
Kiskunfélegyházán a Petõfi Sándor Vá-
rosi Könyvtárban az ünnepi könyvhét 
alkalmából adták át a mindenki szá-
mára bármikor ingyenesen hozzáfér-
hetõ utcai könyves szekrényeket, az
OlvasLAK-okat.

A nyugat-európai országokban már el-
terjedt és sikeres „közösségi könyves-
polcok” kezdeményezés, a Végy egyet,
tégy egyet mozgalom számos változatban
ismert már Magyarországon is.

Az olvasásnépszerûsítés ezen formá-
jához könyvtárunk is régóta csatlakozni
kívánt. Az idei év adott lehetõséget arra,
hogy támogatóink segítségével megvaló-
síthassuk korábbi elképzelésünket. Há-
rom utcai könyves szekrényt adhattunk át
a város három különbözõ pontján az ér-

deklõdõ közönségnek. A szekrényeket
OlvasLAK-nak neveztük el, amely név a
formájukból adódik, hiszen a könyvszek-
rények a könyvek számára is lakályos kis
házikók lettek. Az ötletet az adta, hogy
madárbarát kertünkben már több madár-
odú, madárkápolna van kihelyezve, s
ezek közé remekül illik az odúszerû kis
könyves házikó.

Elhelyezésükhöz igyekeztünk forgal-
mas köztereket választani a szekrények
jó megközelíthetõsége és köztudatba ke-
rülése érdekében, így kerülhetett egy a
könyvtárunk és a taxiállomás közötti
parkba, egy a helyi buszpályaudvarra és
egy városunk strandjának zöldterületére.
Felállításukkor figyelembe vettük azt is,
hogy lehetõség szerint pad közelébe te-
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gyük, hogy bárki kényelmesen beleolvas-
hasson a könyvekbe, válogathasson a kí-
nálatból.

A szekrénykék állandóan nyitva van-
nak, bármikor kivehetõk vagy belerak-
hatók a könyvek. Mivel „becsületkönyv-
tárként” mûködik, senkitõl sem kérjük
számon, mikor hozza vissza a kivett
könyvet, hoz-e helyette másikat, sõt en-
nek a kölcsönzésnek határideje sincs, tel-
jesen a bizalomra épít. 

Gondozásukat mi, a könyvtár dolgo-
zói végezzük, könyvekkel való feltölté-
sükrõl is gondoskodunk, legtöbbször a
könyvtárnak ajándékozott könyvekbõl
válogatva. Ugyanakkor azt érzékeljük,
hogy a lakosság is nagy szeretettel hozza
el s teszi közkinccsé a már kiolvasott
könyveit. Az ünnepélyes átadásukat kö-
vetõen nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptunk könyvtárunk beiratkozott olva-
sóitól is. Az azóta eltelt idõ alatt már né-
hány tapasztattal is gazdagabbak lettünk.

Ahogy azt elõre sejtettük, a legnagyobb
forgalom a buszpályaudvarnál lévõ
OlvasLAK-ban bonyolódik. Itt már azzal
is találkoztunk, hogy egy olvasó üzenetet
írt olvasótársainak, hogy mit szeretne ol-
vasni, és biztat másokat is arra, hogy ír-
ják le, mit olvasnának, s aki tudja teljesít-
se azt. Szerencsére félelmeink – hogy
esetleg megrongálják vagy nem rendelte-
tésszerûen használják õket – idáig alapta-
lannak bizonyultak. Örülünk annak is,
hogy más városból már megkerestek
bennünket azzal a kérdéssel, hogy náluk
miként valósítható meg hasonló könyv-
szekrények létesítése.

Fontos megemlíteni, hogy mindez tá-
mogatóink felajánlása és esetenként ön-
ként vállalt munkájuk, közremûködésük
nélkül sokkal nehezebben valósulhatott
volna meg. Így köszönet illette a helyi
Kossuth Lajos Középiskola, Szakiskola
egy tanulóját, aki pedagógus felügyelete
mellett végezte az asztalos munkálato-
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kat. Az állványok elkészítését és az
OlvasLAK-ok talpra állítását egy helyi
Építõipari és Kereskedelmi Kft. ügyveze-
tõje vállalta magára. A feliratokat és a
táblákat egy helyi dekorboltban készíttet-
tük el. Engedélyt kaptunk a kiskunfél-
egyházi Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezettõl az általuk
fenntartott parkokba való kihelyezésre,
valamint a DAKK Zrt.-tõl (Dél-alföldi
Közlekedési Központ Zrt.) a buszpálya-
udvaron való felállításra.

A népszerûsítés érdekében még az
avatásukat megelõzõen készült egy kis-
film, mely a Youtube oldalán Olvaslak
néven tekinthetõ meg, valamint elérhetõ
honlapunkról (http://www.psvk.hu), to-
vábbá Facebook-oldalunkon is. A kisfil-
met a helyi Móra Ferenc Gimnázium
Médiamûhelye és Mozgásszínháza közö-
sen készítette, könyvtárunk felkérésére.

Amennyiben ismét lehetõségünk nyílik
rá, tervezzük további OlvasLAK szek-
rénykék kihelyezését a város más forgal-
mas pontjaira is – például játszóterek
mellé –, hiszen tovább szeretnénk hirdet-
ni, hogy olvasni bárhol, bármikor érde-
mes. ■
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