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Ha Bonyhád és június,
akkor Völgységi

Könyvfesztivál

A Solymár Imre Városi Könyv-
tár 2005-ben ötödik alkalommal
rendezte meg az ünnepi könyv-
hét után sajátos könyvünnepét,
a Völgységi Könyvfesztivált.

A fesztivál mottójául Supka Géza gondolatait
választották: „… az évnek egyik napján az or-

szág minden városában és falujában könyvnap

rendeztessék (…) gerincét a festõi könyvvásár teszi

ki, amely a városnak lehetõleg valamely csendes

terén, amennyire lehetséges, históriai épületek

vagy természeti szépségek keretében folyik le…”

A historikus épület a Perczel-kúria, amelyet a
harmadik Perczel Béla a múlt század elsõ évti-
zedében építtetett, és parkjában a másfél évszáza-
dos tulipánfák adják az ideális környezetet, a
könyvtárosok, könyvtárbarátok pedig a tartalmat
a hagyományos rendezvénynek.

A fesztivál nyitónapján az idõjárás nem volt
kegyes a bonyhádiakhoz, így ezen a napon a
könyvtár falai közé szorultak a kiadók, a progra-
mok. Ismét beigazolódott, hogy sok jó ember, aki
egy ügyért dolgozik, kis helyen is elfér. Egy-egy
olyan program maradt csak el, amelynek minden-
képp a szabadtéri színpadon kellett volna helyet

kapnia. Szerencsére másnap hajnalban felállíthat-
tuk a sátrakat. A kiadók és a programok jelentõs
része – üdítõ lélegzethez  jutva – kiköltözhetett a
parkba.

A hagyományokhoz hûen a fesztivált a város
polgármestere, Potápi Árpád nyitotta meg. Ezt
követõen az Illyés Gyula Megyei könyvtár igaz-
gatója, Elekes Eduárdné köszöntötte a rendez-
vényt és ajánlotta a látogatóknak.

Az ünnepélyes megnyitóhoz kapcsolódóan az
országos patchwork-pályázat – melynek témája a
betû, a könyv, illetve egy-egy olvasmányélmény
volt – kiállításának megnyitójára, a beérkezett
pályamunkák értékelésére és a díjak átadására is
sor került. A kiállítás megtekintése után a foltvar-
rás kedvelõi Perjés Erzsébettel találkozhattak.

Honismereti vetélkedõ

A könyvtárban mûködõ honismereti szak-
kör a fesztivál elsõ napjára tervezte tanévzáró
mûveltségi vetélkedõjét. A vetélkedõ témája
Bonyhád és a Völgység történelme, építészete
és néprajza volt. A négyfõs csapatok tudásuk-
ról a Nagyné Fridrich Valéria által összeállí-
tott, nem könnyû, de igen színes feladatok so-
rán adtak számot. A gyerekek elõzetes feladat-
ként bonyhádi épületeket örökítettek meg rajz-
ban és üvegfestéssel, valamint videofilmet ké-
szítettek a város nevezetességeirõl. Az alkotá-
sokat kiállítás keretében mutatták meg a feszti-
vál látogatóinak, míg a videofilmet a vetélkedõ
után közösen nézték meg.
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Népzene és irodalom

A Bartina zenekar – immár négy éve – rend-
szeres résztvevõje a Völgységi Könyvfesztivál-
nak. Igyekeztek minden alkalommal más-más
megvilágításban mutatni az irodalmat, de mindig
a népköltészet irányából. Gyermekmûsorukban
ezúttal a „muzsikáló szerszámok” keltek életre, a
muzsika szárnyain elröpítve a hallgatóságot a
gyermekdalok õsi világába.

A felnõtteknek több összeállítással is kiruk-
koltak. Ezek közül is elsõként a Kárpát-medence
tájegységei elevenedtek meg zenében, amihez egy
nagyméretû dialektus-térkép szolgált kalauzul. A
Jó bort a magyarnak címû mûsorban már törté-
nelmi borvidékeink népdalai csendültek fel Ham-

vas Béla avatott gondolatai társaságában. Bár a
szerzõ nagyszabásúra tervezett borkatalógusa nem
készült el, mégis különlegesen intuitívek az egyes
borokról megfogalmazott sorai.

Idei mûsoruk, a Szellemidézõ, három nagyfor-
mátumú XX. századi szerzõ kissé talán filozofi-
kusnak tûnõ gondolatait, az egyetemes emberi
értékekrõl, magyarságról alkotott véleményét fogta
csokorba, felerõsítve õket a népzene századokon
át kristályosodott érték-magvaival. Hamvas Béla,
Márai Sándor és Wass Albert megidézett szelle-
me az „örök igazságok” folklór-ágyán a minden-
ség igézetével kísértette meg a hallgatóságot.

Jókai Anna Ismét Bonyhádon

Jókai Anna íróval – aki 2003 után ismét meg-
tisztelte a Völgységi Könyvfesztivált – a nyitó
napon találkozhattak az irodalombarátok. Az író-
nõ a rá jellemzõ közvetlen stílusban beszélt világ-
nézetérõl, irodalmi indíttatásáról és a mai írástu-

dók felelõsségérõl. Ahogy fogalmazott, õ a sors
kegyeltje, de a feladat, amit a sors ráruházott, nem
könnyû.

„Az Írás szerint gyümölcsérõl ismerik meg a
fát. Ehhez én hozzáteszem – mondta Jókai Anna
–, hogy az valódi termés legyen, ne valami kau-
csuk, ne valami mûanyag alma vagy szõlõfürt.
Magot nevelni a hervadásban: csak a növénynek
egyszerû. Nekünk nagyon nehéz! (…) a fiatal
lehet szétszórt és a maga szintjén mégis eredmé-
nyes – az öregnek azonban szüntelenül összpon-
tosítania kell. Az öregség nem nyugalom, hanem
megfeszített akarat. Két mankónk: az önirónia és
a bátorság. (…) Az írónak nem rejtvényt kell
feladnia, hanem segítõ, eligazító üzenetekkel kell
megajándékoznia az olvasókat.”

Hegedûs Éva ajánlásával betekintést nyerhet-
tünk az írónõ új könyveibe is, a Breviáriumba és
az ünnepi könyvhétre megjelent kiadványokba.

Az elismertség és a szeretet megnyilvánulásá-
nak tudható be, hogy ezen a komisz, hideg, esõs
június délutánon is közel százan voltak kíváncsi-
ak a prima primissima díjas írónõre.

