KÖNYVTÁRAK AZ AKTÍV IDŐSÖDÉSÉRT
Országos Könyvtári Napok – 2012-13
Idős korban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!
Az Informatikai és Könyvtár Szövetség 2012-ben is összefogásra hívta a könyvtárakat, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával minél több könyvtár csatlakozzon az Országos Könyvtári
Napok eseményeihez.
A hazai könyvtárak széleskörű összefogásának, és az összehangolt szervezésnek köszönhetően
országszerte számtalan program várta az érdeklődőket.
Az Országos Könyvtári Napokat most is az Informatikai és Könyvtár Szövetség szervezte, építve a
megyei könyvtárak széleskörű kapcsolatrendszerére, koordináló tevékenységére.
2012-ben az Összefogás programsorozat az Európai Unió „Az aktív idősödés és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódott.
Az európai év jelentős célkitűzése volt, hogy az emberek testileg és szellemileg is egészségesek
maradjanak, így tevékenyebb szerepet játszhassanak a munkaerőpiacon és abban a közösségben,
ahol élnek. Fontos szempont volt az életkorral kapcsolatos sztereotípiák lebontása, a tanulási
lehetőségek biztosítása, hogy az egészségben és a méltóságban megélt idősödés követendő példa
legyen a fiatalok számára. Mindannyiunk felelőssége, hogy az idősebb korosztálynak helye legyen a
családban, hiszen a család a nemzedékek közötti szolidaritás kiindulópontja is. Lényeges
programelem volt az idősek és a gyerekek találkozása, így párbeszéd alakulhatott ki arról, mit hoz
magával az öregedés, és miként működhetnek együtt az idősebbek és a fiatalok.
Október első hetében olyan rendezvényekre került sor, amelyek felhívták a figyelmet arra, milyen
alapvető szerepe van a könyvtáraknak a tartalmas időskorra való felkészülésben. Naponta más-más
témakörhöz kapcsolódva sokféle kiállításra, beszélgetésre, előadásra, könyvbemutatóra, olvasáshoz
kötődő játékra, zenei eseményre várták az érdeklődőket: 549 település 690 intézményében 3095
eseményre került sor, amelyre 153 ezer érdeklődő volt kíváncsi. Azok a kistelepülések,
amelyeken mozgókönyvtári szolgáltatóhely működik, a nagyobb szolgáltató könyvtár szakmai
támogatásával kapcsolódtak be az akcióba.
A legtöbb program (1053) a felnőtteknek és a nyugdíjasoknak (1025) szólt, de említésre méltók a
kölyökkorosztály (648) és a tinik (305) figyelmére számító események is. Számos helyen gondoltak
a legkisebbekre, a babákra is (99).
Az események között a legtöbb, 1156 (36,9 %) most is az előadás, beszélgetés, és a játék, vetélkedő
(584 – 18,7 %), volt. A 310 kiállítás az összes program 9,9 %-át, a 210 szolgáltatás bemutató pedig
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6,7 % jelentette. A helyi partnerkapcsolatok sokszínűségét jól mutatja, hogy a programok 27,8%-át
az egyéb kategóriába sorolták a könyvtárak.
Talán nem véletlen, hogy 2011-hez képest nem változott a legtöbb programot szervező megyék
sorrendje:
Esemény

Település

Résztvevő

Bács-Kiskun

438

74

19 358

Jász-Nagykun-Szolnok

375

47

18 139

Borsod-Abaúj-Zemplén

240

56

13 634

Megye neve

„Idős korban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!” 2012-ben ezzel a szlogennel hívogattuk
az embereket a könyvtárakba.
Az Országos Programbizottság javaslatára hagyományosan öt kiemelt témakörben – biztonságos
időskor, mozgalmas időskor, bölcs időskor, társas időskor, játékos időskor – biztattuk közös
gondolkodásra a könyvtárlátogatókat.
Október 2. a biztonságos időskor napja volt. Olyan aktuális, mindenkit érintő témák kerültek a
középpontba,

mint

a

bűnmegelőzés,

a

fogyasztóvédelmi

és

pénzügyi

ismeretek,

a

környezettudatosság. Mindebben a hatóságokon kívül együttműködő partnereink voltak a civil
szervezetek.
Ízelítő a programkínálatból:
Élj biztonságosan!

Ambrózfalva

Egyedül nem megy

Balatonalmádi

Jogok a kosárban

Balatonfüred

Humorral a biztonságért

Balmazújváros

Vigyázzunk egymásra!

