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BÁBSZÍNHÁZ A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

Egy paravánnal kezdődött minden. Pontosabban azzal a problémával, amivel
egyre több gyermekkönyvtár kénytelen szembenézni: az olvasók, látogatók
számának csökkenésével. Ahogy azt mondogatni szokták: az internet, a tévé, a
DVD elvonja a gyerekeket a könyvtől, a könyvtártól. A szülők már nem érnek rá
esténként meséket olvasni lányaiknak, fiaiknak, hiszen az egésznapos munka
után otthon is helyt kell állni. Egyszerűbb, ha benyomjuk a televíziót, a
számítógépet. Mindezen persze lehet siránkozni, és ölbe tett kézzel ülni, várva
az olvasót, a gyereket és a szülőt, hogy mégis benyit a könyvtárba. Vagy lehet
tenni érte. De mit? Pótolhatja-e a könyvtár a mesélés örömét?
Mint számos gyermekkönyvtár, mi is próbálkoztunk sok mindennel. Játszó-
házzal, mesemondó szőnyeggel, ahol könyvtárosok, óvónők, de akár szülők is
elmondhatták kedvenc meséjüket. Mindez hol több, hol kevesebb sikerre
vezetett.
Aztán megtaláltuk a paravánt. Pontosabban tudtuk, hogy árválkodik egy
valahol a könyvtárban, egy félreeső helyiségben, ahol nincs láb alatt. Ám el is
felejtkeztünk róla. El, hiszen nem is igen tudtuk, mit kezdjünk vele. Egyszer
azonban belebotlottunk. A paravánt nézve pedig eszünkbe jutott: gyerekként
mennyire szerettük a bábelőadást. Sőt, az is hamar kiderült, nem csak nézni, de
játszani is bábszínházasdit! Egy darabig nézegettük, aztán arra gondoltunk, ha
lennének bábok, rendezhetnénk előadást a gyerekeknek. Persze, mindjárt
megfogalmazódtak az ellenérvek is: nem tudjuk mi megcsinálni, könyvtárosok
vagyunk, nem színészek.
Néhányan mégis összeálltunk, és eldöntöttük: a közelgő Mikulásra egy
bábelőadással lepjük meg a gyerekeket. Díszleteket készítettünk, próbáltunk és
néhány hét alatt összeállt az első előadás. A bemutatóra néhány tucatnyi gyerek
jött el. A paraván mögül ugyan mi nem láttuk a csillogó gyermekszemeket, de a
nevetésből, a velünk együtt énekelt dalokból sejtettük: megnyertük a
közönségünket. Ezt pedig csak erősítették a szülők, akik az előadás után
kérdezgették, mikor lesz a következő bemutató. Mi pedig szinte rögtön
döntöttünk: újabb előadást készítünk. Innen már nem volt megállás. Egyre több
család érkezett az előadásokra. Óvodai csoportok jelentkeztek be. A gyerekek, a
családok pedig az előadás után ott maradtak. A könyvek között válogattak és
kölcsönöztek.