Kárpátok-koszorú

Vendégünk volt Mályi József, a Magyarorszá-
gi Kárpát Egyesület alelnöke, aki Kárpát-koszorú
expedíciók címmel tartott diavetítéses elõadást.
Több mint háromszáz diakép segítségével nyer-
tek bepillantást az érdeklõdõk a két expedícióba,
amelyeket az elõadó vezetett a Kárpátok gerince
mentén Orsovától Dévényig. Az elsõ Kárpát-
koszorú expedícióra 1995–96 telén került sor, míg
a második expedíció 2004. május 1-jén, Magyar-
ország európai uniós csatlakozásának napján in-
dult, így téli és nyár képeket is láthattunk ugyan-
azokról a tájakról. Az expedíciók Magyarország-
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gal együtt hét országot érintettek, teljesítõik kb.
2600 kilométert gyalogoltak a négy és fél hónap
alatt. Élményszerû, tartalmas elõadását könyvaján-
lásokkal fejezte be.

Helyi szerzõk

A könyvfesztiválon már hagyomány a helyi
szerzõk blokkja is, amelynek szerencsére mindig
akad aktualitása. 2005-ben négy ilyen író-olvasó
találkozóra, könyvbemutatóra került sor.

Kolta László Egymásért és soha ellen – írók-
költõk Bonyhádról címû munkáját a városi könyv-
tár jelentette meg. Ez a helytörténeti munka rend-
hagyó honismereti szöveggyûjteményként is fel-
fogható. A történelemtanár, helytörténész gyûjte-
ménye – kiegészítve utalásokkal – azokat az iro-
dalmi alkotásokat (verseket, novellákat, drámá-
kat) mutatja be egészben vagy részletekben, ame-
lyek bonyhádi vonatkozásúak. A szerzõ és a ki-
adó reméli, hogy a részletek, szemelvények fel-
keltik az olvasó kíváncsiságát s arra késztetik,
hogy a teljes mûvet is elolvassa. Az elsõ írás 1735-
ben íródott, az utolsó 2005-ben. A mintegy negy-
ven szerzõt felsorakoztató gyûjteményben a helyi
szerzõkön túl találkozunk Vörösmarty Mihállyal,

Móricz Zsigmonddal, Illyés Gyulával és még
sorolhatnánk. A fesztivál másodnapján Németh

Kristóf Kazinczy-díjas színmûvész a kötetben
szereplõ, Nesze neked bál! címû novellát is elõadta.

A pécsi Pro Pannónia Kiadó az idei eszten-
dõben két „bonyhádi” szerzõnek az ünnepi könyv-
hétre megjelent munkáját mutatta be. Gutai Ist-

vánnak, a paksi városi könyvtár igazgatójának
Gyönyörû a szibériai erdõ címû kötetével ismer-
kedhettünk meg Szirtes Gábor kiadóvezetõ aján-
lásával. A könyv négy részbõl áll. Az elsõben a
Gulág, a másodikban 1956 túlélõinek vallomását
olvashatjuk, a könyv másik két fejezete szociog-
ráfiákat tartalmaz. Az egyik írás Paks elmúlt ti-
zenöt évének közéletébe enged bepillantást. A
szerzõ érzékenyen odafigyel az emberek vélemé-
nyére, keményen fog a tolla, amikor a különbözõ
politikai visszaélésekrõl, botrányokról ír. A ne-
gyedik részben Gutai István szülõfaluját, Sárpilist
ismerhettük meg.

Az immáron hatkötetes, Hidason élõ, Bony-
hádon tanító vadász-író, Videcz Ferenc korábbi
könyvei nemcsak idehaza, de a határon túl is is-
mertek. A választékos, míves stílusú író most
Tucatversek címmel jelentette meg lírájának vá-
logatott darabjait. (Ez a szerzõ hatodik önálló
kötete.) A közelmúltban a kötetben is megtalál-
ható Natura regnans szonett-ciklusával országos
pályázat nyertese volt. A kötet ironikus címe utal
a szerzõ humorára és értékközpontú szemléletére:
„hat évtizede már, hogy béna teknõcként cipelem
/ csontritkulásos erkölcsû világunkban / egyre
inkább felpuhuló, / védelmet nem nyújtó / tisztes-
ség-páncélomat.”

László Péter Fehérlaposok címû tanulmány-
kötetének harmadik, bõvített kiadása a felvidéki
magyarság Magyarországra érkezését dolgozza fel.
A szerzõ hangsúlyozza, hogy ez a mû nem a
felvidékiekrõl szól, hanem a mindenkori, megalá-
zott kisebbség kálváriáját írja le. Azokét, akiket
az õsi szülõföldjükrõl elûztek, akiknek olyan
nehéz az újrakezdés. A szociográfiai mû mintegy
százezer ember sorsát mutatja be.

Mesekucorgó,
ahova felnõtt is beléphet

A mesekucorgó évrõl-évre a fesztivál legnép-
szerûbb pavilonja. Itt a gyerekek részére az író-
olvasó találkozókon és könyvbemutatókon túl a
három nap alatt kézmûves, játékos, ügyességi

„Egymásért és soha ellen”

Írók és költõk
Bonyhádról
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foglalkozásokat, bemutatókat szervezünk. Az idei
esztendõben a gyerekek találkozhattak Sohonyai

Edittel, Tüskés Tündével, Kovács Gáborral.
Sohonyai Edit könyveirõl és a kamaszkor

gondjairól beszélgetett a gyerekekkel. Saját ka-
maszkora humoros bemutatása és elsõ személy-
igazolványának közszemlére tétele után a hallga-
tóság fiú tagjait megtanította a lányokkal kezet
fogni, hasznos tanácsokkal látta el õket ismerke-
dés-ügyekben is.

Tüskés Tündét
eddig kevesen is-
merték Bonyhádon.
Bemutatkozásakor
barátságos szavaival
az elsõ pillanatban
elvarázsolta közön-
ségét. Gyerek és fel-
nõtt egyaránt nagy
érdeklõdéssel hall-
gatta a búza- és ka-
lászdíszek készítésé-
rõl, a technika törté-

netérõl szóló elõadását, amelyet rögtönzött kéz-
mûves bemutatóval illusztrált. Az elõadás után
mindenki kipróbálhatta a búzaszívek és a kalász-
virágok készítését.

A szervezett programok mellett a három nap
alatt a helyi kreatív bolt tulajdonosa a most nép-
szerû kreatív hobbitechnikákkal (gyöngyfûzés,
gipszöntés, origami stb.) ismertette meg a gye-
rekeket.

Kovács Gábor rendhagyó hangszerbemutatója
során a hallgatóság húsznál is több hangszerrel is-
merkedhetett meg, sõt ki is próbálhatta õket. Az
énekmondó megzenésített verssel színesítette elõadá-
sát. Nádsípot készíthetett, akinek kedve volt.

