Közhírré tétetik
Somogy megye „összefog”
✒ Sándorné M. Kinga

A kaposvári Megyei és Városi Könyvtár és
Somogy megye könyvtárai az idén is szívesen csatlakoztak a Nemzeti Kulturális Alap
és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
támogatásával megszervezett Országos családi könyvtári napok programsorozathoz.
A megye könyvtárai több mint négyszáz
programmal várták az olvasás iránt érdek
lõdõ családokat 79 településen. Ebben az
évben nem csupán települési könyvtárak
csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez,
hanem iskolai könyvtárak és egy egyetemi
könyvtár is.
A gyermekeket rendkívül változatos rendezvények várták: Béres Erika baba-mama
klubjára a legkisebbeket hívtuk mamájukkal, papájukkal együtt (Kadarkúton,
Rinyaújlakon, Lakócsán, Csomában, Görgetegen, Taszáron, Balatonbogláron, Somogysárdon és Barcson). Közös játék, éneklés,
mese, valamint a könyvtár leporellóinak felfedezése várta õket. Zenés mûsorokkal is
készültünk. Figura Ede elõadómûvész
Balatonlellén, Csökölyben, Ecsenyben, Fonóban, Kadarkúton, Ladon, Ordacsehiben,
Kaposváron és Szulokon is szórakoztatta a
gyermekeket megzenésített verseivel.
A Hangoló Zenés Gyermekszínház énekesbábos elõadását tekinthették meg az érdeklõdõk Batéban, Böhönyén, Somogysárdon
és Somogyszilben. Rosta Géza elõadómûvész pedig Böhönyén, Nagyatádon és
Osztopánban lépett fel Ágai Ágnes megzenésített verseivel. Kicsik és nagyok, gyermekek és felnõttek énekelték együtt az
ismerõs sorokat, verseskötetekkel felszerelkezve indultak haza. A családi kézmûvesfoglalkozásokon együtt barkácsolhatott az
egész család. Balatonbogláron selyemfestéssel foglalkoztak, Gálosfán õszi terményekbõl készítettek bábokat. Hedrehelyen
mandalafestésre nyílt lehetõség, Jutában
origamicsodák készültek, Kaposváron különleges kézmûves technikákat mutattak be.
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Balatonboglár

ban natúrmontázst készítettek, Mernyén
üvegfestés és gyertyakészítés színesítette a
könyvtári rendezvényeket. Siófokon a nagyszülõket is bevonták a családi ügyeskedésekbe, Somogytúron pedig egy kiállítással is
összekötötték a kézmûves-foglalkozást. Fonyódon még madáretetõt is készíthettek a
gyermekek.
Igyekeztünk minél színesebb programkínálattal magunkhoz csalogatni az olvasókat.
A felnõtteknek számos helyen szerveztünk
író-olvasó találkozókat: a fonyódi és a marcali könyvtárban Czigány Zoltánnal, a kadarkúti Városi Könyvtárban, Somogyfajszon, Szennában és Mesztegnyõn Nógrádi
Gáborral és Nógrádi Gergellyel, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban Rozsos Istvánnal, a kaposvári Petõfi Sándor Emlékkönyvtárban Jász Attilával találkozhattak az
érdeklõdõk. Pedagógusok, szülõk részére
hirdettük meg az olvasás népszerûsítésével,
illetve az olvasáskultúra fejlesztésével kapcsolatos elõadásokat. Stiblár Erika Balatonbogláron A népmese pszichológiája címmel
tartott elõadást. Kaposváron, Fonyódon,
Marcaliban és Nagyatádon Gombos Péter, a
Magyar Olvasástársaság alelnöke A mai magyar gyermekirodalom idõtlen kérdéseirõl
címmel pedagógusoknak beszélt a gyermekirodalom idõszerû problémáiról. A programokhoz pszichológusok segítségét is kér5

