Könyvtárak éjszakája 2010
✒ Dudok Dávid

2010. október 1-jén, pénteken került megrendezésre, immáron második alkalommal,
a Könyvtárak éjszakája a Helischer József
Városi Könyvtár dolgozóinak szervezésében. A fiatalok egy egész éjszakán keresztül
ismerkedhettek az irodalom, közelebbrõl
pedig a könyvtár rejtelmeivel, érdekességeivel. Mint az egyik résztvevõ – diáktársaim
nevében is – bizton állíthatom, hogy olyan
élményekkel lettünk gazdagabbak, melyek
meghatározóak lehetnek minden további
irodalommal kapcsolatos cselekedetünkben.
Megannyi játékos, ám mégis komoly program keretében sajátítottunk el Hernádi Mária drámapedagógussal olyan ismereteket,

melyeket az iskolapadban soha nem tapasztalhatunk. Mindannyiunk egyik kedvence
Lackfi János költõ volt, kinek szájából egészen más megvilágításban hallhattunk
szeretett verseinkrõl. És persze nem elhanyagolható tény, hogy egy nagyon kellemes
közösség alakult ki az éjszaka végére. Legjobban az tetszett, ahogy szinte teljesen idegen fiatalok megtalálták egymással a közös
hangot, és ez nem volt más, mint az irodalom, a könyvek és a színház szeretete. Köszönettel tartozunk minden kedves szervezõnek és támogatónak, aki életre hívta
a könyvtárak éjszakáját. Reméljük, találkozunk jövõre is, immáron harmadszor. ■
✒ Kovátsné Várady Eszter

Október 1-jén tartottuk az esztergomi városi
könyvtárban második alkalommal a könyvtári éjszakát. Középiskolás fiatalokat hívunk
egész éjszakás programra – elemlámpával,
hálózsákkal, kedvenc olvasmányélménnyel,
és persze mindenekelõtt nyitott érdeklõdéssel egymás és a könyvek iránt. A tavalyi alkalom olyan jól sikerült, hogy idén már többen is jelentkeztek, mint ahányat fogadni
tudtunk.
Ebben az évben a „Eligazodás a világban” Helischer József Városi Könyvtár,
Esztergom TÁMOP–3.2.4–08/–2009–0058
pályázat adott anyagi lehetõséget a megrendezésre.
Tizenhét középiskolás fiatal vette birtokba a könyvtárat egész éjszakára. A hálózsákok használatára nemigen került sor. Hernádi
Mária drámapedagógiai játékával kezdõdött
az éjszaka, aminek során a résztvevõk megismerkedtek egymással. Tíz után Lackfi János költõ, mûfordító, tanár érkezett a fiatalokhoz, és majd három órán át kiválóan
érezték magukat együtt, a magyar szavak,
versek, könyvek világában, egymás társaságában. Késõbb a diákok meséltek kedves
olvasmányaikról, verseikrõl, majd játékok
következtek – egészen végkimerülésig. Köz20

ben pizza, szendvicsek, kakaós csiga, igyekeztünk megadni nem csak a szellemnek, a
testnek is, ami jár.
És persze jövõre ismét várjuk a fiatalokat, akik, egy könyvtári éjszaka után, szinte
biztos, hogy olvasók maradnak, és viszik tovább az olvasás, a könyvek kultúráját. ■
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