Az idei évben elõször volt vendégünk Buci

Bohóc, aki – miután megtöltötte zsebeit osztogat-
ható apróságokkal – bevetette magát a gyerekek
közé. A „holt” idõkben játékokat improvizált,
divatbemutatót és táncversenyt szervezett, ügyes-
ségi versenyre hívta a gyerekeket.

Ment-e a könyvek által
elõbbre a világ?

A kiadók közül a Nap és a Mentor Kiadó
bemutatkozóját emeljük ki.

A Nap Kiadó azon kiadók egyike, amelyek az
elsõ alkalomtól kezdve, minden évben segítõ je-
lenlétükkel támogatják a Völgységi Könyvfeszti-
vált. Idei kiadványaikat Domokos Mátyás akadé-
mikus ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. Azt
mondta: könyvek által ment is meg nem is a világ
elõbbre. Mert könyvek nélkül a tudományunk,
amin életünk alapszik, füstté válna, semmibe vesz-
ne. Amikor azonban az erkölcsrõl gondolkodunk,
akkor úgy érezzük, hogy az emberiség erkölcsi
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kultúrája nem ment elõbbre. Sokszor azt érzi az
ember, amit Vörösmarty érzett, s elfogja a kétely.
Van-e haszna, nemesítõ ereje annak a sok szép
szónak, bölcsességnek? De ha kétségünk támad
is, nem szabad, hogy annyira elkedvetlenítsen
bennünket, hogy elforduljunk a könyvtõl, a
könyvtártól. Én úgy látom itt a könyvfesztiválon,
hogy van remény. S azt is látom, hogy aki anya-
gilag nehezebben engedheti meg magának, hogy
egy-egy mûvet megvegyen, akinek valamilyen
áldozatot jelent a könyv megvásárlása, az termé-
szetszerûleg jobban meg is becsüli azt. Tehát
bizakodó vagyok, nekem a könyv jelenti az éle-
temet. Nem a kereskedelmi oldalt nézve, hanem
azért, mert könyvek nélkül, kultúra nélkül nem
ember az ember – összegzett az elõadó.

A marosvásárhelyi Mentor Kiadó az idén elõ-
ször vett részt a Völgységi Könyvfesztiválon,
házigazdája a Wass Albert Törzsasztal volt. A
kiadó vezetõje, Káli Király István mondta a be-
mutatkozó kapcsán: „Minden kiadó életében van-
nak olyan pillanatok, amikor elbizonytalanodik, mert
könyvei nem keresettek mindenütt. Úgy éreztük,
hogy Magyarország déli része, a Dél-Dunántúl is
olyan hely, ahol nem ismerik a Mentor Kiadó tevé-
kenységét, azt, hogy milyen értékek teremnek ná-
lunk. Ezért is éreztük úgy, hogy feltétlenül el kell
jönnünk ide, részt kell vennünk a bonyhádi könyv-
napokon. (…) Eddig is sok szépet hallottunk errõl
a kisvárosról, azokról az emberekrõl, akik itt élnek,
akiknek elkötelezettségük a magyarság, s akik elkö-
telezettek egymás iránt. Úgy gondoljuk, hogy van a
tarsolyunkban olyan érték, olyan kincs, amivel ér-
demes volt idelátogatni. Hiszem, hogy nem egyedi
alkalomról van szó.”

A Mentor Kiadó legfrissebb kiadványainak
ajánlása után könyvheti kiadványukat, Csávossy

György A bor dicsérete címû kötetét mutatták be.

Vendégünk volt a Nagyenyeden élõ szerzõ is.
Az antológia a ma nyolcvanéves szerzõ koráb-
ban megjelent írásainak válogatott gyûjteménye,
életmûvének szép keresztmetszete. „Jó boroknak
szép hazája, Erdély. Kékeslila hegycsúcsaival,
zöld karinges fenyõivel, füzekkel szeretkezõ, tük-
rös folyóival, vártemplomaival és fejfáival, ke-
nyerével és borával – ez a mi földünk.... Szõlõ-
tõkék imádkozó sora, pincék szentély-homálya:
Erdély. A szülõföld, mely a barátság otthona kell,
hogy legyen, mivel a bor a barátság itala. Így
Erdély baráti asztalára helyezem szõlõirõl és bo-
rairól szóló írásomat.”

A könyvbemutató folytatásának is tekinthetõ
Kiss Pál István „zenés irodalmi borfelmutatása”,
ahol az irodalom volt a bornál vendégségben. A
magyar „borversek” (többségükben énekelt ver-
sek) elõadása és a szekszárdi, valamint a völgy-
ségi borvidék remekei egyszerre nyújtottak élve-
zetet a léleknek és ízlelõbimbóinknak.

Nagy találkozások embere –
Schäffer Erzsébet

A fesztivál egyik legsikeresebb programja a
Schäffer Erzsébet újságíróval, íróval való találko-
zás volt. Sikerének titka, úgy gondolom, írásai-
nak egyedi hangvételével, lényeglátásával, õszin-
teségével magyarázható. Az írónõ nyitott szem-
mel jár a világban, hisz az emberek közötti talál-
kozások szerepében. Ahogy mondja, életünk
meghatározói a pici történések, a kicsi dolgok,
amikbõl sokkal több van, mint az egy kezünkön
megszámolható nagy dolgokból. Vallja, hogy õ
is azon kevés ember közé tartozik, aki a mai vi-
lág felszínessége, harsánysága ellen megy, aki
keresi a helyét ebben a zajos világban. Hisz ab-
ban, hogy ha az ember a jóra törekszik, akkor
nem baj, ha a mindennapokban idõnként elbukik.

Antal Mária

Csipkeverés
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„Együtt egymásért!”

A Pécsi Városi Könyvtár „nagy
könyv” programsorozata
a fogyatékkal élõ és hátrányos
helyzetû gyerekek segítésében*

Bizonyára nem vagyok egyedül, amikor azt mon-
dom, hogy nekem sok „nagy könyvem” van. Az
egyik Andersen Nexõ regénye, a  Szürke fény,
amelybõl a következõ sorokat idézem: „Másfél
milliárd csillag ragyog az égen, és – úgy tudjuk
– másfél milliárd ember él a földön. Annyi em-
ber, mint a csillag! Minden másodpercben meg-
hal egy ember. Kialszik egy fény, ami soha többé
fel nem lobban, egy csillag, amely talán különö-
sen szépen világított, de mindenképpen soha nem
látott, saját színképe volt. Minden másodpercben
új emberi lélek születik a világra. Új fény gyullad
ki: egy csillag, mely lehet, hogy majd különösen
szépen világít, de mindenképpen soha nem látott,
saját színképe van.”