Közben az is kiderült: a bábozás csapatépítésnek sem rossz. Az előadások
ugyanis igazi közös produktumok. Van, akiben egy díszlettervező veszett el,
más varrónőként segít, de ha kell, tudunk verseket faragni, dalszöveget írni. így
lassanként kialakult a „bábszínház" magja. S nem csak gyermek-
könyvtárosokból. Akad közöttünk felnőtt olvasószolgálatban tevékenykedő
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kolléganő, sőt ruhatáros is. Mindez pedig igazolja,
hogy egy nagyobb könyvtárban is tudnak együtt,
egy cél érdekében gondolkodni és tenni a különböző
részlegekben, emeleteken egymástól egyébként
elkülönülten dolgozó kollégák.
Talán ezt az összefogást érezték meg mások is.
Hiszen néha onnan jött a segítség, ahonnan nem is
vártuk. így például a szolnoki Szigligeti Színház
egyik színészétől. Horváth Gábor mikor hallott a
kezdeményezésünkről, azonnal jött és segített. Sok
„apró kis ötlettel" színesítette az előadást, rendezte
és irányította a darabot, ha kellett, élő gitárkísérettel,
kiváltva az addig számítógépről szóló muzsikát. De
jött a színház énektanára is: Simon Erika pedig nem
csak zongorázott, de tanított is énekelni.
Mára már szűk lett a gyermekkönyvtár olvasóterme,
mely helyet ad a bábelőadásoknak. így egy-egy
szombaton már kétszer is a paraván mögé kellett
állni. A kezdeményezésre pedig felfigyelt a városi
tévé, a megyei lap, melynek internetes portálján így
fogalmazott Jenéi Gyula költő: „Tudták, hogy
Szolnokon van egy bábszínház!"
A legnagyobb dicséretet mégis a gyerekektől kapjuk
és kaptam. Az egyik kisfiú ugyanis a minap a
könyvtárba benyitva így köszönt: szia, Sipka Manó!
Bábelőadásaink a könyvtárban, időrendben:
2008. december: Két Mikulás nem fér meg egy
erdőben. 2009. januártól: A bűvös kendő; Amikor a
Tél is fázott; Az Aranyváros muzsikusa; Cini Samu
és Bálna Béla; Tündérszép Ilona és Árgyélus; Az
égig érő paszuly; 2009. december: Karácsonyi
történet; 2010. január: Közkívánatra ismételve a
Karácsonyi történet; 2010. február: A három
kismalac; 2010. március: A négy vándorénekes.
2008-ban összesen 190 gyermekkönyvtári programot
regisztráltunk, amelyen 7259 fő vett részt. 2009-ben
a célunk az volt, hogy növeljük a
gyermekkönyvtárba látogatók számát. Ezért
bővítettük a kínálatunkat és céloztuk meg a
családokat. Havonta egy alkalommal családi
hétvégét tartunk, ahol a könyvtárba érkező
látogatókat egy bábelőadással lepjük meg. A szülők
és a gyerekek nemcsak részt vesznek ezeken a
programokon, hanem beiratkoznak és kölcsönöznek
is.

így sikerült 202 programot rendezni, melyen 12.863
látogató vett részt 2009-ben.

A képek a rendezvényekről megtekinthetőek:
http://picasaweb.googie.hu/vfmknM/AHaromKismalcicg544468340323Q864578
http://picasavveb.gwgle.hu/karolvnora/BabeioadasA KossutriTeren?feat=ernail»
http://archiv.vfink.hu/portal/20090523/
http://archiv.vfmk.hu/portal/20090627/03/
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a gyermekkönyvtár osztályvezetője

SÖTÉTSZOBÁS UTAZÁS A
GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

„Néhány percnyi tevékenység a sötétben: Neked játék, nekünk valóság.
Te azután kinyithatod a szemed, de mi maradunk.
Vidd el a bőröndnyi élményt, és még jobban örülj a fénynek!"

Részlet a Bőröndbe Zárt Sötétség ismertetőjéből.