Berhida

Áldozattá válás időskorban

Göd

Előzzük meg a bajt!

Homokmégy

Biztonságosan motoros kerekesszékkel

Hőgyész

Takarékosság kortalanul

Kecel

Elsősegély mindenkinek

Kerekegyháza

Otthon biztonságban

Kétpó

Védd magad!

Kisújszállás

Mindennapok biztonsága

Szeged
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Tanyasi praktikák

Szolnok

Legyen résen!

Törökszentmiklós

Október 3-án, a mozgalmas időskor napjára került sor. Ezen a napon egészségügyi tanácsadások
mellett a mozgásé lett a főszerep. Sokfelé tartottak bemutató foglalkozásokat, és ki lehetett próbálni
olyan különleges mozgásformákat is, mint a zumba, a hastánc vagy az ízületkímélő pilates. A
turisztika, a kirándulás, az utazás, az országjárás is több település kínálatában szerepelt, csakúgy,
mint az elsősegélynyújtás és házi betegápolás alapjainak elsajátítása.
A mozgalmas időskor témája lehetőséget adott a családi gyűjtemények, érdekes hobbival
rendelkezők találkozójára is. Mindezt dokumentum-kiállítással, linkajánlókkal, könyvkiállítással
egészítették ki a könyvtáros szakemberek.
Ízelítő a színes programkínálatból:
Mozgató

Abádszalók

A hit szerepe a gyógyításban

Balassagyarmat

Nyugdíjas jóga

Ballószög

A test és a lélek összhangja

Tótvázsony

Idősebbek is elkezdhetik

Várpalota

Idősen is fitten

Zagyvarékas

Geoláda-avató

Székesfehérvár

Táncterápia

Szentendre

Passzolj, Nagyi!

Szolnok

Széttáncolt cipők

Salgótarján

Mankó az internethez

Sarkad

Táncra lábam

Pápa

Zumbára fel!

Horány

A lólengés királya: Berki Krisztián

Kecskemét

Barátom a kert

Besenyszög

A legtöbb eseményre a bölcs időskor napján került sor. A gazdag programkínálat közös jellemzője
volt a tapasztalatok átadása, a generációk találkozása. Sok került a csoportos tanulási lehetőségek
megismertetésére, a felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek népszerűsítésére. Nem volt egyedi az
sem, hogy egy-egy szabadidős tevékenységet magas szinten művelő olvasó, illetve helyi szakember
kapott bemutatkozási lehetőséget (sütés-főzés, kertészkedés, kézimunka).
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Ezen a napon került sor a legtöbb találkozóra érdeklődők szakemberekkel, szakírókkal,
szerkesztőkkel. Voltak hangulatos író-olvasó találkozók és érdekes könyvbemutatók is. Vendég volt
többek között Bácskai Júlia, Balázs Ágnes, Bálint György, Bartos Erika, Belső Nóra, Both Gabi,
Böde Péter, Buda Béla, Czigány György, Dombrádi István, Fábián Janka, Fejős Éva, Frank Júlia,
Garamvölgyi László, Grecsó Krisztián, Lackfi János, Luzsi Margó, Monspart Sarolta, Nemere
István, Nógrádi Gergely, Schaffer Erzsébet, Süveges Gergő, Vadas Zsuzsa, V. Kulcsár Ildikó,
Vámos Miklós.
A könyvtárak játékos tanulást támogató tevékenységének megismertetése sok-sok rendhagyó
könyvtári óra keretében történt.
Íme néhány érdekes program:
Közelebb egymáshoz – Helytörténeti beszélgetés

Abony

Irodalmi vetélkedő nyugdíjasoknak

Alsózsolca

Szent helyek, szent idők

Baja

Családfa-kutatás, családfa készítése

Békéscsaba

Régen tudták, ma bemutatják

Bőcs

Megfogtam egy egeret – Számítógépes ismeretek nagyiknak

Budapest

Kattints egyet!