Egy új emberi lélek születik, de nem mindegy,
hogy ez a gyermek hová, milyen országba, mi-
lyen családba és hogyan – fogyatékkal vagy anél-
kül – érkezik.

Már évek óta nagy szerepük van a könyvtá-
raknak annak tudatosításában, hogy a törvények
mellett elsõsorban a közgondolkodásban létezõ
elõítéleteket kell megváltoztatni, hogy hidak épül-
hessenek felnõtt és felnõtt, felnõtt és gyermek,
valamint gyermek és gyermek között.

A másik „nagy könyvem” Bosnyák Viktória

Tündérboszorkány címû könyve. Az a könyv,
amelyben az író többször is megszólítja az olva-
sóját: „Köszönöm, hogy kitartottál és végigolvas-
tad a könyvet. Most már aztán tényleg biztos,
hogy te igazi OLVASÓ vagy. (…) És nagyon
kérlek, legközelebb, ha találkozol a (…) könyv-
táros nénivel, nézd meg jól!  Nem õszült meg
egy kicsit mostanában? Nem rosszkedvû? Nem
karikás a szeme? Talán ki kellene venned néhány
könyvet.”

Az a könyv, melynek címe kapcsán mindig
derûs tündérboszorkány kolléganõimrõl szeretnék

szólni. Azokról a tündérboszorkányokról, akik
nap mint nap helyettesítenek szülõt, nagyszülõt,
testvért, barátot, akikhez oda lehet menni beszél-
getni, kérdezni, olvasni. S akik már akkor is so-
kat tettek a fogyatékkal élõ gyerekekért, amikor a
törvény gondolatának még a szikrája sem jelent
meg a fejekben.

Akik tízen a csökkentlátó, illetve vak gyere-
kek számára mesekazettákat készítettek a Remény
Rádió stúdiójában, és ezeket a kazettákat,
hangoskönyveket a Rotary Klub ajándékával
együtt a nagymamák mesemondó versenye kis
közönségének adták Mikulásra a Kilenc Király
Gyermekkönyvtárban.

A Kerek Világ Alapítvány csökkentlátó és
mozgássérült gyerekekkel tízfõs csoportokban
kereste fel Csipkefa Gyermekkönyvtárunkat, ahol
a könyvtáros speciális foglalkozások során tárta
fel a könyvtárban rejlõ, számukra is elérhetõ le-
hetõségeket.

Pinokkió Gyermekkönyvtárunk szívszorító
könyvtárhasználati foglalkozásairól  kolléganõnk
cikke – Mit tehetnek a könyvtárak a vak és
gyengénlátó gyermekekért? Utazás meseország-
ba, egy kicsit másképp – olvasható a Pécs-Bara-
nyai Könyvtári Infóban.

És a harmadik „nagy könyvem”  Janikovszky

Éva Felnõtteknek írtam címû kötete soraiból idéz-
ve: „Folyton azt hallom, hogy úton vagyunk
Európába. Baráti körünkben akad, aki viszont oda
is ért…”

Van még tennivalónk bõven. Nekünk is. Fi-
ókkönyvtáraink közül két gyermekkönyvtárunkat
és két közös szolgáltatású – felnõttek és gyerme-
kek számára egyaránt nyitva álló – könyvtárun-
kat tudják igénybe venni a mozgásukban korláto-
zott vagy kerekesszékbe kényszerült gyermekol-
vasók és fiatalok.

Dr. Berze Nagy János fiókkönyvtárunk könyv-
tárosával nemcsak a könyvtárban, hanem az im-
már hagyományossá vált szavalóversenyük zsûri-
jében is találkozhatnak minden évben az INSZI
Mozgássérült Egyesületének  fiataljai.

A Pécsi Gyermekklinika hosszú idõre ágyhoz
kötött betegeinek a Kilenc Király Gyermekkönyv-
tár olvasói papírdobozokból mesevárat készítet-
tek, könyvtárosai pedig olvastak. Mesét, regényt,
ki mit kívánt.

Roma gyermekekkel több éve dolgozunk. Jó-
magam éves program keretében tartottam  heten-
te ismétlõdõ foglalkozásokat a Gandi Alapítványi

*Az éjjel-nappal könyvtár! A könyvtár a jövõ! c.
mezõtúri konferencián elhangzott elõadás rövidített vál-
tozata
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Gimnáziumban még évekkel ezelõtt. Elõször a
mindennapi élethez, az egészséghez, a táplálko-
záshoz kötõdõen, de mindenkor kapcsolódva
könyvhöz, könyvtárhoz, olvasmányhoz.

Tavaly a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásá-
val olyan programot állítottunk össze  hálózatunk-
ban az olvasás népszerûsítésére, amelyben ügyel-
tünk arra, hogy ne szakítsuk ki õket a megszokott
környezetükbõl, adjunk új ismereteket, de ne
zúdítsunk rájuk megemészhetetlent, s mindezt úgy
tegyük, hogy az örömet adjon és úgy motíváljon,
hogy létrehozza bennük az ismétlés utáni vágyat.

E sorozatból kettõ különösen emlékezetes:
Csipkefa Gyermekkönyvtárunk „A játék az gyö-
nyörû…” címû cigány–magyar családi vetélke-
dõje, amelynek pozitív felhangját az adta, hogy a
cigány családfõk másnap családostul beíratkoztak
a könyvtárba, valamint a „Ha nem volna a nagy-
apám, nagyanyám, ki kéne találni…” címû
gyermekrajzverseny, melynek alkotásaiban hóna-
pokig gyönyörködtek a város lakói.

Dyslexiás gyerekek szülei részére tartottunk
elõadást, a gyerekeknek foglalkozást, és egy
autista kisgyermek sajátos képkiállítását nagy
médianyilvánosság kíséretében a Kilenc Király
Gyermekkönyvtárban.

Az olvasási nehézségekkel küzdõ gyerekek
Meseország, csodaország, mesefélóra címmel vet-
tek részt közös meseolvasáson, mesevetélkedõn a
Nyitnikék Gyermekkönyvtárban.

Ennyit szerettem volna elmondani gyermek-
könyvtáraink nagy könyv projektjének elõzmé-
nyeirõl. A programot a Családsegítõ Szolgálattal,
az INSZI Mozgáskorlátozottak Klubjával, a Ke-
rekesszék Alapítvánnyal, a ZENIT Alapítvánnyal,
az Éltes Mátyás Iskolaközponttal, a Világ Vilá-
gossága Alapítvánnyal és Pécs város általános
iskoláival együtt  kívánjuk megvalósítani.

