Találkozzunk a könyvtárban! – Csongrád megyében
✒ Fodor Mónika

Szeged

A Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár Szegeden a Dóm téren található központi épületen kívül tizenhárom fiókkönyvtárában látja el a könyvtári feladatokat, továbbá ötvenkilenc települési
könyvtárban végez megyei módszertani
munkát (ezek közül huszonnyolc a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) keretében mûködik).
Ez utóbbinak köszönhetõen a tavalyi
évhez képest nõtt mind az Országos
könyvtári napok programsorozatban
részt vevõ települések, mind a megvalósult rendezvények száma, melyeknek
egyharmada Szegeden, kétharmada pedig a megyében zajlott. A sokszínûséget
segítette a Nemzeti Kulturális Alaptól
(NKA-tól) nyert pályázati összeg, illetve
a KSZR-ben mûködõ könyvtárak esetében az ekkorra idõzített rendezvények
szervezése is.
A programsorozatot – mint már több
éve – Szegeden sajtótájékoztató nyitotta:
igen nagy visszhangot kaptunk, felfigyelt
a média az eseményekre.
A város számos pontján plakátok, szórólapok hirdették a programokat, a Dóm
téren pedig a könyvtár elõtti molinóról
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tájékozódhattak az érdeklõdõk a Somogyi-könyvtárban megforduló neves vendégekrõl: Gróf Nádasdy Borbáláról, akinek az élete maga a történelem; Fábián
Jankáról, a nagy népszerûségnek örvendõ romantikus történelmi regények írójáról; továbbá sor került Darvasi László
könyvpremierjére (Ez egy ilyen csúcs),
Veiszer Alinda Prima Primissima-díjas
újságíró pedig új interjúkötetérõl beszélt.
A gyermekkönyvtárunk idén kettõs ünnepet „ül”: ötven éve nyitotta meg elõször a fiatal korosztály és szüleik számára az ajtaját, illetve tíz éve indították
útjára kollégáink a Könyvkirály játékot.
Ezt író-olvasó találkozóval, könyves játékokkal és természetesen tortával ünnepelték, a megjelentek nagy örömére.
A megyében is ki-ki felhívta a figyelmet – a település adta lehetõségek szerint
– az Országos könyvtári napokhoz kapcsolódó programjaira, és népszerûsítette
azokat.
Makón a városi könyvtár a helyi gimnáziumba és a helyi szakközépiskolába
települt ki: a tini korosztály érdeklõdésére számot tartó könyvekhez ajánlókat készítettek, jellegzetes rövid részleteket vá-

Makó
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lasztottak ki, amelyekhez totót állítottak
össze, és a szünetekben ezt töltötték ki a
diákok. Ajándékként könyvjelzõt, naptárat, tollat, ceruzát kaptak. Akinek egyegy mû felkeltette az érdeklõdését, azt ott
helyben ki is kölcsönözhette. Közben
megújították könyvtári tagságukat, illetve be is iratkoztak (harminckét új beiratkozó).

Földeák

Földeákon (3018 fõs település) az ország Bálint gazdája elõadásának hatására
– szintén a könyvtári napok keretében –
tavaly alakult meg a Kertbarát Klub,
amelynek tagjai idén a terméseikbõl kiállítást rendeztek. A helybéli kollégáink is
kaptak a lehetõségen: egy hirdetõtáblára
kirakták az országos és a helyi plakátokat, ezt kivitték a terménybemutatóra,
miközben a Találkozzunk a könyvtárban!
feliratú pólót felöltve meg is szólították az
embereket, propagálták rendezvényeiket.

Zákányszék
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A 2670 lakosú Zákányszéken a programsorozatot megelõzõ vasárnapon a helyi vásárban tette ugyanezt az ottani
könyvtáros, egyben megragadva az alkalmat, hogy a fölöslegessé vált, de jó állapotú leselejtezett könyveit árusítsa.
Szatymazon (4626 lakos) is élt e lehetõséggel kollégánk, aki ajándékba vitt a
könyvekbõl a helyi idõsek otthonába,
egyben felhívva a figyelmet az Országos
könyvtári napok eseményeire, majd felolvasást tartott – a szépkorúak nagy örömére. A könyves vasárnapon hetedik alkalommal rendezték meg itt a Fut a falu
programot (a könyvtári napok keretében
indult ez is), ahol a résztvevõk válogathattak a könyvekbõl, illetve idén a megpihenni vágyókat Agymenés címmel filmes totó várta.