Eger

Idősek verses délutánja

Fülöpháza

Az idő szárnyán - Fotókiállítás

Gelse

Ecet, szódabikarbóna és társai

Jászkisér

Téli napfény, szúnyogtej

Bács-Kiskun 14
települése

Szigetvár régi képeslapokon

Szigetvár

Sikeres családok titkai

Újfehértó

Híres magyar asszonyok

Veszprém

Görcs nélkül az ördöggörcsről

Székesfehérvár

Tévhitek a történelemben

Budapest

Október 5. a társas időskor napja. Irodalom, zene, tánc, nosztalgia – talán ezekkel a
kifejezésekkel jellemezhető leginkább a társas időskor napjának hangulata. Középpontba kerültek a
családi

kapcsolatok,

voltak

unoka-nagyi

közös

fényképlapozgató délutánok, dalos összejövetelek.
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aktivitására

épülő

programok,

nagy

Társas programok:
Mai lányregények

Apc

A muzsikusnak dalból van a lelke

Baja

Egy kis pletyka nekünk se árthat

Balmazújváros

Szerelmünk lapjai

Bátaszék

Érik a szőlő

Borsodnádasd

Idősen, de nem egyedül

Budapest

Egy derűs délelőtt

Bugac

Irodalmi teadélelőtt

Felsőpakony

Időskor = magányosság?

Földeák

Családi idill

Jánoshida

Irodalmi kávéház

Kazincbarcika

Szenior Sakkverseny

Kecskemét

Örökzöld dallamok

Zirc

Október 6. a játékos időskor napja. A játék nem ismer korhatárokat. Az egészen kicsi
gyerekektől a dédmamakorú felnőttekig minden korosztály szereti próbára tenni tudását, erejét, sőt
szerencséjét is. Így nem véletlen, hogy a játékos időskor napján kártyapartik, családi vetélkedők,
táblás játékok, könyvtári vetélkedők csalogattak kicsiket és nagyokat a könyvtárakba. Lehetett
konzultálni játékkészítőkkel, játékmesterekkel, lehetőség volt új játékok kipróbálására vagy éppen
egy-egy kvízbajnokságon való részvételre.
Néhány érdekesség:
Kvíz-tíz

Alsószentmárton

Fabula a faluban

Apátfalva

Rejtvényfejtők délutánja

Balatonalmádi,
Monor

Szombati szöszmötölés

Basal

Régi korok, új divatok

Bük

Generációk vetélkedője

Dunaszekcső

Agytorna

Fonyód

Feles sem igaz

Gödöllő

Egységben az erő!

Kőszeg

Játszik a család

Kunhegyes
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Játszik a család

Kunhegyes

Tiszat logika!

Kunszállás

Pajzán népmesék

Mosonmagyaróvár

Játékos délelőtt

Nagyvejke

Őszi agytorna

Szécsény

Családi agytorna

Szombathely

Gondolkodik az egész falu

Zsujta

Kinek a nevéhez fűződik A lóvátett sárkány c. mesegyűjtemény? Melyik településen kereshető fel a
Matyó Múzeum? Mit jelent az a közmondás, hogy valaki pártában marad? Miből készült a pendely?
Hol viselték a nők a farpárnát? Melyik könyv szereplője Táncoló Pitypang és Ásító Felhő? Milyen
tudományággal foglalkozott Hell Miksa? Ki találta fel a golyóstollat?
Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a „Ne csak lógj a neten!” internetes játék 249
résztvevője. Naponta más-más témakörben tájékozódtak, szépirodalmi alkotásokat lapozgattak,
művészeti, természetvédelmi, történelmi könyvekben keresgéltek, és persze számos informatív
honlapról gyűjtöttek értékes információkat a kíváncsiak. Ehhez a frissen elkészített webajánló is
segítséget nyújtott.
Az Összefogás programsorozathoz kapcsolódó könyvtárakat évről évre egy-egy, gyerekeknek szóló
könyvtári foglalkozás elkészítésével is segítjük. 2012-ben ez a Mesemorzsák címet kapta. Célunk
most is az volt, hogy a résztvevők a hasznos, tartalmas honlapok mellett értékes szépirodalmi
alkotásokat és ismeretterjesztő műveket is megismerjenek és használjanak. Örülünk, hogy Beledtől
Verpelétig sokan éltek a lehetőséggel.
Országszerte népszerű volt 2012-ben is a Könyves Vasárnap. 198 településen 508 program várta a
lakosságot a legkisebbektől a nagyikig. A rendkívüli – nem egy helyen éjfélig tartó – nyitva tartást
mára várják, mert megszerették az emberek. Ilyenkor a megszokott szolgáltatások mellett általában
„minden van, ami máskor nincs”: zenés könyvtárnyitók, beiratkozási akciók, kreatív játékok,
érdekes találkozások, koncertek, táncházak, társas együttlétek. A délelőtt általában mindenütt a
gyerekeké és a családoké volt, az este pedig a felnőtteknek ígért tartalmas kikapcsolódást.
Játsszunk együtt dobolósat!

