”… A kiválasz-
tott komoly, vidám vagy éppen elgondolkod-
tató verseket könyvtárosok „szolgálták fel”

személyre szólóan (pincérruhába bújva),
csatlakozva az összeverõdött kis asztaltársa-
ságokhoz.

A teaházi nyüzsgést, zsongást megszakít-
va a felcsendülõ újabb dal jelezte egy-egy 
vidám programunk kezdetét. Ezeken a részt-
vevõk a játékos feladatok megoldásával tal-
lérokat gyûjtögethettek, amelyeket könyves
vasárnapi aukciónkon, igazi, hangulatos ár-
verésen beválthattak ajándékokra: könyvek-
re, társasjátékokra, DVD-kre.

Játékos programkínálatunkból:
Irodalmi mûvek álló élõképekkel – köny-

ves Activity családoknak: A családoknak há-
rom élõképben kellett bemutatniuk kedvenc
irodalmi mûvüket, a többiek megpróbálták
kitalálni azt, miközben igazi pantomimbe-
mutatókra került sor.

Vidám családi társasjátékokat játszhatott
az egész család. Ki nevet a végén?, sakk,
Gazdálkodj okosan! tette próbára a játékosok
kreativitását, kitartását, szemfülességét, mi-
közben röpködtek a bezsebelhetõ tallérok.

A rövid ebédszünet után a Babszem Jan-
kó Bábszínház valami egészen különleges
mutatványra vállalkozott. Könyvtárunk Bön-
gészõjének közepén állították fel bábszínpa-
dukat, s miközben a gyerekek felhõtlen 
kacarászással elölrõl élvezték a Nagy Ho-
Ho-Horgász történetét, addig a felnõttek há-
tulról pillanthattak be a bábelõadás kulissza-
titkaiba némi „extrákkal” fûszerezve. 

Ezt követõen Mesedélután vette kezdetét
kicsiknek-nagyoknak egyaránt. Öröm volt lát-
ni, ahogyan egymást túllicitálva jelentkeztek a
kisgyerekek azért, hogy õk olvashassák fel 
a Retro-moziban a hagyományos tekerõs dia-
filmrõl levetített meséket. Eközben a felnõttek
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„nagy mesemondónk”, Luzsi Margit kolléga-
nõm elõadását élvezhették a múltidézõ, klasz-
szikus magyar népmesemondás eredeti, át-
íratlan, finomítatlan magyar népmeséibõl.

A könyves vasárnapot a Leverunda ének-
együttes mûsora zárta. A Farkas Ferenc Ze-
neiskola gyönyörû hangú növendékei Eger
környéki, illetve palóc népdalokat idéztek fel
elõadásukban, majd közös éneklésre hívták a
családokat.

A zsivajgó teaház záró félórájában a nap-
közben megszerzett tallérok beváltása követ-
kezett – árveréssel. Egymást túlkiabálva 
versengtek a résztvevõk az ajándékokért:
könyvek, társasjátékok, naptárak találtak
gazdára. Meglepetésünkre a gyerekek köré-
ben a legnagyobb sikert azok az ajándék-
szatyrok aratták, melyeket az országos csalá-
di programsorozat programbizottságától
kaptunk, s amelyek apró reklámtárgyakat
rejtettek: dominót, kis olvasólámpát, kulcs-
tartót, katicás színes ceruzát, tollakat. A gye-
rekek egymást túllicitálva versengtek értük.
Senki sem távozott üres kézzel, apró ajándé-
kok mindenkinek jutottak.

Sikeres hetet tudhatunk magunk mögött.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázata segítsé-
gével megvalósított összefogás-akciónk le-
hetõséget teremtett arra, hogy nemcsak
könyvtárunkban, hanem Heves megye tizen-
nyolc további települési könyvtárában és
könyvtári szolgáltató helyén szervezhettünk
hasonlóan színes, színvonalas programokat,
s reménykedünk, hogy sikerült elérnünk azt
a célt, amelyet az országos programbizottság
fogalmazott meg felhívásában:

„Bízzunk abban, hogy ezen az õszön is
sokaknak sikerül felfedezni, milyen változa-
tos lehetõséget kínálnak a könyvtárak a tanu-
lásra, a tájékozódásra, a szabadidõ tartalmas
eltöltésére, a hátrányos helyzetben élõk tá-
mogatására. Szeretnénk, ha sokan hallgatná-
nak hívogatásunkra, s a jelenlegi könyvtár-
használók mellett az újonnan beiratkozóktól
is egyre többet hallanánk majd: »Olvasni
érdemes!«” ■
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