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Író-invázió a kistelepülési 
könyvtárakban 
Mikolasek Zsófia 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 
nem csupán dokumentumokat biztosít a megye 
57 kiskönyvtárának, hanem módszertani 
segítséget is nyújt színvonalas könyvtári 
rendezvények lebonyolításához. Ennek keretén 
belül 2015 első negyedévében minden 
településen megszervezett egy olyan programot  
- előadást vagy tanfolyamot  - mely a 
könyvtárhasználókat segíti digitális 
kompetenciáik elmélyítésben.  

A tavasz eljövetelével könnyedebbé, 
szórakoztatóbbá váltak a rendezvények is. 11 
író-költő, valamint 3 zenekar látogatta végig a 
megyét azzal a nem titkolt céllal, hogy az 
olvasást népszerűsítsék. Vannak, akik 
gyerekeknek írtak, vannak, akik felnőtteknek. 
Költők és prózaírók egyaránt megfordultak a 
meghívott vendégek között. Van, aki nagyon 
népszerű régóta, de akadtak köztük ifjú titánok 
is. És persze férfiak, nők vegyesen. No, és ott 
vannak a zenészek, akiket mindig nagy örömmel 
fogadnak a könyvtárakban. 

És hogy kikről van szó?  Április közepétől május 
végéig ők látogatták végig a kistelepülések 
könyvtárait: Balázs Ágnes, Finy Petra, Grecsó 
Krisztián, Hoppál Bori, Kiss Ottó, Lackfi János, 
Lőrincz L. László, Maros Edit, Nógrádi Gergely, 
Szabó T. Anna, Varró Dániel, Garabonciás 

Zenekar, a Kávészünet és a Tánczreakció 
együttes. 

Nagy volt az érdeklődés: az 57 alkalom során 
átlagosan 49 könyvtárhasználó volt kíváncsi a 
megszervezett rendezvényekre. (A látogatottság 
nagyon hullámzónak bizonyult: akadt, ahol 5 
ember szerepelt a jelenléti íven, de akadt olyan 
is, ahol 200.) A visszajelzések pozitívak voltak, 
úgy az előadók, mint a könyvtárak felől. Galibák 
persze akadtak (eltévedés, késés, 
gyermekszületés, porcleválás….).  Összeségében 
azonban elmondhatjuk, hogy sikeres volt ez a 
programsorozat, hiszen közel 3000 kistelepülési 
lakos volt kíváncsi az előadókra. 

A rendezvényszervezés nem zárult le: ősszel 
példaértékű könyvtár- és olvasásnépszerűsítő 
programokat „tájolunk”, és gőzerővel folyik a 
településeken a könyvtári hét programjainak 
szervezése is. Ennek keretében egy, az egész 
országban kuriózumnak számító rendezvényre is 
sor kerül – de ez még maradjon titok. 

 

Lackfi János Leányváron. Fotó: Pócsföldi Gáborné 



 

Író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel 

Benis Józsefné 

  

Jól sikerült író-olvasó találkozóról szeretnék 
beszámolni, amelyet május 9-én, szombaton 
tartottunk  Csatkán.  

Balázs Ágnes írónővel találkoztak kis falunk 
gyermekei és szüleik. Az írónőt először a község 
alpolgármestere, majd a könyvtár részéről 
magam köszöntöttem. 

  

Előzőleg a gyermekek között rajzversenyt 
hirdettünk meg az írónő műveinek 
illusztrálására, amelynek díjazását a 
Polgármesteri Hivatal vállalta. A gyerekeket 
igyekeztük ezzel is felkészíteni, ráhangolni a 
találkozóra. Mivel csak egyetlen mesekönyvet 
tudtam szerezni Balázs Ágnes munkáiból, 
beosztottuk szoros időrendbe, hogy melyik 
napon melyik kisgyermekes családnál legyen a 
könyv. A program sikere érdekében Csatka 
tanárnője vállalta, hogy reggelente egy-egy rövid 
mesét felolvas a bejárós gyermekeknek a buszon. 

A fényképeken jól látható, mennyire élvezték a 
gyerekek és szüleik a felolvasást és a feladatokat. 
Az írónő pedig nagyon örült a rajzoknak.  