Baja

Éneklő évszakok

Balassagyarmat

Zöld béka kalandjai

Budapest

Mesegombolyag

Cegléd
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Irodalmi játék egy perben

Gyöngyös

Ötórai tea

Kakasd

Ki nevet a végén?

Kazincbarcika

Bezzeg az én időmben

Kecskemét

LEG-ek napja

Kisújszállás

Járjuk a táncot szaporán

Körmend

Cseles csalafintaságok

Lajosmizse

Ha én felnőtt volnék

Lenti

Az égi vándor dala

Martfű

90 év – 90 kérdés

Salgótarján

Szappanbuborékok

Székesfehérvár

Az olvasás gyógyító hatása

Szihalom

Régi idők olvasmányai

Szolnok

Ki nevet a végén?

Vásárosbéc

A Könyves Vasárnap évek óta nem múlhat el Betűbuli nélkül. Az internetes játék most is három
variációban készült el, így játszótársaink voltak a Kölyökolvasók (12 éves korig), a tinik (12-18
évesek), és a felnőttek. A helyes megfejtőknek szánt meglepetést ezúttal Ajkára, Devecserre,
Izsákra, Jászfényszaruba, Kecelre, Sarkadra és Tiszaörsre szállította a posta.
Zárókonferencia
Október 8-án Kecskeméten került sor az Országos Könyvtári Napok záró programjára. Dr. Bank
Gyula, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Belgyógyászati Osztálya főorvosa nyitóelőadásában a
gerontopszichiáter szemével szólt az aktív idősödésről, összefoglalva a biológiai és pszichológiai
változásokat. Aktívan idősödni jó! – hallottuk Monspart Saroltától, a Magyar Olimpiai Bizottság
alelnökétől, aki a konferencia másik szakmai előadója volt. „A nagy dolgokat nem az erő, a
gyorsaság vagy a testi ügyesség dönti el, hanem a megfontoltság, a tekintély és az ítélőképesség;
márpedig ezek az öregséggel épp gyarapodnak, nemhogy csökkennének” – idézte Cicero
gondolatait zárásként.
Természetesen nem maradt el az országos áttekintés sem. Ramháb Mária, a Programbizottság
elnöke fotókkal és adatokkal alátámasztott előadása foglalta össze a 2012. évi rendezvénysorozat
tapasztalatait, eredményeit. A pillanatképeken most a budapesti, a gödöllői, a hőgyészi, a kalocsai
és, a pécsi eseményekből kaptunk ízelítőt.

7

„4 FOR EUROPE” országos középiskolai verseny”
Az előző év sikeres „Elnököltünk” középiskolás vetélkedőjének folytatásaként újra játékra hívtuk a
tiniket. A magyarországi Europe Direct Információs Hálózat, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodájának támogatásával „4 FOR EUROPE” elnevezésű európai uniós témájú
versenyt szervezett középiskolás diákoknak. A versenyt a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei
Európai Információs Pont koordinálta és bonyolította le.
A vetélkedőre 332 négy fős csapat regisztrált. Ők 56 város 127 iskoláját képviselték.
Az első on-line fordulót követően régiónként a legjobb 10 csapat jut be a regionális döntőkbe,
ahonnan a 7 regionális forduló győztese, és összesített eredmény alapján a 4 legjobb második
helyen végzett csapat kapott meghívást az országos döntőre.
A régiós és az országos döntőn is arra törekedtünk, hogy az eredményes szereplés érdekében a
csapatok a lexikális tudásuk mellett kreativitásukat, probléma megoldó képességüket, és előadói
vénájukat egyaránt használják.
A regionális fordulók helyszínei:
2012. 11. 09.

Pécs

Dél-Dunántúl

Megyeháza – Díszterem

2012. 11. 10.

Szolnok

Észak-Alföld

Verseghy Ferenc Könyvtár és
Művelődési Intézet

2012. 11. 08.

Székesfehérvár Közép-Dunántúl

Megyeháza – Rézterem

2012. 11. 15.

Győr

Nyugat-Dunántúl

Bartók Béla Megyei Művelődési
Központ

2012. 11. 16.

Eger

ÉszakMagyarország

Megyeháza – Barkóczy terem

2012. 11. 13.

Szeged

Dél-Alföld

SZTE ÁJK Kari Társalgó

2012. 11. 14.