Programunk alapja egymás megismerése, el-
fogadása, az élményszerûség (hogy kilépjünk a
mindennapok szürke egyhangúságából) és a hasz-
nosság. Ami fontos benne, az a természetes visel-
kedés, az õszinteség, a tapintatosság a fogyatékos
gyerekekkel (és szüleikkel), a körültekintõ gon-
doskodás. Készüljünk fel a könyvtárban a fogya-
tékkal élõ gyermekek fogadására. Rendezzük át
a terepet, és legyenek fogadókészek a jelenlévõ
gyermekolvasóink is.

A siketeknél a vizualitás és a mozgás, a moz-
gássérülteknél a vizualitás és a zene  kaphat ki-

egészítõ szerepet a foglalkozásoknál. A vak és
csökkentlátó gyerekeknél használjuk ki a hang
mint játékeszköz szerepét, keressünk zajokat,
zörejeket, effektusokat, amelyek kiegészítik a cse-
lekvést (zene, tánc stb.). Ne felejtsük el, hogy õk a
fülükkel, orrukkal, kezükkel, lábukkal látnak.

És ami hiányzik, azt pótolják a képzeletükkel!
Fordítsunk elegendõ idõt, energiát nehézségeik
megismerésére. („Tatán születtem vakon. Végig-
küzdöttem magam az általános iskolán. Megsze-
rettem az írást, az olvasást a Braille-írás minden
nehézsége ellenére. Ennek a terjedelme sokszo-
rosa a síkírásnak. Csak egy példa: a Monte Christo
grófja pontírásban két méter magas A/4-es papír-
kupac.”)

A projektünk

Még az alakulásnál, a gyermekolvasói klubok
létrehozásánál tartunk. A programok közül kiemel-
ném az olvasásra ösztönzõ foglalkozásokat, a
könyvajánlókat érdekes részletek felolvasásával,
elõadásával, az olvasásértéssel kapcsolatos játé-
kokat, az olvasott szöveg  feldolgozásának segí-
tését, a közös felolvasásokat, az „Olvass velem –
olvass nekem!” címû, témaorientált csoportos fog-
lalkozásokat.

Ebben a programban kiválasztunk fogyaték-
kal élõ híres embereket az uralkodók és hadvezé-
rek, tudósok, orvosok, politikusok, írók, költõk,
festõk, zeneszerzõk, színészek, elõadómûvészek
közül. Közösen keresünk róluk szóló regényeket
a katalógus, illetve a számítógépes keresõprog-
ram segítségével, és együtt választjuk ki, hogy az
adott alkalommal kirõl beszélgetünk és melyik
könyvbõl olvasunk fel részleteket.

Kiegészítõ foglalkozásokat is tartunk szülõk-
nek Mit tegyünk, hogy az életük teljesebb legyen?
címmel, felvilágosító beszélgetést folytatunk fo-
gyatékkal élõ gyerekekkel, lesz könyvtotó, ké-
peslaptervezõ pályázat, könyvborító és könyvjel-
zõ tervezése, rajzverseny adott témához, könyv-
höz, olvasmányélményhez kapcsolódóan

Novellapályázatot hirdetünk Az én nagy köny-
vem címmel, amelynek eredményhirdetését és díj-
kiosztását gálamûsoron (gyermekmûsor meghívott
elõadókkal, közremûködõkkel vagy gyermekelõ-
adókkal) tartjuk.

Az én „nagy könyvem” még Böszörményi

Gyula regénye, a Gergõ és az álomfogók. Bö-
szörményi Gyula azt írja magáról, hogy „az ég
kegyeltje is lettem”. Mûvét nemcsak a kritikusok,
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hanem az olvasók is nyilvántartják. Egy vele ké-
szült interjúból idézve: „A reménytelenség, a tehe-
tetlenség, a magunkra hagyatottság és a keserû ér-
zés felmorzsolja az életünket. Menedéket találtam
az olvasásban. És ha kifogytam a könyvekbõl –
megírtam a folytatásukat. Persze szükségem volt erre
a magam teremtette világra, hiszen itt találtam me-
nedékre, vigaszra. Ma már tudom, hogy milyen
sorsfordító szerepe volt életemben néhány véletlen
találkozásnak, néhány jószándékú embernek. Az én
sorsfordító találkozásom is bizonyíték: segítséggel,
biztatással, elõítéletmentes gondolkodással a hátrá-
nyos helyzetben lévõ emberek is képesek fordítani
a sorsukon …”

Bízom benne és nagyon remélem, hogy a
„nagy könyv” projekttel mi, könyvtárosok most
elébe mehetünk egy-egy sosfordító találkozásnak.

„Olvasni még megtanítjuk õket, de ki adja át
az olvasás gyönyörûségét? És  aki szülõként,
pedagógusként, könyvtárosként (…) ezt az esélyt
elmulasztja, az olyan vétket követ el, mintha egész
késõbbi életükre betiltaná az álom, a szerelem
varázsát, gyógyító erejét, életünk kereteit kitágító
nagyszerû élményét.” (Nagy Attila) Mert az olva-
sásra ösztönzõ hatások a szülõ, a pedagógus, a
könyvtáros, az egész társadalom tudatában foko-
zottan kell, hogy jelentkezzenek.

Keszi Erika Zsuzsanna

József Attila és kortársai
a kisgrafikákon

A József Attila em-
lékév alkalmából
ezzel a címmel nyílt
kiállítás elõbb a szé-
kesfehérvári Arany-
bulla Könyvtárban,
majd a Fejér Me-
gyei Mûvelõdési
Központban e so-
rok írójának a gyûj-
teményébõl.

A kisgrafikák
mellett megtekint-
hetõek voltak
Supka Gézának a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban õrzött
lapkivágat-gyûjteményébõl válogatott, József At-
tiláról az 1930-as években a Az Estben, az Esti

Kurirban, a
Független Ma-

gyarországban,
Magyar Hírlap-

ban, a Magyar

Nemzetben, a
Népszavában, a
Szegedi Napló-

ban és másutt
meg megjelent
eredeti cikkek,
valamint a fehér-
várcsurgói Fejtõ
Ferenc Könyv-
tár és Doku-
mentációs Köz-

pontban találha-
tó, szintén Jó-
zsef Attiláról
szóló eredeti do-
kumen tumok
másolatai is.
(Fejtõ Ferenc
kéziratai, az Esti

Kis Újságban, a
Szocializmusban
stb. megjelent
írásai, Vezér Er-
zsébet hozzá írt
levele stb.)
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A tárlaton – Ágotha Margittól Vincze Lászlóig
– huszonnégy mûvész több mint száz, különbözõ
sokszorosító eljárással készült alkalmi grafikáját,
ex librisét mutattuk be.