Múlt év novemberében rendhagyó programot
szervezett könyvtárunk a Vakok és Gyengénlátók
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületével és
jászberényi szervezetével.
A Városi Fogyatékos Nap keretében rendezett
Bőröndbe Zárt Sötétség c. rendezvényünk három
napig tartott.
Ezzel a programmal hozzájárultunk a könyvtár
szociális és esélyteremtő funkciójának az
erősítéséhez. Minden réteg felé nyitni kell,
információt biztosítani mindenkinek.
Szemléletváltoztatás szükségeltetik a könyvtáros
társadalomban is! Egyfajta társadalmi integrációnak
kell létrejönnie a könyvtárakban. Mindenféle
embernek helye van a kulturális intézményekben
politikai hovatartozás, bőr színe, egészségi állapot
stb. függetlenül. Az utóbbi években jobban
odafigyelünk országos szinten a fogyatékkal élőkre.
Az ő kiemelt ellátásukat segítik a TIOP, TÁMOP
pályázatok is.
Előzetesen minden iskolába ellátogattunk,
beszéltünk az igazgatókkal, pedagógusokkal.
Célunk volt, hogy a látogatók megismerkedjenek a
vakok mindennapi életével, legyenek elfogadóbbak
a fogyatékos emberekkel. Tanulják tőlük, hogy
akaraterővel, hittel a nehézségek megkönnyíthetők,
teljes értékű emberekként élhetnek ők is, ha
megfelelő segítséget is kapnak.
A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesülete és a jászberényi klub között
szoros a kapcsolat évek óta.
Most elhoztak városunkba egy bőröndnyi eszközt,
és lelkes, segítő kezüket, hogy bemutassák a vakok
mindennapi életét.
Dr. Baranyiné Miks Mária, Germann Sándorné és
Víg Éva a megyében már sok helyen részt vett ezzel
a programmal, és mindenhol nagy érdeklődés
kísérte. Kíváncsian vártuk, hogy milyen lesz a mi
könyvtárunkban!
Előzetes bejelentkezést kértünk. Már az első nap
végén alig maradt hely újabb látogatóknak. A
vállalkozó kedvű gyermekek, pedagógusok,
könyvtárosok, felnőttek kipróbálhatták, milyen
vakon párnát húzni, fel lehet-e ismerni más
érzékszerveinkkel az egyes ruhadarabokat,
fűszereket, gyümölcsöket. Mennyire más látásunk
híján megszabadítani egy almát a héjától.
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De külön kihívást jelentett a cipőfűzés, vagy az
olyan logikai játék vakon történő kirakása, melyet
egy teljesen egészséges hároméves játszva
megoldana. Feladatról feladatra haladva a szó
legszorosabb értelmében vak vezetett világtalant a
sötétben, meglepően nagy sikerrel.
Könyvtáros kollégáimmal izgalommal és félelemmel
indultunk neki a negyven perces sötétszobás
utazásnak. Kezdeti nehézségek után már
megnyugodva végeztük a tevékenységeket.
Még nevettünk is botladozásainkon. Kezünket fogva
különös megértéssel és türelemmel vezettek
bennünket a szolnokiak, hogy ne féljünk.
Az utazás végén olyan csodálatos volt látni a Fényt!
A rendezvényt még más tevékenységek tették
teljessé. Érkezéskor a vendégek "világos
előszobában" megismerkedhettek egy vak
házigazdával, az őt segítő kutyával és egyéb, a
látássérültek életvitelét megkönnyítő eszközökkel.
A sötétszoba mellett a gyermekkönyvtár
olvasótermében várta a csoportokat Szabó Gyuri
vakvezető kutyájával, Maszattal.
Az ő életének részese ez az okos állat, aki segíti a
mindennapok világában való eligazodást.
A gyönyörű, barátságos labrador kutyust
Jászberényben képezte ki Dánffy Brigitta és párja,
Szabó Gábor mentőkutyás.
Gyuri 10 éve veszítette el a látását, de mióta Maszat
segíti őt, kitágult előtte a világ. A kutyussal sok
helyre el tud menni, nem kell kísérő. Együtt mennek
kisfiáért is az óvodába. Különös látvány az utcán ő
és a szinte fehér kutyusa.
Még a nagy kamasz fiúk is „szájtátva" hallgatták ezt
a csodálatos fiatalembert, aki teljes
természetességgel beszélt a vakságáról.
Vidámsága, humora, a leikéből áradó szeretet
mindenki számára példa lehetne.
A gyermekek életkorának megfelelően mutatta be a
gyermekkönyvtár hosszú kölcsönzőjében, hogy
milyen utasításokat fogad el a kutya. Szinte vele
együtt létezik, lélegzik: ha nyugodt, a kutya is
nyugodt. Ha kicsit zaklatott, Maszat is
elbizonytalanodik a vezetésben.
Sok-sok szeretetet, dicséretet, s persze jutalmat is
kell kapnia, hogy megfelelően tudja „szolgálni" az
embert, akinek az életére vigyáz.
Nagyon megható volt, amikor egy vakon született
fiú próbált vezetést kérni a kutyustól.
Az érdeklődők megnézhették, kipróbálhatták a
Braielle-írást használó pontírógépet és a beszélő
programmal ellátott számítógépet. A közönség
apraja-nagyja nagy élvezettel figyelte, próbálgatta.
Horváth József jászberényi klubtagunk végtelen
türelemmel, készségesen mutatta be ezeket a segítő
eszközöket. Olyan pozitív kisugárzással tette ezt,

mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne a
vakság. A gyermekek számára játék volt? Vagy
sokkal több annál? - sokat foglalkoztatott ez a
kérdés. Mindenesetre következő napokon is
visszajöttek.
- Józsi bácsi hol van ?
- Gyuri bácsi már nincs itt? Megkaphatnám a
telefonszámukat?
- Ilyen jövőre is lesz a könyvtárban?
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy, a
gyerekeknél minden sokkal természetesebben zajlik,
mint a felnőtteknél. Ők sokkal jobban elfogadják,
hogy minden ember MÁS.
Ha az utcán nem a „megbámulás" jelét, hanem
segítőkészségüket ajánlják fel, talán még szüleik
figyelmét is felhívják erre - akkor eredményes
munkát végeztünk.
A látássérült emberek által vezetett
"foglalkozásokon" mintegy 190 fő vett részt három
nap alatt: tanulócsoportok, munkahelyi
közösségek, családok, egyéni érdeklődők.
Egy-egy csoport nagyjából negyven percet töltött
sötétségben. Meg kell hagyni, hogy felkavaró
élmény volt. Annak, aki türelemmel kivárta, hogy
sorra kerüljön, és volt mersze vakon az ismeretlenbe
lépni, talán valamelyest csökkent a félelme látása
elvesztésétől.
Mert nemcsak látta és hallotta, hanem meg is
tapasztalta, hogy ha kicsit több türelemmel és
fantáziával, ha kicsit lassabban is, de az élet élhető
és megélhető anélkül is, hogy látnánk a bennünket
körülvevő világot.
Különös, számomra megrázó élmény volt ez a
rendezvény. A látássérültek adták nekünk az erőt és
a hitet, semmi panaszkodás nem volt életükkel
kapcsolatban. Három napig cselekvő részese
voltam, éreztem, hogy csak úgy árad a szeretet a
gyermekkönyvtárban! Jó volt belépni!
Mintha a világ legszebb, legtermészetesebb dolga
volna az elfogadás. Ahogyan annak mindig is
kellene lennie!

Csak így, a sötétszobai utazást megtapasztalva,
segédeszközöket kipróbálva vált igazán érthetővé
Baranyiné Miks Máriának, a megyei egyesület
elnökének egyik bölcselete, amely talán a program
mottója is lehetett volna:

"Jobb szem nélkül élni, mint szív nélkül meghalni".

Palócz-Bakos Ilona
gyermekkönyvtáros

Jászberény
Városi Könyvtár és Információs Központ
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JÁNOSHIDAI HÍREK

Február közepén Jánoshida lakosai arra lehettek
figyelmesek, hogy hirtelen munkásemberek jelentek
meg a település központjában, erőgépeket, építési
anyagokat pakoltak, járdát, betont, lépcsőt
bontottak, felkeltve ezzel a járókelők figyelmét,
kíváncsiságát. A helyi újságban egy interjú készült a
polgármesterrel, amelyben a fejlesztés
körülményeiről kaphattunk információkat. A
polgármester úr elmondta, hogy jelen pillanatban
teljes változáson megy át a falu központja, de
emellett a Faluház is: egy nyertes pályázatnak
köszönhetően egy olyan fejlesztés valósul most meg,
amely régóta tervként szerepel a helyi
Önkormányzat elképzeléseiben. Szerették volna, ha
a település központja átalakul, megújul. A tervek
olyan modernizációs elemeket is tartalmaznak,
melyek akár egy kisvárosban is emelhetnék a
színvonalat.
A polgármester úr konkrétan elmondta, hogy
milyen elemeket foglal magába a beruházás:
„A fejlesztés két részből tevődik össze. Egyrészt a
Faluház, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Iskola
előtti terület teljes átalakításával egy közpark kerül
kialakításra, amellyel megnöveljük a már meglévő zöld
területek nagyságát is. Ez az újonnan kialakított zöld
terület az újonnan ültetett növények mellett teljes
gyeptéglázást is jelent. A park gondozásához öntöző
rendszert építünk, valamint a mostani járda helyén térkő
burkolatot helyezünk el, mely sétáló utca jelleget ad majd
a település központjának. Mindezek mellett a főtéren kerül
elhelyezésre egy szökőkút, és a környezetében
kandeláberek, padok, kerékpártároló és új hulladéktárolók
lesznek kihelyezve. A polgármesteri hivatal előtt 3db nagy
méretű zászlótartó rúd is elhelyezésre kerül, melyek közül
a középső, díszesebb formában megjelenve, mint
országzászló funkcionál.