Budapest

KözépMagyarország

Megyeháza – Konferenciaterme

Az országos döntőre 2012. december 8-án került sor a Katona József Könyvtárban.
Legyél te is kölyökolvasó!
2012-ben hatodszor került sor a Kölyökolvasó játékra. Hagyományosan a gyerekek által írt
mondattal hívogattuk közös játékra a fiatalokat: Olvass te is, mert az jó, legyél kölyökolvasó! A
játék gazdája ismét a Katona József Könyvtár volt.
A három próba alapját most is a kortárs magyar gyerekirodalom alkotásai jelentették. A 600 gyerek
korosztályonként hat-hat könyv közül választhatta ki azt a hármat, amelynek elolvasására
vállalkoztak. Ezek között a legfrissebben megjelent kötetek mellett a régebbről ismert remekművek
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egyaránt szerepeltek. A mesékhez, regényekhez egy-egy feladatlap készült, hét-hét játékos
fejtörővel. A változatos feladattípusoknak, a fantáziát megmozgató feladványoknak nem csak a
gyerekek örültek, hanem a szülők, könyvtárosok és pedagógusok is.
2013. június 1-jén került sor a Katona József Könyvtárban a kölyökolvasók találkozójára. Az ország
minden részéről – Dorogtól Hajdúböszörményig – Kecskemétre utaztak a díjazottak. Délelőtt került
sor a bemutatkozásokra, az ismerkedésre, egy közös játékra, majd meglepetésként Finy Petra
meseíró játszott a gyerekekkel. A találkozás azért is jelentett nagy élményt, mert a játékban az ő
meséit is megismerték játszótársaink.

A kölyökolvasók a jelvényt, az oklevelet, az

olvasásnépszerűsítő meglepiket és a jutalomkönyveket a házigazdáktól és íróvendégeinktől vehették
át. Azok a játszótársaink, akik ezúttal nem kerültek a díjazottak közé, a helyi könyvtárakban kapták
meg a három próba teljesítését igazoló okleveleiket, jelvényeiket és meglepetéseiket.
A kölyökolvasók találkozóján a felnőttek is jól érezték magukat. Örültek a gyerekek sikerének,
vidámságának, és ők is megérezték azt a varázslatot, ami a közös olvasmányélmények segítségével
összekötötte a földrajzilag távol élő gyerekeket.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Kölyökolvasó játék legaktívabb iskoláinak szakmai
anyagként a következő tanév játékához kapcsolódó könyveket is beszerzett, ezzel is ösztönözve a
játék folytatását.
Az ajánlott olvasmányok:
1-2. osztályosoknak:
Berg Judit: Két kis dinó a zsírkréta korban vagy Vig Balázs: A rettegő fogorvos
Balázs Ágnes: Rakoncátlan Rozi Ramazuriországban vagy Bátky András: Bazsó és Borka: a
kedves pincerém
Finy Petra: Seprűsrác meséi vagy Majoros Nóra: 3 x 1 család
3-4. osztályosoknak:
Erdős István: Aprótörpe indiánok vagy Finy Petra: Maja tizenkét babája
Berg Judit: Lengemesék vagy G. Szász Ilona: Cókmók, a morgolódó szekrénymanó
Csukás István: Süsü, a sárkány vagy Dániel András: Matild és Margaréta
Nagyobbaknak:
Csukás István: Vakáció a Halott utcában vagy Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk
utcában
Balázs Ágnes: Lufi és a Párizsi randevú vagy Leiner Laura: A Szent Johanna gimi – Együtt
Böszörményi Gyula: Monyákos Tuba a Lidérc Árvák Fészkében vagy Lakatos István:
Dobozváros
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Babaolvasó – országos szakmai nap
Ma már nem számít meglepőnek, ha a könyvtárakban egészen apró babák is megjelennek. Az
Informatikai és Könyvtári Szövetség hat éve szisztematikusan dolgozik azon, hogy a 0-3 éveseket
és szüleiket egyre több helyen várja bababarát környezet a könyvtárakban. Az alapszolgáltatások
közé beépült az apróságokkal való szakszerű foglalkozás is. Több könyvtár pedig elnyerte a
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság által adományozott „Bababarát terület” címet is.
Szerencsére sok kistelepülésen is természetes, hogy van egy nyugodt hely, ahol a babák a nekik
szóló lapozókkal, képeskönyvekkel, fejlesztő játékokkal ismerkedhetnek. Ennek megteremtéséhez
évről évre hozzájárul ez a pályázat is.
A gyermekkönyvtáros kollégák mellett szülők, védőnők, külső szakemberek segítik a höcögtetők,
mondókák, gyerekdalok megismertetését a mamákkal és a babákkal. Ezek a foglalkozások egyrészt
a kicsik értelmi, érzelmi fejlődését és szocializációját segítik, másrészt lehetőséget teremtenek a
felnőtteknek a szülőtársakkal való találkozásra, tapasztalatszerzésre, közös tanulásra
Az Országos Könyvtári Napok hetében közel száz babaprogramra várták a kicsiket.
Íme ezek közül néhány:
Dúdoló

