
csönöztek, 45 felnõtt és 14 gyerek iratkozott
be a könyvtárba. Az amnesztia lehetõségével
21 felnõtt és 40 gyerek élt. 

Eltávozó látogatóinkat arra kértük a nap
folyamán, hogy egy elégedettségi kérdõívet
töltsenek ki. Szeretnénk megismerni látoga-
tóink véleményét arról, hogy a könyves 
vasárnap programjai mennyire feleltek meg
elvárásaiknak. Kérésünknek 88-an tettek ele-
get. A rendezvényre kialakított környezettel
nagyon elégedett 82%, a programok meg-
szervezésével, lebonyolításával nagyon 
elégedett 81%, a programok tartalmával,
színvonalával nagyon elégedett 88%, a
könyvtárosok vendégszeretetével nagyon
elégedett 95% volt. A négy kérdés mindegyi-
kében 0% volt az elégedetlen minõsítés. Ter-
mészetesen messzemenõ következtetéseket
nem kívánunk levonni a válaszokból, mégis
árulkodó, hogy a nagyon elégedett legmaga-
sabb, 95%-a az emberi tényezõ fontosságára
utal. Ha kérdeztük magunktól a készülõdés
napjaiban, vajon miért ez az igyekezet, fá-
radság, akkor a válaszokban mindig vissza-
visszatért a gondolat, hogy az olvasókkal és
egymással eltöltött tartalmas együttlét, a kö-
zös munkálkodás, a közösen megszerzett él-
mény mozgat bennünket, ez adja az értékét
és az értelmét ennek a napnak. ■
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Boszorkánnyal, tündérrel, oroszlánnal – és
még számtalan mesehõssel – találkozhattak
a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár láto-
gatói október 4. és 10. között az Országos
családi könyvtári napok rendezvényein. 
A meghívott írók, költõk, zenészek dallal,
tánccal, mesés történetekkel idézték meg a
mesék birodalmát, de a gyerekek saját kezû-
leg is készítettek mesés figurákat, sõt
Csernik Szende lábbal is mesélt nekik. 

A megyei könyvtár gyermekek számára
szervezett rendezvénysorozata október 5-én
Kiss Ottó József Attila-díjas és Artisjus iro-
dalmi díjas költõ, író találkozójával kezdõ-
dött. A közvetlen stílusú, szeretetre méltó és
szerény költõ rögtön magával ragadta kö-
zönségét. A találkozó kezdetén Kiss Ottó a
megjelenésre váró mesekötetébõl, a Liliputi
trónkövetelõkbõl olvasott fel néhány tipikus
„kissottós” mesét. A hallgatóság ilyen for-
mán – ahogy erre a költõ is felhívta a figyel-
met – igazi õsbemutató részesévé vált.

Kiss Ottó a találkozó során abba a manap-
ság kivételes helyzetbe került, hogy a felkí-
nált, olvasásra és bemutatásra szánt köteteit
mind ismerte a népes olvasóközönség. Nem-
csak ismerték a köteteket a gyerekek, hanem
illusztrálták is az egyes verseket. Ezeket a raj-
zokat Kiss Ottónak ajándékozták. A költõ –
jó pedagógiai érzékkel – kikérte a gyerekek
véleményét az egyes elhangzott versek tartal-
mával, mondanivalójával kapcsolatban. Így
folyamatosan fenntartotta az érdeklõdést, a
figyelmet. A találkozó végén minden gyer-
mek számára dedikált egy-egy könyvjelzõt.

Igazi különlegességet ígért a gyerekek és
szüleik számára október 7-én Csernik Szen-
de székely lábbábos és mesélõ elõadása.
Csernik Szende és zenésztársa, Szász Márk,
a székely mesék lélekre ható erejét és csodá-
ját hozta el a miskolci közönségnek. A me-
sékbe régi székely játékokat is beleszõtt az
elõadó. A gyerekek szívesen és lelkesen vet-
tek részt ezekben a játékokban, és az elõadás
végére megtudták azt is, hogy mitõl „csóré”
az ember lába, s mi az a „csihány”. Termé-
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szetesen leginkább az tetszett a gyerekek-
nek, amikor Csernik Szende felhúzta bábja-
it a lábaira, Mókára és Tréfára, hogy „eljár-
ja” a székely nép jóízû meséit. A színpadot
ezúttal egy meseabrosszal leterített asztal je-
lentette. A gyerekek körbevették az asztalt,
és így közvetlen közelrõl varázsolódtak el a
mese által. A közönséget valóban rabul ej-
tette az elõadás, hiszen maradtak még egy
közös zenélésre és táncolásra is.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár-
ban a családi könyvtári napok gyermekek-
nek szóló rendezvénysorozata október 8-án
Lackfi János kétszeres IBBY-díjas és József
Attila-díjas költõ, író találkozójával folyta-
tódott. A meghívott vendég a tõle megszo-
kott kiváló elõadói képességgel kápráztatta
el a közönséget. Teljesen felpezsdült a terem
a nevetéstõl, amit a viccesebbnél viccesebb
versek, szójátékok váltottak ki a gyerekek-
bõl. Lackfi János érzékenyen és humorral
reagált a gyerekek észrevételeire. Jó néhány
verset megismerhettek a résztvevõk a
Lackfi-életmûbõl, és a versek dedikált pél-
dányát is megkapták a találkozó végén.