tük, õk a családi problémákról, a családban
elõforduló konfliktushelyzetekrõl beszélgettek családokkal: Balatonbogláron Máté
Mártonné, a kaposvári kistérség néhány
könyvtárában (Taszár, Hajmás, Somogyszil,
Ordacsehi) pedig József István pszichológus
vezetett beszélgetéseket ebben a témában.
Gondoltunk az idõsebb korosztályra is.
Gálosfán filmvetítéssel, Balatonszárszón
Fekete Istvánról szóló elõadással, Csökölyben családi egészség-délutánnal várták
a könyvtárak az érdeklõdõket.
Kiállításaink az egész családnak szóltak.
Balatonberényben Tájak, városok, emberek
címmel, Kaposváron az ûrkutatási világhét
alkalmából Világ-Ûr címmel, a kaposvári
48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtárban Taszár
bemutatkozik címmel nyílt kiállítás. Ez
utóbbi jó lehetõséget kínált a Taszár településen élõ amatõr ikonfestõk, festõk, üvegfestõk, selyemfestõk, fafaragók számára a
bemutatkozásra. A kaposvári Petõfi Sándor
Emlékkönyvtár 50 év a pályán címmel Stocz
Mihály grafikusmûvész alkotásaiból szervezett kiállítást, Somogytúron pedig Kunffy
Lajossal kapcsolatos tárlatot nyitottak.
A könyves vasárnapon számos könyvtár
tudta vállalni a rendkívüli nyitva tartást, de
emellett igyekeztünk szolgáltatásainkat is
bemutatni: ingyenes beiratkozás, késedelmi
díj elengedése, ingyenes internethasználati
lehetõség várta a hét utolsó napján a könyvtárakba érkezõket.
Különleges, érdekes programok is várták
ezen a héten a Somogyban élõket: Balatonlellén például Hommage Filmklub és családi
felolvasó délután volt a meglepetés. Kaposváron használt könyvek börzéjén lehetett ötven forintos áron könyvekhez jutni. A kaposvári Petõfi Sándor Emlékkönyvtárban
Szerkesszünk lapot, írjunk újságot! címmel
a Somogyi Hírlap munkatársai tartottak
bemutatót és hoztak játékos feladatokat a fiataloknak. A mernyei könyvtár mellett pingpong és foci is várta az érdeklõdõket. A siófoki városi könyvtár a vásárcsarnokban
könyvtári standon népszerûsítette szolgáltatásait. Ugyancsak Siófokon családi olvasójegyet is lehetett váltani. Szennában utazási
vetélkedõ és képeslap-kiállítás várta a látogatókat.
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Több pályázatot hirdetett meg a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár, amihez a megye számos intézménye csatlakozott. Családi kvíz címmel egy olyan vetélkedõre hívtuk
a családokat, amelyben minden feladatot
másik családtagnak kellett megoldania, s
egy makettet is kellett készíteniük az otthonukról. Az én családom címmel gyermekeknek meghirdetett rajzpályázatunk rendkívül
népszerû volt, több mint kétszázhetven diák
küldött be rajzot a megyébõl. Csukás István
Keménykalap és krumpliorr címû könyvének felhasználásával hirdettük meg olvasási
versenyünket. Több mint harminc negyedik
osztályos tanuló oldotta meg az ezzel kapcsolatos feladatokat, és tervezett plakátot
a Hörömpõ cirkusznak. Olvas a család címmel fotópályázatot is hirdettünk, amelyre a
legkisebbektõl a legidõsebbekig küldtek képeket a somogyiak. Ezeket a fotókat honlapunkon is közzétettük. A Keltsd életre a
könyvtárat! címet viselte az a pályázatunk,
amelynek célja a gyermekkönyvtár dekorációinak elkészítése volt. Ötletes, vicces
munkák kerültek a gyermekkönyvtár könyvkiválasztó terébe a beküldött pályázati anyagokból.
Legfõbb sikerünknek azt tekintjük, hogy
mindenki, aki könyvtárainkba betért, szép
emlékekkel, kellemes tapasztalatokkal térhetett haza. Reméljük, sokaknak szereztünk
kellemes perceket, hasznos idõtöltést, és a
résztvevõk közül mindenki visszatér majd
hozzánk – nemcsak rendezvényeinkre, de
olvasóként is. ■
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A 2010. október 4-i vörösiszap áradat súlyosan érintette a Devecseri Városi
Könyvtár és Mûvelõdési házat is. A kisebb dombon álló kastélykönyvtárba nem
folyt be ugyan az iszap, de tönkretette az
autót, amellyel a kistérségbe tartozó 34 település könyvtári ellátását végezték.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Veszprém Megyei Szervezete, a könyvtár
vezetõjével elõzetesen egyeztetve, szeretne hozzájárulni egy másik gépkocsi vásárlásához, amelynek érdekében alszámlát
nyitottunk.
A következõ számlaszámra várjuk
az intézmények és magánszemélyek
felajánlott pénzadományait.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Veszprém Megyei Szervezete
„Devecser és kistérsége iszapkárt
szenvedett könyvtáraiért”
Számlaszám: 11748007-20182577

Csököly

IBAN HU03 1174 8007 2018 2577 0000 0000
OTP Bank SWIFT azonosító: (BIC): OTPVHUHB
A devecseri könyvtárosok „hadiállapotban” dolgoznak, állandó ügyeletben vannak a katasztrófa bekövetkezte óta. Segítenek az önkéntes munkások ellátásában, elszállásolásában, a segélyek
szétosztásában. Köztük is vannak olyanok, akiket komoly károk értek.
A kolontári iskolai és községi könyvtár az iskola épületének felsõ szintjén van. Az iszap az udvaron megállt, az épületbe nem folyt be, a
könyvtárat közvetlen kár nem érte.
Ajkát nem árasztotta el a sártenger, de az ottani
könyvtáros-kollégák közül többek hozzátartozóját is érte kár az áradatkor. Az Információs Központ és Könyvtár munkatársai is kivették a részüket a munkálatokból. Az intézmény katasztrófa napján pl. a külföldi tudósítók központja
volt, tõlük töltötték fel a képeket, videókat.

Mesztegnyõ

Siófok
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Sárköziné Sárovits Hajnalka, elnök
Pardiné Mórocz Magdolna, titkár
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