
Október 8-án, pénteken, 16 órakor nyi-
tottuk meg interaktív fotó- és mezõgazdasá-
gi kiállításunkat, melynek a Régen volt,
hogy is volt címet adtuk. A programok szer-
vezésekor ehhez a naphoz, a tematikához 
illeszkedve, gyümölcs- és zöldségkosár ké-
szítését kapcsoltuk. Felhívásunkra hat igen
változatos, bõséges és kreatív alkotás szüle-
tett, melyek jutalmazása ezúttal sem maradt
el. A kiállítás révén megelevenedtek a hajda-
ni, manuális mezõgazdasági munkák, és az
azokhoz kapcsolódó hagyományok, énekek.
A gyerekek sokszor lélegzet-visszafojtva
hallgatták az elõadást, és aktívan, lelkesen
vettek részt a kétkezi munkákban.

Október 10-én, az ország számos könyv-
tárához hasonlóan, mi is könyves vasárnapot
tartottunk, amikor rendkívüli nyitva tartás-
sal, 9 és 12 óra között vártuk a kedves ér-
deklõdõket. Akik erre a napra elfogadták
meghívásunkat, vásárolhattak antikváriumi
könyvkínálatunkból. Értékesítésre kínáltuk
elavult VHS kazettáinkat is. Ingyenes inter-
netezési és DVD-kölcsönzési lehetõséget
biztosítottunk. Ekkor zártuk az amnesztia
hetét is, melynek lehetõségével több reni-
tens olvasónk élt.

Programjaink tervezésekor, összeállítása-
kor változatosságra, színességre, hasznos-
ságra, hangulatosságra törekedtünk. Elsõ-
sorban a mai magyar családok életébõl,
szükségleteibõl, igényeibõl indultunk ki.
Minden egyes alkalommal a könyvek, az ol-
vasás szerepét és jelentõségét állítottuk a
középpontba.

Valamennyi rendezvényünk sikeres volt,
hiszen mind a gyerekek, mind a felnõttek
szívesen jöttek és kapcsolódtak be az ese-
ményekbe. 

Mi persze örömmel fogadtuk õket, és
megelégedettségül szolgált számunkra,
hogy bemutathattuk, könyvtárunk hogyan
járul hozzá a mindennapokban a szabadidõ
tartalmas eltöltéséhez, a játékos tanuláshoz
és a tudás megalapozásához, megszerzésé-
hez.

Az egyes rendezvények jutalmazásában,
díjazásában nagy segítséget jelentett az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség, valamint
a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, me-
lyet ezúton is köszönünk. ■
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Könyves szombat Sajtoskálon

✒✒    Baloghné Simon Erika

Sajtoskál kis létszámú, de összefogó telepü-
lés Bük szomszédságában. A kisváros
könyvtárával együtt az idén is lelkesen kap-
csolódtunk be az Országos családi könyvtá-
ri napok rendezvénysorozatába. Bõséges
programkínálattal vártuk a könyvtárba láto-
gatókat, az olvasókat október 9-én, a köny-
ves szombaton. 

Elõzetesen a gyerekeket bíztattuk rajzo-
lásra az Én is olvasok, õ is olvas, mind olva-
sunk… címû rajzpályázattal, valamint az
anyukákat, nagymamákat a Könyvtár sütije
– avagy kié a legfinomabb? sütõversenyre
hívtuk.

A gyerekek nagyon szép rajzokat készí-
tettek – igazi gyermekrajzok készültek a
családi olvasásról. Nem volt könnyû sorren-
det felállítani a pályamunkák között. Min-
den korosztály képviseltette magát egyéni 



vagy páros rajzokkal. A legkisebbek voltak
azért a leglelkesebbek.

Az eredményhirdetést a Bezzeg az õ ko-
rukban címmel meghirdetett matiné közben
valósítottuk meg. A gyerekek nagyon szíve-
sen nézték apa, anya kedvenc filmjeit a
www.egyszervolt.hu oldalon, és biztos va-
gyok benne, hogy otthon is többször elláto-
gatnak erre a honlapra a családdal együtt. 

Délután a barkácsolásé volt a fõszerep.
Legyünk szépek! – hirdettük meg a progra-
mot, ahol ügyes kezû anyukák arcot festet-
tek csemetéjüknek. A kézmûves foglalkozás
keretében õszi lakásdíszeket fabrikáltak az
aprócska gyerekkezek a szorgos anyukák
segítségével. Közben bizony jól esett „kós-
tikálni” –ahogy egy ovis kisfiú mondta – a
sütõversenyre érkezett finomabbnál fino-
mabb, szebbnél szebb, ínycsiklandozó
sütikbõl. A kamaszok is megérezték a sütik
illatát, és jöttek õk is. No nemcsak kóstolni, 
hanem a vetélkedõben részt venni is. Gyor-
san „családokat” alakítottak, és õk is megol-
dották a Könyvtári hét-próba feladatait. Elõ-
kerültek a lexikonok, az internet is jól jött,
de akadt, aki telefonos segítséget is kért. Mi-
re a sütik elfogytak, a feladatok is elkészül-
tek. A legtöbben kiállták a próbát, csak pá-
ran adták fel. A sütõverseny helyezettjeit
sem volt könnyû megállapítani, szinte min-
denkit elsõ helyre tettünk volna!

Egész nap lehetõség volt a számítógépes
játékokon vetélkedni. Természetesen a gye-
rekek kerültek ki a legtöbbször gyõztesen. 

Az este zárásaként közös éneklésre került
a sor Karaoke party keretében.

Hangulatos napot töltöttünk együtt a
könyvtárban e rendezvény keretében. Öröm
volt együtt játszani, vetélkedni. Az ajándé-
kok pedig csak habok voltak, no nem a tor-
tán, hanem a sütiken!

Bebizonyosodott most is, hogy a könyv-
tárra szükség van, hiszen vannak érdeklõdõ
gyerekek, felnõttek egyaránt! ■
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Családi könyvtári napok
Tapolcán
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