
júvoltuk egy nagyon rövid, három kér-
désbõl álló mini kérdõívvel (röviden: 
tudott-e az eseményrõl, ha igen honnan
értesült róla, és ott volt-e), aminek az
eredményeit a kollégák rögzítették azon
nyomban egy online kérdõívbe (Google
Form). Két célunk volt ezzel: az elsõ,
hogy képet kapjunk arányokról és ten-
denciákról azzal kapcsolatban, hogy mi
jutott el, kihez és milyen eredménnyel.
Ezt a részt természetesen fenntartásokkal
kell kezelni, mint minden eredményt: a
felmérésünk semmilyen szinten nem volt
reprezentatív (nehéz lenne akár egy min-
taleírást is összeállítanunk), és statiszti-
kailag sem volt védhetõ. Ezzel szemben
képet kaptunk olyasmirõl, amirõl eddig
nem (például miért nem jött el az, aki tu-
dott róla, mennyire különülnek el az ész-
lelésben a különféle könyvtári éjszakai
plakátok és kommunikációs csatornák,
mi hiányzott a csatornáink közül), hiszen
nem titkoltan az volt a második szándé-
kunk, hogy beszélgetést kezdeményez-
zünk az olvasókkal magáról az esemény-
rõl, a részletekrõl és a véleményükrõl a
könyvtárral kapcsolatban. Mivel nem
vettük el sok idejüket, szívesen beszél-
gettek velünk (az ajándékba kapott
szponzori cukorkának is örültek), és ész-
re sem vették, de mosolygósan, könnye-
dén beszélgettek egy könyvtárossal. 
Remélhetõleg, pont a könyvtári éjszaka
hatását erõsítendõ, ez is hozzájárult, hoz-
zájárul majd egy pozitívabb könyvtár-
képhez az olvasóink fejében.

A munkafolyamatok leírásából termé-
szetesen sok részlet kimaradt, de a rész-
letek gyakran a helyi adottságokkal
együtt változnak úgyis. Szívesen várunk
érdeklõdõket jövõre, hogy saját szemük-
kel nézzék meg az eseményt. ■
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A Savaria Egyetemi Központ Könyvtár
és Levéltár 2015. június 4-én immár ötö-
dik alkalommal rendezte meg olvasás-
népszerûsítõ programját, az Ünnepi
könyvheti felolvashow-t.

Könyvtárunk 2011-ben a TÁMOP
„Tudásdepo-Expressz” pályázat kereté-
ben vállalta, hogy évente egyszer kam-
pánnyal népszerûsíti az olvasást az ünne-
pi könyvhéthez kapcsolódóan. Célunk az
volt, hogy a felolvasást középpontba he-
lyezve és minél több embert bevonva fel-
hívjuk a figyelmet az olvasás fontosságá-
ra, a könyv szeretetére. A közösségben
folytatott élményszerû olvasás mellett
fontosnak tartottuk a kortárs irodalom
megismertetését minden korosztállyal.

A felolvashow ötletét a 2008-ban
Szombathelyen Széchenyi István emlé-
kére megrendezett negyvennyolc órás
felolvasás adta, melynek elindítója Fûzfa
Balázs irodalomtörténész volt. Az újdon-
ságot akkor az jelentette, hogy nem
egyetlen helyszínen, „egy szobába bezár-
va” történt a felolvasás, hanem több szín-
helye lett a programnak. A Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ magyar szakos hallgatói Bécs,

SZOFI – Legyen Szombathely az olvasás

Balogh János foglalkozása kisiskolásoknak



Kismarton, Sopron, Nagycenk és Kõszeg
utcáin, terein népszerûsítették az olva-
sást és tisztelegtek Széchenyi István és a
’48-asok emléke elõtt. 

A kezdeményezés kiváló fogadtatása
nekünk is jó példát mutatott, így életre
hívtuk rendezvényünket hagyományte-
remtõ szándékkal. 

A rendezvénysorozat koncepciója
mindenkor az volt, hogy célcsoportként
megszólítsuk – az óvodásoktól kezdve az
egyetemi hallgatókon át a felnõttekig –
valamennyi korosztályt, a sokféle kísérõ
programot pedig a felolvasás mint köz-
ponti elem köré szerveztük. A felolvasó-
pontok különbözõ szombathelyi helyszí-
neken mûködtek már. Sorolva a teljesség
igénye nélkül: helyijáratos buszon (30Y),
kávézóban, nyelviskolában, villamoson,
katolikus és evangélikus templomban,
köztéri szobrok mellett (például Weöres
Sándor szobránál), iskolákban, más
könyvtárakban. Ezeken az elõre meghir-

detett helyeken bárki bekapcsolódhatott
a programba, akár aktív felolvasóként,
akár csak hallgatóként. A felolvasáshoz
pontgyûjtõ játék csatlakozott, amelynek
a lényege, hogy azok, akik minél több
felolvasóponton megjelentek és olvastak,
pontgyûjtõ füzetben gyûjtötték az olva-
sópontok pecsétjeit, a nap végén pedig
eséllyel indulhattak a fõdíjért, amelyet az
idén is a Smile Nyelviskola ajánlott fel.
Szintén a felolvasáshoz kapcsolódva két
egymást követõ évben is hirdettünk flash
mobot, vagyis villámcsõdületet esernyõ-
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s fõvárosa is!