Ezzel párhuzamosan a Faluház is jelentős átalakuláson
megy majd keresztül. A bejáratnál akadálymentesítés
történik, melynek során rámpa kialakítására kerül sor,
ezen kívül az épület nyílászárói — ablakok, ajtók — is
kicserélődnek, egyedileg gyártott fa nyílászárókra,
valamint megtörténik az épület hőszigetelése is."

Ezek után kérdezheti az olvasó, hogy mindezt miből
finanszírozza az önkormányzat. Erre is megkaptuk a
választ.
„Az Önkormányzat 2009 szeptemberében nyert
támogatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Falumegújítás - és fejlesztés jogcímén kiírt pályázatán,
melynek támogatási összege 26 296 939 Ft vissza nem
térítendő támogatás. A beruházás teljes összege
32 871 173 Ft, amelyből a támogatás feletti összeget az
önkormányzat önrészként biztosítja a megvalósításhoz.
Ez egyébként azon vidékfejlesztési pályázatok körébe
tartozik, amelyekre a kistérségi LEADER program nyújt
lehetőséget. Ezen pályázatok esetében a Jászsági Kistérségi
Helyi Közösség Egyesület a kiíró és a döntéshozó,
amelynek településünk is alapító tagja."
Mivel polgármesterünk egyben az egyesület
alelnöke, emiatt a benyújtott pályázatot nem is
lehetett helyben Jászapátin lepontozni, mint a többit,
hanem Budapesten az MVH végezte az értékelést.
Az önkormányzat testületi ülés keretében döntött
arról, hogy a külső felújítási munkálatokkal és
főtérrendezéssel párhuzamosan a Faluház belső
helyiségeit is felújítja. Ennek finanszírozására bruttó
4 800 000 forintot szavazott meg a képviselő testület.
A felújítás során teljes belső falfestésre kerül sor, a
könyvtárhelyiségekben a parkettát is kijavítják,
lakkozzák, a folyosók parkettáit pedig cserélik. A
szociális blokkot teljesen átalakítják egy új,
mozgáskorlátozott wc kialakításával. Az előtér
mozaikköveinek felszedése után új járólapok
kerülnek lerakásra. A nagyterem színpadának
burkolatát is teljesen felújítják. Mindezen
munkálatokhoz hozzátartozik még a Polgármesteri
Hivatal házasságkötő termének festése és parketta
felújítása is.

Ez a hatalmas beruházás a tervek szerint május
végére, de legkésőbb a Falunapokra befejeződik,
aminek eredményképpen egy modern és csodaszép
Főteret valamint egy kívül-belül felújított közösségi
teret, mondhatni egy „Új Faluház"-at kapnak a
jánoshidaiak.

Pintér Krisztina
kulturális szervező, könyvtáros

Jánoshida

UJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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MKE HÍREK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet kéri és
várja tagjaitól a befizetéseket. 2010-ben is a számlára
lehet utalni a 4000,- Ft-os tagdíjat. Nyugdíjasoknak
1000,- Ft az éves tagdíj.
Számlaszám: 11745011-200482888-00000000
Kérésre sárga befizető csekket küldünk.
Természetesen minden érdeklődő kollégát
szeretettel várunk tagjaink sorába.
2010-ben kiemelt programunk a nyugdíjas találkozó
lesz, valamint választásokra kerül sor. Elérhetőségek
a http://www.vfmk.hu/0305 címen találhatóak.
2010-ben Baján rendezi meg 42. Vándorgyűlését a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Illés Julianna
elnök

MEGHÍVÓ
A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Könyvtáros Klubjának programjára