Köszönjük ezt a lehetőséget a KSZR-nek! 

 

 

Sikertörténet 

Szluka Zsuzsanna 

XXI. század, internet, okostelefon, lapos tévé, 
moziélmény, e-könyvek….  Mi lesz a 
könyvtárakkal?  

Nem kell messzire visszatekinteni, csupán 20, 30 
évet ahhoz, hogy felnőttekkel és gyermekekkel 
teli könyvtárakat lássak magam előtt. Tanítás 
után az iskolai könyvtárban kutakodtunk, hogy 
az órán tanult ismereteinket bővíthessük, vagy 
éppen a szorgalmi feladatokat végezzük el. A 
települési, nagyobb könyvtárban már kedvenc 
írónk könyveit, vagy az akkori sikerkönyveket 
keresgéltük. Ez volt a könyvtár… Tele 
könyvekkel, folyóiratokkal, az asztaloknál 
csendesen üldögélő, olvasó, jegyzetelő 
emberekkel. „Változik a világ, vele változom én 
is”…éneklik a közismert slágerben. S valóban, 
mikor felnőtt fejjel újra iskolapadba ültem, 
sokkal egyszerűbb, kényelmesebb volt az 
interneten kutakodni egy-egy téma után, mint 
bemenni a könyvtárba és szakirodalmat keresni. 

A sors úgy hozta, hogy 2014 szeptemberében 
könyvtáros lettem egy 1200 lelkes 
kistelepülésen, Súron. A hetvenes években épült 
Művelődési Ház falai között bújik meg a 
könyvtár, közel kilencezer dokumentummal, 
melynek majd 70%-a bizony már kiállta az idők 
próbáját.  Álltam a polcok között, szívtam 
magamba a régi és új könyvek illatát, s 
tanácstalanul széttártam kezeimet.  Mihez 
kezdek ezzel a feladattal? Jár még valaki 
egyáltalán könyvtárba? S bizony, félelmeim 
beigazolódni látszottak. Igaz, hogy a statisztikák 
szerint viszonylag sok könyvet kölcsönöztek 
településünkön, de az is igaz, hogy azokat a 
dokumentumokat szinte ugyanazok az emberek 
forgatták. Adva volt hát az első nagy feladat: 
embereket a könyvtárba!  



Nehezen indult, mivel pont ekkor kezdődött meg 
az épület külső felújítása, energetikai 
korszerűsítése, a nyílászárók cseréje. De 
túlléptünk ezen, s végre, ha belülről nem is, de 
kívülről csodaszép épületben veselkedhettem 
neki kitűzött céljaim megvalósításának. 
Programok, programok és újra csak programok! 
Javasolni tudom minden hasonló helyzetben levő 
kollégámnak: a könyvekhez, kölcsönzéshez 
először be kell csábítani az embereket a 
könyvtárba. Szembesíteni kell őket azzal, hogy a 
könyvtár létezik, lüktet. Ha ezt megérzik és 
belépnek az ajtón, onnan már csak egy 
karnyújtás, hogy levegyék a könyveket a polcról! 
Elsőként a gyermekeket céloztam meg. Ők a 
legfogékonyabbak, ugyanakkor ők azok, akiknek 
a szüleik, nagyszüleik nem mondanak nemet, ha 
el kell kísérni őket valahová. Kézműveskedés, 
játszóházak farsangkor, húsvétkor, anyák napja 
előtt – mind kiváló lehetőségek voltak arra, hogy 
az iskolás gyermekek egyedül, az ovisok pedig 
felnőttekkel együtt belépjenek a könyvtárba. Pár 
kedves szó, megfelelően kiválasztott könyvek, 
baba- és gyermek olvasójegyek, ajándék 
könyvjelzők, és mindenki alig várta a következő 
alkalmat.  

 

Könyvtári óra után. 