A legtöbb lappal Fery Antal,
Perei Zoltán és M. Kiss József sze-
repelt. Õk több portrémetszetet is
készítettek József Attiláról, az
utóbbi kettõéi önálló mappákban
is megjelentek. (Perei Zoltán:
Magyar írók. 37 eredeti fametszet.
Bev. B. Supka Magdolna, kiad. a
Jászberényi Városi-Járási Könyvtár, 1979.; M.
Kiss József: Balassitól Nagy Lászlóig. Arcképek
a magyar irodalom nagyjairól. Bev. Tüskés Ti-
bor, kiad. a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár,
1983.)

A kiállítás érdekes bepillantást nyújtott az író-
kat ábrázoló ex librisek sajátos világába, a külön-
bözõ felfogású és más-más kifejezõ eszközöket
használó alkotók mûhelyébe.

Arató Antal

Horváth Tibor
születésnapi köszöntése

Amikor az utcán sétálunk és elmegy mellettünk
egy barátságos kinézetû idõsödõ úr, elismerõen
és korát tisztelve nézünk rá. De mekkora tisztelet-
tel néznénk erre az emberre, ha ismernénk nem
mindennapi életútját, emberi nagyságát.

Ilyen tisztelettel nézhetünk tehát Horváth Ti-
borra, akit ki könyvtárosként, ki az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigazgatója-
ként, ki pedig „csak” tanár úrként ismer.

Sok mai tanítványa (akár e sorok írója is) nem

tudja, hogy milyen tartalmas és eredményekben
gazdag életutat tudhat magáénak „Tibi bácsi”.
Mert õ nem dicsekszik, nem meséli el tartalmas
életét, csak arra koncentrál, hogy átadja igen
jelentõs tudását és új szakembereket képezzen.

Pedig nemrégiben hetvenéves lett a tanár úr!
Ez alkalomból köszöntésképpen a teljesség igé-
nye nélkül szemezgetnék életútjából, hisz olyan
életút ez, ami sokak elõtt lehet példa.

1935-ben született Érsekújváron. Tanulmányait
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE)
végezte. 1959 és 1977 között az Országos Szé-

chényi Könyvtár munkatársa, majd osztályveze-
tõje. Az UNESCO ösztöndíjasaként hosszabb ta-
nulmányutat tett az USA-ban, kutatási területe az
információkeresõ nyelvek. 1977 és 1984 között
az ELTE BTK adjunktusa. 1984 és 1992 között az
Országos Pedagógiai Könyvtár igazgatóhelyette-
se, majd 1992-tõl 1997-ig fõigazgatója. 1994-ig
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke.
Az ELTE, a Kossuth Lajos Tudományegyetem és
az Eötvös Károly Tanárképzõ Fõiskola meghívott
tanára. A neveléstudományok kandidátusa, Sza-
bó Ervin-emlékéremmel kitüntetett kutató.

Horváth Tibor dolgozta ki a magyar nyelv

szintaxisára a Precis indexelõ nyelvet. Elõször
alkalmazta a klaszteranalízist a magyarországi
könyvtári informatikai rendszerekben.

Több jelentõs, a kutatók által a mai napig is
használt mû szerzõje (Szakirodalmi forrásisme-
ret. Információs tezauruszok).

Bárki elismerheti, hogy ilyen tartalmas és ered-
ményes életút után nyugodtan pihenhetne a kuta-
tó, oktató. Azonban Horváth Tibor nem adja meg
magát az idõnek. Igazi pedagógushoz méltóan a
mai napig igen aktívan kutat, ír, dolgozik. Ami
talán mégis a legfontosabb az az, hogy továbbra

is oktat, tanít és közvetíti a hetven év alatt meg-
szerzett, igen jelentõs tudást.

Köszönjük, tanár úr! Erõt, egészséget kívá-
nunk, és Isten éltesse Horváth Tibort hetvenedik
születésnapja alkalmából!

Nagy Tibor

A képek:
M. Kiss József linómetszete, Fery Antal fametszete,

M. Kiss József két linómetszete, Buday György
és Perei Zoltán fametszete
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Nagy könyv
– nagy olvasás!

A 2005 elején elindított olvasás-
népszerûsítõ játék félidejéhez
érkezett. Õsszel indul a „besza-
vazó show”, amikor is irodalmi
kampánysorozat keretében a re-
gényeket egy-egy közismert sze-
mély népszerûsíti majd. Magyar-
ország kedvenc könyvét decem-
berben ismerjük meg. Az elmúlt
hónapok könyvtárakban zajló, könyvtárosok ál-
tal koordinált eseményeibõl tallóztunk…

Kampány Móriczért

Móricz Zsigmond Olvasókör alakult Nyíregyhá-
zán a megyei könyvtárban, a Légy jó mindhalálig
címû regény népszerûsítése érdekében. Az olvasó-
kör fõ célja a népszerû regény melletti kampányolás
(hogy bekerüljön a legjobb tizenkét regény közé),
valamint az irodalom népszerûsítése. Rendezvénye-
iket ennek szellemében rendezték meg.

Olvassuk együtt Móricz Zsigmond Légy jó
mindhalálig címû regényét a HM Honvéd Klub
Kht. Tükörtermében. Meghívásukat elfogadta
Móricz Imre, az író fogadott fia, a Móricz Társa-
ság társelnöke is, aki beszámolt a mû keletkezés-
történetérõl, valóságtartalmairól, etikai, társadalom-
kritikai mondanivalójáról. A Fegyveres Erõk
Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubjának tag-
jai pedig kedvenc részleteiket olvasták fel a re-
génybõl. De tartottak utána „könyvrõl könyvért”
irodalomismereti játékot is.

Keressük együtt Magyarország kedvenc regé-
nyét címmel irodalmi délutánt rendezett az olva-
sókör és a megyei könyvtár. Vendégeik közt volt
Kolos Virág, Móricz Zsigmond unokája is, aki
felelevenítette nagyapja emlékét, gyermekkori
együttléteiket. A megjelentek a Kertvárosi Álta-

lános Iskola drámacsoportjának tolmácsolásában
a mû pakk-jelenetét láthatták. A jó hangulatú iro-
dalmi délutánt Móricz életével és munkásságával
kapcsolatos „Ki mit tud ?” zárta.

Nekem tetszett – ol-
vasd el te is! címmel
irodalmi délelõttöt ren-

Balra és legalsó kép:
felolvasás a Helyõrségi

Mûvelõdési Házban
a Légy jó mindhalálig

címû regénybõl és
dr. Móricz Imre, dr. Bihari

Albertné az Alvégesi
Mûvelõdési Házban
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deztek. A gyerekekbõl és felnõttekbõl álló kö-
zönség felváltva mondta el kedvenc olvasmány-
élményét, illetve olvasott fel a TOP 100-as köny-
vekbõl.