2010. április 22-25-e között kerül megrendezésre a
(Millenáris, 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.)
program, ízelítő a rendezvényekből:
Április 23. péntek:
Könyvtári szolgáltatásintegráció a pécsi
Tudásközpontban. Előadók: Szellőné Fábián Mária
főigazgató-helyettes, PTE Egyetemi Könyvtár; Dr.
Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató, Csorba
Győző Megyei-Városi Könyvtár; Markó Tamás
informatikai főigazgató-helyettes, PTE Egyetemi
Könyvtár; Moderátor: Fonyó Istvánné főigazgató,
BME OMIKK (Magyar Periodika Kör, MKE)
Szotar.net bemutató. Előadó: Kiséry István online
üzletágvezető, Akadémiai Kiadó; Moderátor: Nagy
Anikó főtitkár, MKE (Akadémiai Kiadó, MKE)
Az olvasó könyvtáros sorozatban:
Amit szeretek/szeretnek olvasni. Könyvajánlások
gyermekeknek és felnőtteknek. Előadó: Kucska
Zsuzsa könyvtárvezető, FSZEK Terézvárosi
Gyermekkönyvtár.
- Isten, Jahve, Allah - 100 válasz a gyerekek 100
kérdésére. Könyvbemutatót tart: Dián Viktória
szerkesztő, Móra Könyvkiadó és Tüske-Hegedűs
Andrea, a kötet fordítója. Moderátor: Nagy Erzsébet
Viktória osztályvezető, Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár (Debrecen) (MKE Gyermekkönyvtáros
Szekció)
Az olvasás missziója: az iskolai könyvtár adta
lehetőségek a 21. században. Előadók: Hock
Zsuzsanna, Eigner Judit, Szák-Kocsis Kata
Moderátor: Hock Zsuzsanna. (MKE, MFPI Fővárosi
Könyvtárostanárok Műhelye)

Április 24. szombat:
Márai Program. Pódiumbeszélgetés. Résztvevők:
Harsányi László, Kormos Sándor, Takács József,
Venyigéné Makrányi Margit, Zentai Péter László
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete)
A Márai Program lebonyolítása. Tájékoztatót tart:
Kormos Sándor ügyvezető igazgató, Könyvtárellátó
Kapcsolatok országszerte. Bemutatkoznak a Kelló
területi képviselői. Moderátor: Bariczné Rózsa Mária
könyvtári menedzser, Könyvtárellátó (Könyvtárellátó
Nonprofit Kft, MKE)
Találkoznak "AZ ÉV OLVASÓI". Vendég: Hegedűs
Béla költő, a díj alapítója. Moderátor: Dr. Szóró
Ilona kommunikációs vezető, Könyvtárellátó.
(Könyvtárellátó Nonprofit Kft., MKE)
A részletes program az alábbi címről elérhető:
http://www.mke.oszk.hu/programok/konyvlaros klub2010.pdf

(szerk.)

ÖSSZEFOGÁS 2010-BEN IS!

2010-ben tovább kívánjuk bővíteni a könyvtárak
számát, s egyre több „egyéb" típusú könyvtárat
szeretnénk bevonni az önkormányzati fenntartásúak
mellett Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Célunk továbbra is az, hogy az országos
együttműködéssel megvalósuló Könyvtárak
összefogása a társadalomért projekthez
csatlakozzunk. A programsorozat célja a családok
invitálása a könyvtárba, szolgáltatásaink
megismertetése a család minden tagja számára.
Kulturált szabadidőtöltést, tanulási lehetőséget,
kikapcsolódást, e-ügyintézést, stb. biztosítsunk
gyakorlatilag 0-99 éves korig minden érdeklődő
számára. A családok szerepe elvitathatatlan a
társadalmi megítélésben, ezért törekszünk arra,
hogy a család minden tagja együtt, látogatóként
megjelenve, az intézményeinkben elégedett
használóvá váljon. A programsorozat kiemelkedő
segítség lehet ebben a törekvésben.
A program tematikus napjait használva a megye
csatlakozó könyvtáraiban a következő időpontok-
ban tartunk kapcsolódó rendezvényeket.

• október 4. média kampány
• október 5. Olvas a család
• október 6. Tanul a család
• október 7. Egészséges család
• október 8. Gazdálkodik a család
• október 9. Játszik a család
• október 10. Könyves Vasárnap

A megyében minden könyvtár közreműködésére
számítunk!

Illés Julianna
pályázati felelős
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VALENTIN - NAPOK A VERSEGHY
KÖNYVTÁRBAN, AVAGY EGY KÜLÖNLEGES

LÉGYOTT...