A könyves vasárnapon családi vetélke-
dõn, kézmûves játszóházban és a Kolompos
együttes koncertjén vehettek részt a könyv-
tárba ellátogatók. Óz és barátai ezúttal a
könyvtárba vezették a családokat. A vetélke-
dõ során a különbözõ állomásokon a Pécsi
Sándor Guruló Színház mûvészei jelmezbe
(Óz és barátai) öltözve és feladatokkal fel-
vértezve várták a csapatokat. A gyerekek
szívesen vették a Bádogember, a Madár-
ijesztõ vagy akár a Boszorkány kérdéseit,
feladványait. Ügyesen oldották meg a fel-
adatokat, és együtt is énekeltek a szereplõk-
kel. A játékos feladatokkal eredményesen
„megbirkózó” családok nyereményekkel is
gazdagodtak.

Nagyon sok érdeklõdõt vonzott a Mesés
bütykölde is, ahol Herczeg Mária népiját-
szóház-vezetõ irányításával állatfigurákat és
bábokat készíthettek az érdeklõdõk. Rövid
idõ alatt – némi segítséggel – a gyerekek és
szüleik (apukák, anyukák) számos termé-
szetes anyag felhasználásával készítettek
például madarat, teknõst és kutyust. Sokan
nyitástól zárásig maradtak a játszóházban, s
bizony jó néhány saját „alkotással” távoz-
tak.

A könyves vasárnapon került sor – a 
sokéves hagyományt folytatva – a könyvtár
legifjabb és legidõsebb olvasójának köszön-
tésére, és ezen a napon volt az olvasók 
királynõjének és királyának koronázási ün-
nepsége is. Azok a tanulók kapták ezt a
megtisztelõ címet, akik a meghirdetett olva-
sási pályázat legeredményesebb szereplõi
voltak. A gyerekek büszkén és megilletõdöt-
ten vettek részt a ceremónián, amelyen – az
udvari etikettnek megfelelõen – a könyvtár
kancellárja megkoronázta õket.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. november20



Az Országos családi könyvtári napok zá-
ró rendezvényén a Kolompos együttes igé-
nyes zenei élményt és önfeledt szórakozást
nyújtott a közel százötven fõs közönségnek.
Az együttes játékos formában ismertette
meg a gyerekekel a hangszerek, a népzene, a
néptánc alapjait. Mindezt odafigyeléssel,
szórakoztató formában tették. Nem az isme-
retátadáson, hanem az élményszerzésen, a jó
hangulaton és a vidámságon volt a hangsúly. 

A zenekar kiváló pedagógiai érzékkel vonta
be a gyerekeket a játékba, akik elégedetten
jöttek le a színpadról egy-egy hangszer ki-
próbálása, valamint egy-egy játék után. Fer-
geteges hangulat alakult ki. Az együttes,
látva a sok táncolni vágyó gyereket és szüle-
iket, változtatott eredeti koncepcióján, és a
koncert spontán, vidám, táncos-zenés mu-
latsággá alakult. A közönség alig akarta el-
engedni az együttest, sokan dedikáltattak le-
mezekre, de a könyvtár által készített
könyvjelzõkre is kértek aláírásokat. 

A gyermekeken és családokon túl a fel-
nõttek is színes programok között válogat-
hattak. Kiállítások, találkozók mellett egy
kellemes, borkóstolással egybekötött pajzán
mesés délután is szerepelt a kínálatban Tü-
zes borok, pajzán mesék Bogácsról címmel,
Kovács Sándorné Manci néni népmûvész,
palóc mesemondó és Hajdu Imre író, újság-
író közremûködésével.  A nyugdíjas könyv-
tárhasználókat külön is megszólítottuk. 
A megyei könyvtár partnerkönyvtáraival
együttmûködve már második alkalommal
szervezett könyvtár-túrát. Az idei túra
Mezõcsátról indult, ahová a környezõ tele-
pülésekrõl is érkeztek résztvevõk. Tisza-
újváros, Nyékládháza, Miskolc érintésével
az elsõ állomáson, Szerencsen felkeresték a
városi könyvtárat, megismerkedtek a város
nevezetességeivel, majd a kirándulás utolsó
állomásán, Mádon, a könyvtár mellett a zsi-
nagógát is megtekintették.  

Az idei programsorozat zárásaként, ösz-
szekapcsolva a szakmai programot egy kis
lazítással, ötödik alkalommal szerveztük
meg a könyvtárosok megyei találkozóját,
ebben az évben Szomolyán. Gerõ Gyula
életútjának és háromkötetes munkájának 
bemutatását követõen, az õ társaságában is-
merkedtünk a kis település nevezetességei-
vel, az itt készülõ fazekasmunkákkal, a bar-
langlakásokból álló tájházzal, és felkerestük
a település igényesen berendezett könyvtári
szolgáltatóhelyét is.

A programsorozat sikeres lebonyolítását
követõen sem ülhetünk tétlenül, a TÁMOP-os
programok szervezése mellett gondolataink-
ban már a következõ évi tervek is körvona-
lazódnak. ■
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