A mesés családi hétvégén – a gyermekrészleg
szervezésében – a meséé volt a fõ szerep. Nagy
élmény volt hallgatni Kóka Rozáliát, aki ízesen
adta elõ a székely népmeséket. De volt színész-
közönség találkozó is, a Móricz-mû musical át-
dolgozásában szerepelt nyíregyházi mûvészekkel.

Két program kapcsolódott a nyíregyházi szü-
letésû Nógrádi Gábor íróhoz. Az egyik egy író-
olvasó találkozó volt, a másik a városi hangos
olvasás verseny.

A 76. ünnepi könyvhét rendezvényei is a
„nagy könyv” jegyében zajlottak. Kampányprog-
ramokat szerveztek Móricz Légy jó mindhalálig
címû regénye mellett, s rendhagyó irodalomórá-
kat a határon túlra, többek között Szatmárhegyre,
Szatmárnémetibe, Szepsibe (Felvidék) Bereg-
szászra, Csongorba, Nagyberegre, Ungvárra és
Csapra (Kárpátalja).

Berki Antal színmûvész József Attila-, Karin-
thy Frigyes- és Villon-mûsorai számtalan diák és
felnõtt számára jelentettek felejthetetlen perceket.
Elõadás után minden esetben népszerûsítették az
„A nagy könyv” olvasómozgalmat, összeszedve
a szavazólapokat is. Fazekas Imre Pál költõvel
pedig Tiszabecs és Tiszakóród mellett Salánk,
Kaszony, Rafajnaújfalu, Gát, Jánosi, Beregszász
lakosait örvendeztették meg a szép szóval, a köl-
tészet szavával.  Ennek keretében rendezték meg
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elsõ ün-
nepi közgyûlését is.

Immáron ötödik alkalommal szervezték meg
az Örökösföldi Fiókkönyvtárban a nyári napkö-
zis tábort, amely szintén a „nagy könyv”-höz kap-

csolódott. A sokszínû, érdekes tematikában az
olvasásé, a könyveké volt a fõ szerep.

A legnagyobb élményt az Így élt a gyerek
Móricz Zsigmond címmel megrendezett irodal-
mi foglalkozás jelentette, mivel egy egész na-
pos irodalmi körút keretében bejárhatták a gyer-
mekek Tiszacsécse, Túristvándi, Szatmárcseke
tájait is.

Tudósító: Bihari Albertné igazgatóhelyettes

Eger nagy könyve
az Egri csillagok

Ezzel a címmel rendezte meg a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár (BSK) a „nagy
könyv” napot. Az egész napos rendezvénysoro-
zat a város valamennyi korosztályát megszólítot-
ta, volt itt Mondjuk azt, hogy én vagyok… cím-
mel jelmezverseny, rendhagyó irodalomóra Gár-
donyiról, majd versengés az általános iskolák
között Az egri csillagok nyomában címmel. A
csapatok a BSK aulájából indultak portyázni, majd
egy  mászógépen érkeztek vissza a könyvtár er-
kélyére. Végül is egyetlen játékos sem maradt
vesztes, hiszen minden helyszínen ajándék várta
a versengõket.

Színházi elõadást szerveztek a családosoknak,
bemutatva Várkonyinak és Béresnek az Egri csil-
lagok nyomán készült musicaljét, majd nosztalgia
filmvetítésen az idõsebb korosztály élvezhette újra
a regényt. A napot jóízû zenéléssel zárta a Hely-
õrségi Zenekar Rézfúvós Kvartettje. Mindeköz-
ben az Egri Vitézlõ Oskola tagjai adtak díszõrsé-
get a BSK bejáratánál, de lehetõség nyílt a „nagy
könyv” csereberére és szavazásra is.

A könyv a legjobb barát címmel könyvtábort
szerveztek július elsõ hetében azoknak az általá-
nos iskolai tanulóknak, akik a TOP 100-as lista
gyermek- és ifjúsági regényei közül legalább két
mûvet elolvastak. Mindenki elhozta legkedvesebb
regényét, amirõl örömmel mesélt társainak, de volt
itt könyvismereti vetélkedõ, író-olvasó találkozó,
filmnézés Szabó Magda Abigél címû regényébõl,
a legizgalmasabb mégis az a budapesti kirándulás
volt, amelynek során az  Országgyûlési Könyv-
tárba látogattak el.

Jó volt látni a vidám gyermekarcokat, megta-
pasztalni rajtuk a felfedezés örömét, amit a közös
programok, a könyvtárak, a könyvek és az olva-
sás jelentett számukra.

Tudósító: Pataki Miklósné osztályvezetõ
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Közhírré tétetik s kidoboltatik
„Figyelem, figyelem! A Tócóskertben az a

szokás, könyvet olvas minden diák! Ide gyûljön
a környék apraja-nagyja, ha mondandómat halla-
ni akarja!

A Tócóskerti Gyermek- és Iskolai Könyvtár
könyvtárosai e helyen kívánják világgá kürtölni s
nagy dérrel-dúrral beharangozni, hogy a mai nap-
nak délutánján, 14 órai kezdettel a könyvtárban
az »A nagy könyv« országos játék Top 100-as
listáján szereplõ könyvek mellett rímfaragó vers-
be szedett kampánybeszédeket adnak elõ a sza-
vazók befolyásolása végett.

Nyissátok ki fületeket s hallgassátok a szóno-
kokat, mert lesz itt móka, kacagás, Top 100-as
listára szavazás! Te se legyél rest közibük állni, a
programra minden olvasás- és írástudót szeretet-
tel vár: Heni leányasszony, Zsolt ifiúr és Edit
asszonytárs.

Aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az
is megjelenjen! Kérem az érdeklõdõket, hogy kellõ
kedvvel, jó szívvel, no meg illõ viselkedéssel
gyülekezzenek a könyvtár elõtt!”

A Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtára-
iban a fenti invitálóval színes programsorozat várta
a látogatókat. A rímfaragó rajongók versbe sze-
dett rigmusok felolvasásával biztatták a társaikat
a TOP 100-as listán szereplõ könyvek elolvasá-
sára és a szavazásra.

Az alábbiakban az elhangzottak közül egyet
szeretnénk idézni, a többit a www.dbvk.hu/
nagykonyv weblapon, a  programokon belül le-
het elolvasni.