Romantikus találkozás egy könyvvel... idén is
ennek jegyében telt a Valentin-nap a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtárban. Intézményünkben
immár harmadik éve vált hagyománnyá, hogy a
kedveskedés és az apró figyelmességek ünnepe (kis
hazánk táján Bálint nap) alkalmából színesebbé,
élménydúsabbá teszünk egy hetet, mely a szeretet,
szerelem jegyében telik, természetesen könyvekkel a
főszerepben. Gondoltunk hát egyet 2010
februárjában is, és elhívtuk kedves olvasóinkat egy
romantikus, kulturális utazásra. Szerelmes témájú
könyveinket ünnepi csomagolásba öltöztettük,
fokozván a pillanat izgalmát, mikor is hazatérve
kicsomagolhatták a bátor vállalkozók azt a könyvet,
CD-t vagy DVD-t, amely randevúra hívta őket
abban reménykedve, hogy újfajta tapasztalatokkal,
élményekkel lesznek gazdagabbak a megismerkedés
után. Az élmények persze nem maradtak el, mert
minden találkozás, barátkozás egy új könyvvel
maga a csoda, hisz a könyvekben lélek van és
mindenki számára a saját személyre szabott
üzenetét közvetíti. A Valentin jegyében eltelt napok
pedig különösen alkalmasnak bizonyulnak e
gondolatok, érzelmek befogadására.
Ezen a héten helyet kapott egy játék is, melynek
keretében megkérdeztük látogatóinkat, hogy az
általunk megjelölt öt magyar és öt külföldi
szerelmes témájú könyv közül véleményük szerint
melyik a legromantikusabb. Olvasóink szívesen
voksoltak kedvenceikre személyesen és az
interneten egyaránt. Számomra meglepő, de egyben
örvendetes tapasztalat, hogy bár látszatra a mai kor
embere másfajta erkölcsi normák szerint él, az
alapvető emberi tulajdonságok és érzelmek mit sem
változnak. Shakespeare csodálatos drámája a
szerelemről és gyűlöletről még napjainkban is a
legszebbnek és egyik legidőtállóbbnak tartott
történet idősnek és fiatalnak egyaránt. A szerencsés
nyertesek között „apró szíves meglepetéseket"
sorsoltunk ki, melynek az édesszájúak különösen
örültek. A sorsolás ceremóniáját a Könyvtárosok
Kórusának fellépése tette színesebbé, melynek során
kedves, szerelmi témájú dalok hangoztak el.
Angolszász szokás révén nem feledkeztünk el az
angol hagyományok iránt érdeklődőkről sem, nekik
is kedveskedtünk egy kis könyvajánlóval. Ez a kis

ízelítő angol nyelvű szépirodalmi alkotásokat és
Valentin-napi hagyományokról szóló könyveket
tartalmazott, amelyeket igen szép számmal
látogattak meg az olvasóink az interneten, hisz
innen biztosan megtudhatták olvasóink sok egyéb
más érdekesség mellett, hogy honnan ered a
Valentin- napi képeslapküldés szokása.
Természetesen nem hiányozhatott honlapunkról a
magyar nyelvű kínálatunk sem. Érdeklődőink itt
kedvükre mazsolázgathattak a párkapcsolattal,
szerelemmel foglalkozó szépirodalmi és
szakkönyvek között a pszichológiától a néprajzig
bezárólag minden területen. És ha mindezek mellett
még hiányérzete támadt volna látogatóinknak, a
szerelemhez kapcsolódó linkajánlóink között
böngészhettek kedvükre, amit szép számmal meg is
tettek a számláló szerint.
Ezen ünnepi alkalomból kedvezményes beiratkozási
akciót is indítottunk. Ha két felnőtt együtt iratkozott
be egyéves könyvkölcsönzésre, az egyikük
regisztrációs díját elengedtük, bízva abban, hogy
ezzel a gesztussal is gyarapítani tudjuk olvasóink
táborát.
Végül ez évben is levontuk a tanulságokat arról,
hogy mit csinálhattunk volna jobban, és mindezen
tapasztalatokkal felvértezve jövőre újult erővel
tudjunk egy szép Valentin-hetet szervezni olvasóink
megelégedésére.
Konklúzióként talán csak annyit, hogy
újdonságokban és meglepetésekben nem volt hiány
és jó volt látni, hogy ez a hét is az olvasóink örömét
szolgálta.
Vannak persze méltatlankodók, akik
megkérdőjelezik ennek az ünnepnek a jogosságát,
de én úgy vélem, minden ünnep attól szép, hogy az
emberek érzik és hiszik, hogy az a pillanat értük és
nekik szól és könyvtárunkban ez a cél vezérelt
bennünket Valentin napján is.

Vona-Gődér Krisztina
könyvtáros

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
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