Szatymaz

Ambrózfalván (496 fõs KSZR-tag település) Pusztai túra keretében rendkívül
sok ismerettel gyarapodtak a résztvevõk
a Csanádi-puszta természeti értékeirõl, és
megfigyelhették – többek között – a túzokot is, a pusztai táj szimbólumát,
amely egyben az idei év madara is. 2014
a diafilm éve is, ennek kapcsán vetítés
volt a gyerekeknek és az idõseknek –
mindkét korosztály nagyon élvezte.
A diafilm megjelent Magyarcsanádon
(1429 fõs KSZR-tag település) és
Sándorfalván is. Az elõbbi településen
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Ambrózfalva

erõteljes a múltba való visszatekintés –
tavaly a könyvtári napok keretében a helyi védõnõ falvédõ gyûjteményébõl készítettek kiállítást, idén pedig gobelinek,
régi órák és babák gyûjteményét tekinthették meg. A városi gyerekek kérésére
Pizsamaparti volt a sándorfalvi könyvtárban – diavetítéssel, meseolvasással fûszerezve.
Az elsõ világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából a Somogyikönyvtár értékes anyagából tekinthettek
meg az érdeklõdõk kiállítást. Földeákon
Marjanucz László történész tartott elõadást e témában.
A helyi értékek bemutatásával más településen is éltek: Kisteleken a Mûvészeti Iskola vezetõje, Szombathelyi Árpád
festõmûvész gyûjteményének szemet és
szívet gyönyörködtetõ darabjait láthatták.
Derekegyházán (1595 fõs KSZR-tag)
a felnõtteknek helytörténeti elõadást, a
gyerekeknek pedig helytörténeti vetélkedõt szerveztek a kollégák.
Szegváron (4449 fõ) is megmérettethették magukat a gyerekek: a harmadik
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és negyedik osztályosok Gárdonyi Géza
A komédiás disznó, az ötödik és hatodik.
osztályosok pedig Illyés Gyula A három
vándorló címû meséjébõl készültek fel.
A feladatok között volt, hogy a mesébõl
eljátszottak egy-egy szabadon választott
jelenetet, megmagyarázták a felbukkanó
idegen szavakat a résztvevõknek, illetve
mesehõsök apróhirdetéseinek feladóit
kellett kitalálniuk.
Makón a gyermekkönyvtárban Z generáció kontra X generáció címmel kerekasztal-beszélgetésre került sor. Rendhagyó informatika óra keretében a hetedik
osztályosok – többek között – arról hallhattak, miként történt a kapcsolattartás az
internet, mobiltelefon, vezetékes telefon
nélküli idõkben, illetve most, amikor az
információáramlás a Skype, az e-mail, a
közösségi oldalak, az okos telefonok segítségével sokkal gyorsabban zajlik, a
személyes kapcsolatok azonban elsorvadnak. Természetesen szó esett az internet és a közösségi oldalak veszélyeirõl is:
nem mindegy, mit tesznek fel magukról,
kit igazolnak vissza ismerõsként.
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Derekegyháza

Az X generációról Deszken (3442 fõs)
sem feledkeztek meg: az online katalógus használatához adtak verbális és vizuális segítséget a helyi kollégák.

Apátfalva

Apátfalván (2960 fõs) és Ásotthalmon
(3855 fõs) nagy sikere volt az egészség
témakörben meghirdetett rajzpályázatnak: utóbbi településen ötvennégy alkotás érkezett be, a gyerekek itt is kaptak
ajándékot a központi promóciós anyagokból. Ásotthalmon a kollégák – a gyerekek nagy örömére – a könyvespolcok
közé „pókhálót” ügyeskedtek, azon keresztül kellett a résztvevõknek egyes
könyveket megközelíteniük, anélkül,
hogy a pókhálóhoz hozzáértek volna.
Hódmezõvásárhelyen a könyves vasárnapon lehetõségük volt az érdeklõdõknek bejárni a könyvtárat, olyan helyiségekbe is bepillantva, ahová egyébként
nem mehetnek be. A legnagyobb sikere a
pincének van – a kollégák leoltják a villanyokat és zseblámpa fényénél barangolhatnak az érdeklõdõk. Természetesen
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a babáknak és szüleiknek is voltak programok – itt nagy népszerûségnek örvend
a Babázó Klub: kedd délelõttönként kúszó-mászó kis emberekkel telik meg a
gyermekkönytár. Szüleiknek beszélt Juhász Orsolya a korosztálynak megfelelõ
mesék és illusztrációk fontosságáról.
A születésnapos gyermekkönyvtárunk
tíz éve indította el a Könyvkirály játékáz.
A kettõs jubileumot könyves játékokkal,
író-olvasó találkozókkal, és természetesen tortával ünnepelték a résztvevõk.
Bálint György kertészeti tanácsait idén
is meghallgathatták Bordányban (3267
fõs), Pusztamérgesen (1182 fõs KSZRtag) és Székkutason (2140 fõs KSZRtag).
A mindörökké nõvel – Endrei Judittal
találkozhattak Szentesen, Földeákon és
Ásotthalmon, aki beszámolójában kiemelte: áradt felé a szeretet, a figyelmesség, „azok miatt az emberek miatt, akik
még szeretnek olvasni, közösségbe járni,
együtt maradni, beszélgetni… Mélyen
hiszem, ma a kistelepülések könyvtárai
ismét óriási szerepet töltenek be a falu
közössége életében, szerveznek, összetartanak, segítenek, olykor lelket ápolnak
és ki tudja, mi mindent vállalnak még fel!
Tiszteletem elõttük!”
Ezt a tiszteletet kívánjuk valamennyi
kollégánknak, országhatáron innen és
túl! ■

Hódmezõvásárhely
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