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig –
„Kedves, jó Nyilas Misi! Szeretnék neked üzen-
ni. Száz esztendõ eltelt, sokat változott a világ,
ma már nem szenved a kollégiumi diák. Hidd el,
jó Debrecenben suliba járni, nem kell ártatlanul
bíróság elé állni. De amit mondtál, érvényes máig,
igyekszünk jók lenni mindhalálig.” (Bordás Má-

ria)

Volt itt dobpergés, móka, kacagás, igazi
kampányolás!

Tudósító: Farkasné Gellért Erzsébet igazgató-
helyettes és a Tócóskerti Könyvtár dolgozói

Strandkönyvtár Abádszalókon

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Verseghy
Ferenc Könyvtár „bevállalta”! Olyan nyári prog-
ramot bonyolítottak le, mely országosan is egyedi

és példaértékû. Az alapötlet elmondásuk szerint
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnök
asszonyától származik, „játszótársuk”  pedig az
abádszalóki mûvelõdési ház és az Abádszalóki
Nyár igazgatója volt.

A fõ dilemmán – hogy mit is vigyenek a strand-
ra a könyvtárból – hamar túljutottak: vittek két
irodalmi totót interneten, mindkét totó a TOP 12
regényeihez kapcsolódott. Több mint ötven érté-
kes könyvet sorsoltak ki a tizenegy találatos és a
telitalálatos szelvények között, s néhány vigaszdíj
is gazdára talált.

A délelõtt a kicsiké volt, a Madzag bábegyüttes
tartott színházi elõadást. Ebéd után a villámkér-
dések-villámválaszok percei következtek. Most is
a TOP 12-re építettek, ajándékokról a Nagy
Könyv Programiroda gondoskodott.

A július 16-án megrendezett „Nagy Strand
KönyvTár” napján egész napos könyvvásár, kéz-
mûves foglalkozás, játszóház várta a látogatókat.
A jurtában megtekinthetõ volt az Õskultúra Ala-
pítvány kiállítása, és ügyességi vetélkedõt is ren-
deztek itt. De „kivonultak” a strandra a Europe
Direct Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Európai
Információs Pont munkatársai is, akik nyolc té-
mában szerkesztettek kvízkérdéseket. A helyesen
válaszolók itt a Miniszterelnöki Hivatal ajándéka-
ival távozhattak, de vihettek haza legnépszerûbb
kiadványaikból is néhányat, valamint megismer-
kedhettek az európai információs pont szolgálta-
tásaival.

A médiával szoros együttmûködésben bonyo-
lították le programjaikat, mûsorvezetõnek az Aktív
Rádió munkatársát kérték fel,  aki többször hírt
adott a rendezvényekrõl.

Számtalan plakátot, szórólapot osztottak szét,
de helyet kaptak az Abádszalóki Nyár program-
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füzetben is, ami az interneten is olvasható volt.
Így aztán nem lepõdtek meg azon, hogy rendez-
vényeikre az ország minden részébõl érkeztek
érdeklõdõk.

A hagyományosnak nem mondható esemény-
re ellátogatott az MKE elnöke is, a sajtó pedig
csak az elismerés hangján szólt a kezdeménye-
zésrõl. Bebizonyosodott, hogy új szolgáltatással
tovább népszerûsíthetõ a könyvtár, s  bõvíthetõ
használóinak köre.

Tudósító: Illés Julianna területi szolgálati osz-
tályvezetõ

A salgótarjáni KIVISZI színjátszó csoport tol-
mácsolásában láthatta a Kis herceg címû elõadást
Kazár és Karancsalja ifjú közönsége.

Az én nagy könyvélményem címmel Popper

Péter, a közkedvelt és népszerû író, pszichológus
beszélt saját és mások írásairól, nagy olvasmány-
élményeirõl.

Tudosító: Pádár Lászlóné

A karcagi Városi Csokonai Könyvtár Gyer-

mekkönyvtára egész éves mûsornaptárát elküldte,
melybõl az elsõ fél év rendezvényeit ismertetjük.
Rendeztek író-olvasó találkozót, rajzversenyt

Némo kapitány csodálatos világa
címmel, volt olvasópályázat Nóg-
rádi Gábor könyveibõl, s termé-
szetesen  személyes találkozásra is
lehetõség nyílt.

Júliusban pedig nem másra,
mint egy boszorkányhét megren-
dezésére készültek a nyári napkö-
zis programokhoz kapcsolódóan,
ahol számtalan színes és érdekes
program várta az érdeklõdõket, és
vetélkedhettek a „Boszi tanodá-
ban” is.

Nekünk ilyen volt…

(beszámoló a VOLT fesztiválról)

Hideg volt és sár, ennek ellenére a „nagy
könyv” sátor tele volt reggeltõl estig vendégek-
kel. Mielõtt ennek okát az esõ elõli menekülés-
ben keresnénk, leszögezhetjük: nálunk sem volt
melegebb, mint másutt (sajnos). Viszont lehetett
olvasni, könyvet kölcsönözni és vásárolni, ami-
nek sikerét a könyvtárbusz üres polcai jelezték.

Következõ állomásunk a Mûvészetek Völgye,
ahol volt „regények csatája”, mesetotó, activity
játék és Az arany ember, avagy folytassa Jókait!
a veszprémi Petõfi Színház mûvészeivel.

A TOP 12-be beszavazott könyvek kiadói, a
Móra, az Európa, a Magvetõ és az Animus könyv-
adományait most három intézmény kapta: a
BMSZKI Átmeneti Szállás (és Éjjeli Menedék-
hely) könyvtára, az Együtt Nagycsaládosok
Egyesülete (Szentes) és a Fazola Henrik Általá-
nos Iskola könyvtára (Miskolc), amelyek mini-
mális keretbõl az egyik legötletesebb olvasást nép-
szerûsítõ programsorozatot hívták életre.

-mi-

Ez történt még

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

Gyermekkönyvtára a Barátunk a könyv! olvasó-
napló pályázattal csatlakozott az akcióhoz. Deb-
recenbõl és a megye 42 településérõl 289 csapat
küldte be pályázatát, ebbõl 86 csapat lett díjazott.
A díjkiosztó ünnepség a megyeháza Árpád-ter-
mében a város rangos kulturális eseménye lett.
Az íróvendég Nógrádi Gábor volt, a díjazottak
értékes könyvjutalomban részesültek és vendé-
gül látták õket.

Tudósító: Nagyné Kováts Lenke

A TEMI Nógrád Megyei Könyvtárában iro-
dalmi párbajt tartottak a TOP 100-as lista ifjúsági
irodalmából. A salgótarjáni Dornyai Béla Általá-
nos Iskola könyvtárában a 6. és 7. osztályos ta-
nulók részvételével irodalmi vetélkedõt szervez-
tek a legjobb száz könyv ifjúsági regényeibõl.