Fotó: Szluka Zsuzsanna 

Sok türelemre és segítségre volt szükség ahhoz, 
hogy megértsék és megszokják, nem a 
kikölcsönzött könyvek mennyisége számít! Meg 
kellett őket tanítani a könyvek keresésére, 
használatára. Ebben nagy segítségemre voltak a 
pedagógusok is. Könyvtári órákat tarthattam, 
melyeken koruknak megfelelően mesélhettem a 

könyvek, könyvtárak történetéről, használatáról. 
Megismerhették a könyvtárhasználat szabályait, 
és játékos vetélkedőkkel zártuk az órákat. Az 
iskolában olyan szorgalmi házi feladatokat adtak 
fel a gyerekeknek, amelyek könyvtárhasználatot 
igényeltek. Egyre többen jöttek, kutakodtak a 
könyvek között - legnagyobb örömömre. 
Büszkén mondhatom, az alsó tagozatosok nagy 
része aktív könyvtárlátogatóvá vált.  

 

A Nemzetközi Könyvajándék Napon.  

Fotó: Szluka Zsuzsanna 

A tinédzserek megnyerése már nehezebb 
feladatnak tűnt, de jó úton haladunk. Nagy 
segítségemre volt a Nemzetközi Könyvajándék 
Nap, amelyről a tatabányai József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár révén értesültem. 
Megszerveztük közösen a könyvajándékozást. 
Hogy milyen sikerrel? A két díjazott egyike Súr 
község lett!  

A sok sikerélmény felbátorított. Felnőtteknek 
szóló fórumok szervezésébe kezdtem, és 
örömmel mondhatom, hogy jönnek, látnak, én 
pedig győzök ☺. Egyre több a könyvtárba 
látogatók száma, akik könyveket keresnek és 
kérik, hogy ajánljak nekik vagy párjuknak, 
gyermeküknek valamit.  Elmondhatom, hogy a 
súri könyvtár megtelt élettel, és az idei 
gazdálkodásnak köszönhetően új könyvekkel is. 
300.000 Ft értékben válogathattam a felkínált 
művek közül. Nyertünk a Gyermekirodalmi 
Intézet pályázatán is olvasmányokat. Beck 
György interneten tett felajánlására − mi szerint 
elhunyt édesanyja könyvtárát felajánlja 
kiskönyvtárak részére − rögtön jelentkeztünk, 
így Tímár Margit hagyatékából is közel 150 
kötet került a könyvtár birtokába.  



Egy álmom volt még, amely szintén 
megvalósulni látszik: a könyvtár helyiségének 
belső felújítása, modernizálása. A Nemzeti 
Kulturális Alap által kiírt korszerűsítési 
pályázatra beadtuk pályázatunkat és nyertünk. 

Sikersztori? Mondhatjuk így is. Amelyhez kellett 
a település vezetése, a megyei könyvtár és 
kellettem én is, de leginkább a település lakosai, 
akik érdeklődésükkel, szeretettükkel erőt és 
kitartást adtak ahhoz, hogy könyvtárosi munkám 
továbbra is szívvel-lélekkel tudjam végezni! És 
nem utolsó sorban fontos és szükséges volt a 
pályázati támogatás is, hogy kulturált és korszerű 
körülmények között fogadhassuk a 
könyvtárlátogatókat Súron. 

 

Szavalóverseny az ideiglenesen kialakított könyvtárban, 

egy tornateremben.  (Májusban megkezdődött a 

könyvtár belső felújítása.) Fotó: Szluka Zsuzsanna. 

 

 

Dani a könyvtárban 

Kristófné Szabó Szerafina 

József Attila-díjas magyar költő, műfordító. 
1977-ben született Budapesten. Gimnazista kora 
óta publikál verseket és műfordításokat 
különböző irodalmi lapokban és folyóiratokban. 
Első kötete, a Bögre azúr 1999-ben, 21 éves 
korában jelent meg. Második, leghíresebb 
könyve, a Túl a Maszat-hegyen – verses 
meseregény, 2003-ban látott napvilágot. Első 
gyerekvers-kötete 2010-ben jelent meg. 
Műfordítói tevékenységet is végez, verseket, 
színdarabokat fordít. Ő Varró Dániel. 

De nekünk, könyvtárosoknak és hálás, könyv- és 
versszerető, olvasó gyermekeknek csak: Dani, 
azóta, hogy olyan fiatalon, nagy elánnal 
berobbant a magyar irodalmi életbe. Ő volt a 
vendégünk Naszályon, a községi könyvtárban, a 
virágba szökkent május első napjaiban. 

