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A NAGY KÖNYV PROGRAM SIKERES RENDEZVÉNYEI 
KESZTHELYEN 

 
A 2005-ös évben a Nagy Könyv olvasásnépszerűsítő programsorozatot a 

könyvtárak, könyvtárosok kiemelt jelentőséggel kezelték. Mi tudjuk, hogy mennyire fontos a 
fiatalokat olvasásra buzdítani. Hisz ezért is dolgozunk. Az informatika terjedésével a 
szabadidős tevékenységek, valamint a tanulás e formáját fokozottabban kell népszerűsítenünk. 
2005-ben anyagi lehetőséget kaptunk rendezvényeink mennyiségének és színvonalának 
emeléséhez. Köszönettel tartozunk a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárnak, 
amelynek jóvoltából,(megyei pályázati összegből) intézményünk 413 ezer Ft támogatást 
kapott és használt fel erre a programsorozatra. 

Felnőtt részlegünkben 51, gyermekkönyvtárunkban 57 alkalommal szerveztünk és 
bonyolítottunk le rendezvényt. Ebből a Nagy Könyv pályázati összeget 26 alkalommal vettük 
igénybe: tiszteletdíjra, utazási költségre, tárgyjutalom vásárlásra, meghívók készíttetésére. A 
TOP 12 –es listát könyvjelzőkön osztogattunk olvasóinknak. A Nagy Könyv faliújságra  
pedig mindenki felírhatta és így ajánlhatta kedvenc regényét. Kiállítást is rendeztünk az éppen 
aktuális listán szereplő művekből. 

Rendezvényeink látogatottsága kiemelkedő volt, átlagosan 60-70 fős közönséggel. 
Legsikeresebb író-olvasó találkozóink: Konrád Györggyel, Csaplár Vilmossal, Spíró 
Györggyel, Darvasi Lászlóval voltak. A legnagyobb számú közönséget a Nemzet Színészével, 
Berek Katalinnal való találkozás vonzott. Meleg, adventre hangolódó esten ismerhettük meg 
Schäffer Erzsébet írót. 

Megalakítottuk a Nagy Könyv olvasókört a felnőtt és gyermekkönyvtárunkban 
egyaránt. Ennek keretében a TOP 12 regényt 6 alkalommal mutattuk be és ajánlottuk 
olvasásra, újraolvasásra közönségünknek. Az olvasókör vezetésére Kardos Gy. József 
nyugdíjas pedagógust kértük fel, aki figyelemre méltó felkészültségről, alapos 
irodalomkutatásról és kiváló előadókészségről tett tanúbizonyságot. 

Az ifjúsági regényeket 4 alkalommal mutatta be a fiatal olvasóknak, a felnőtteknek 
pedig 2 alkalommal 4 művet ismertetett.  

A játék véget ért. Mi azonban azt szeretnénk, hogy a Nagy Könyv programsorozat 
anyaga ne felejtődjön el, hanem használható legyen a későbbiekben is. 

Ezért arra kértem Kardos tanár urat, hogy írja le a Nagy Könyvről szóló 
előadásainak szövegét, annak reményében, hogy a szakma, a pedagógusok, könyvtárosok 
hasznát veszik ezeknek és talán – reményeink szerint – még az ifjúság szélesebb rétegei is 
elolvassák ezt az összeállítást. 

A Pannon Egyetemmel közös, sikeres kötészeti pályázaton elnyert összeget 
felhasználtuk e kötet kiadására, melyet az egyetem nyomdája készített. 
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