✒✒    Janzsóné Sipos Melinda

Olvasópont: Weöres Sándor-szobor

Szövegtárgyak



vel vagy lufival és könyvvel a kézben, az
olvasás népszerûsítéséért.

A kísérõ programok esetében nagyon
szerencsésnek mondhattuk magunkat, hi-
szen ezek támogatásához minden alka-

lommal sikerült megnyernünk városunk
kulturális életének neves képviselõit:
színmûvészeket, költõket, írókat, zené-
szeket. Nagy hangsúlyt fektettünk arra is,
hogy az egyetemhez kötõdõ hallgatók-
nak, fiatal tehetségeknek szintén teret ad-
junk egy-egy fellépés erejéig.

Több éve sikeresen mûködünk együtt
a közoktatás résztvevõivel, az óvodás
korosztálytól kezdve a középiskolásokig
bezárólag, és a programok megtervezésé-
nél mindig figyelembe vettük a korosztá-
lyi sajátosságokat. Így az óvodásokat
vártuk már papírszínházas elõadással,
mesedélelõttel, a kisiskolásoknak játékos
interaktív foglalkozást szerveztünk helyi
költõkkel, írókkal, színészekkel, a felsõ
tagozatosokat, valamint a középiskoláso-
kat pedig zenés, rendhagyó irodalomórá-
ra invitáltuk az elmúlt években. 

A fentieken túl játékokat is kínáltunk 
a korábbi években, többek között
Scrabble-versenyt, Virtuális Digitális
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Olvasópont: villamos

Varga Bence és Szalai Szabolcs foglalkozása



Erõd játékot, Ókori és Irodalmi Gyalog
Galoppot, K’Nex kreativitást fejlesztõ já-
tékot, amelyeket mindig nagy érdeklõdés
kísért. 2011-ben és 2012-ben Szombat-
hely város ünnepi könyvheti programjai-
nak is szervezõi és lebonyolítói voltunk.

Az idei rendezvény megvalósításakor
követtük a már több éve kialakult és be-
vált koncepciónkat. A Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Savaria Egyetemi Köz-
pont Könyvtárában a délelõtt során 
különbözõ irodalmi programokat nyúj-
tottunk minden korosztály számára. 
A kisiskolásoknak Csider Sándor költõ
és Balogh János, a Weöres Sándor Szín-
ház színésze tartott foglalkozásokat, a
felsõ tagozatosoknak és a középiskolá-
soknak pedig Csak lazán – fiataloktól fia-
taloknak címmel könnyed hangvételû

irodalmi mûsort kínáltunk a Savaria
Slam Poetry közremûködésével. Ugyan-
csak a középiskolásoknak szólt a
RAMBO-versek címû rendhagyó iroda-
lomóra, ahol Rozmán Kristóf segítségé-
vel fény derült arra is, hogyan szavalják a
külföldi hírességek a magyar verseket. 
A délután folyamán bemutatásra kerültek
a Savaria University Press (SUP) leg-
újabb kiadványai. Többek között Láng
Gusztáv, Bokányi Péter, Csuk Ferenc,
Mezõ Edina és Pusztay János köteteit is-
merhette meg az irodalmat kedvelõ kö-
zönség. A szerzõkkel Fûzfa Balázs iroda-
lomtörténész, a SUP ügyvezetõje beszél-
getett.

A nap zárásaként Menjünk a Marsra!
címmel Varga Bence (egyetemi hallgató,
a Zaporozsec zenekar frontembere) és
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Szalai Szabolcs (Kazinczy-emlékérmes
egyetemi hallgató) zenés irodalmi sci-fi-
jét hallgathatták meg az érdeklõdök a
Cafe Freiben. 

2015-ben a könyvheti felolvashow-
hoz kapcsolódóan két pályázatot is hir-
dettünk az általános és középiskolások
számára. Az OlvaSHOWFotóSHOW ke-
retében fotókat vártunk a vállalkozó szel-
lemû diákoktól, ahol önmagukat helyez-
ték képbe kedvenc könyvükkel. 

A szövegtárgy-projekt – amely 2011-
ben már sikert aratott a diákoknál – kere-
tében pedig irodalmi mûvekhez kapcso-
lódóan készíthettek tárgyakat az iskolá-
sok. A szövegtárgy egy sajátos „mûalko-
tás”, alkalmazott irodalom a szó szoros
értelmében. Olyan tárgy, amit irodalmi
mû ihletett, de úgy, hogy annak szövegé-
vel szoros vonatkozásban van. A legjobb

pályamunkákat a szponzorok felajánlása-
ival jutalmaztuk.

A programok megvalósítását minden
évben önálló és bõvülõ weblap
(http://tudastar.nyme.hu/sekkonyvtar/
SZOFI) és könyvtárunk Facebook-
oldala, valamint a helyi média támogatta
és segítette. A weblapon közel ezer fény-
kép és videó mutatja be az elmúlt évek
eseményeit, a projekt sikerességét.

Az elmúlt öt év összegzéseként – fi-
gyelembe véve a rendezvényen részt 
vevõk számát és aktivitását – elmondhat-
juk, hogy a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár
és Levéltár által szervezett Ünnepi
könyvheti felolvashow Szombathely kul-
turális programkínálatának részévé vált,
megvalósítva a tervezett célt, legyen
Szombathely az olvasás fõvárosa is! ■
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Csider Sándor foglalkozása kisiskolásoknak