 

Varró Dániel bemutatkozott a naszályi diákoknak. 

 Fotó: Kristófné Szabó Szerafina 

 
Vártuk őt! A gyerekek megtanultak egy-egy 
kedvencet, hogy majd azzal üdvözlik a költőt. 
Szívesen fogadta, s ez a kis rövid műsor mindjárt 
meg is adta a találkozó játékos és vidám 
alaphangját, és belevághattunk a „sűrűjébe”. 
Megtudtuk: mi is a költészet?  



Varró Dani Petőfivel szólva vallja:  

Olyan épület, 

Mely nyitva van boldog-
boldogtalannak, 

Mindenkinek, ki imádkozni vágy, 

Szóval: szentegyház, ahová belépni  

Bocskorban, sőt mezítláb is szabad. 

Szép és megnyerő hitvallás. S mi a haszna, ha az 
ember költő lesz? Például remekül lehet csajozni 
a versekkel – a lányok mindig meghatódnak egy-
egy hozzájuk írt, nekik szóló verstől.  Vagy híres 
is lehet az ember  - mint Petőfi, vagy Arany 
János, elég hozzá egy „egyszerű” de nagyszerű  
elbeszélő költeményt megírni. De aki sok-sok 
pénzt akar keresni – az ne ezt a pályát válassza! 
A költőre záporoztak a gyerekek okos és kevésbé 
okos, de mindig kíváncsiságukat bizonyító 
kérdések, amelyekre őszinte választ kaptak.  

 

A gyerekek is készültek egy rövid előadással. 

Fotó: Kristófné Szabó Szerafina 

Majd rímkereső versenyt rendeztünk – a 
legújabb gyermekvers köteteiből válogatva a 
befejezésre váró sorokat. S hogy honnét jön az 
ihlet, hogyan dolgozik egy költő, aki – immár 
belépve a „Dániel” korba – két apró gyermek 
édesapjaként meg kell, hogy ossza idejét a 
munkája és a családja között, ami nem kis 
feladat. Főleg ha az ember mindkettőt 
tisztességgel kívánja csinálni. S bizony ebben a 
korban már „hitvesi verseket” is kell írni, nehogy 
sértődés legyen a családban!  

Fel is olvasta egyik kedvenc, feleségéhez írt 
versét:  

Negyvenes férfi szerelmi szózata szíve 
hölgyéhez 

„Gyere babám, dédelgess,  

nincs ma este BL-meccs!  

Nemtom ebbe látsz-e jót,  

vagy nézzünk Roma–Laziót.”  

Természetesen ez után kiderült, hogy Dani 
elkötelezett Manchester United-szurkoló, amiből 
kisebb vita is kerekedett, de szerencsére a versek 
győztek! Legnagyobb örömünkre még a korai 
versekből is mondott egyet-kettőt, majd 
felolvasott a „Maszat-hegyből” pár részletet, 
annak apropóján, hogy milyen érzés is „tételnek” 
lenni egy magyar irodalom vizsgán, s milyen 
„kedves” leveleket kap egy költő az érettségire 
készülő diákoktól, ha a munkáiból kell 
felkészülni.  

Nem is érzékeltük, milyen gyorsan elrohant 
velünk az idő, de minden jónak vége szakad 
egyszer, sajnos ez most is így volt. Még 
dedikálta a gyerekek (és a könyvtár) köteteit 
„Varró Dani bácsi”, - ahogyan ő írta -  kiosztott 
50-60 autogramot a hálás gyerekeknek és 
elköszönt tőlünk. Másnap – megkérdezvén a 
tanárnőket a találkozó visszhangjáról, – csak a 
legjobbakat hallottam a pedagógusoktól is, a 
gyerekek még másnap is foglalkoztatta a dolog, 
kérték a könyveket, meséltek azoknak, akik nem 
lehettek ott! Akkor hát elértük a célunkat. 
Köszönjük, Varró Dani Dániel, reméljük, még 
találkozhatunk veled a későbbiekben, egy-egy 
újonnan megjelenő kötet, vagy darab kapcsán 
újra! Addig pedig olvassuk a verseidet!  

 

A program vendégei. Fotó: Kristófné Szabó Szerafina 