Adony

Ölben lenni jó

Battonya

Mondókázó

Bócsa

Baba-mama klub

Csongrád

Ciróka-kör

Eger

Mini pöttöm torna

Felsőpakony

Totyogó klub

Hőgyész

Babahancurka

Kecskemét

Betűbölcsi

Kiskunfélegyháza

Tipegő tanoda

Répcelak

Bóbita kör

Szászberek

Csiribiri muzsika

Szombathely

A gyerekkönyvtárosok módszertani kultúrájának fejlesztésére 2013-ban is került sor a Babaolvasó
országos szakmai napra, ismét a Katona József Könyvtárban. Vajda Zsuzsa pszichológus A három
éven aluliak értelmi és érzelmi fejlődése címmel tartott sok értékes információt tartalmazó előadást.
A kollegák nagyon hasznosnak tartották Hegedűsné Tóth Zsuzsanna számos gyakorlati példát
felmutató összefoglalóját A gyerekek zenei fejlődése csecsemőkortól az óvodáskorig címmel.
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Az előadók által javasolt szak- és szépirodalom beszerzését, mint szakmai anyagot, örömmel
fogadták a könyvtárak.
A délutáni konzultáción egyetértettünk abban, hogy továbbra is koncentrálnunk kell arra, hogy
egyre többen felfedezzék fel és vegyék igénybe a könyvtárak babáknak nyújtott ingyenes
szolgáltatásait, különösen a hátrányos helyzetű családok közül.
A bababarát könyvtárak e pályázat keretében munkájuk segítésére 0-3 éveseknek szóló fejlesztő
játékokat, könyveket és zenei dokumentumokat kaptak.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2013-ban újranyomásra került a Babaolvasó füzet, a
Babaolvasójegy, a zsinórfüles papírtasak, és megújult a „Könyvtári mérőke” és a Baba-web című
internetcímeket tartalmazó ajánló.
A babáknak szóló, évek óta használt promóciós anyagok mellett 2013-tól bevezetésre kerül a
Kölyökolvasójegy, ami az óvodások könyvtári tagságát igazolja. Ehhez kölyöktitkok rögzítésére
szolgáló jegyzettömböt is kapnak a könyvtárlátogató óvodások.
Programnépszerűsítés
Az Országos Könyvtári Napok népszerűsítésére készült egy 20 mp-es reklámspot, amelyet az
országos tv csatornák mellett a helyi stúdiók is sugároztak.
Az egységes promóciós anyagok ismét Kecskeméten készültek, Maczkóné Káldi Zsuzsa grafikai
tervei alapján, összhangban a reklámfilmmel.
A helyi programokat népszerűsítő plakátok, szórólapok, meghívók is a központi logót és szlogent
tartalmazták. A biankó formák és emblémák többféle formátumban voltak letölthetőek a honlapról.
Praktikus

információk

kerültek

a

WEB-ajánlóra,

amely megújult

formában

került

a

könyvtárlátogatókhoz. Szórólapunkra ismét egy rejtvény került. Megfejtése ezúttal is a központi
témához illeszkedő közmondás volt: Okos embert nem a kakukk tojja. Olvasásnépszerűsítő, a
hétköznapokban is hasznos tárgyainkkal – toll, naptáras könyvjelző, táska, jegyzettömb, nagyító,
memóriajáték, kulcstartó – igyekeztünk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt örömet szerezni.
A programsorozatról egy külön honlapról lehetett naprakészen tájékozódni. Ezt Bitó Zsuzsa
informatikus készítette el. Az adatbázis feltöltését a könyvtárak önállóan végezték a program
regisztrációjától a statisztikai adatok rögzítéséig, a fotók és sajtóanyagok feltöltéséig. A többféle
szempontú keresésre alkalmas honlap a lakosság tájékozódását, hanem a sajtó és a könyvtárosok
információszerzését is jól szolgálta. Ezen a honlapon tettük hozzáférhetővé beszámolónkat is
(osszefogas.kjmk.hu).
2012-ben is nagy volt a média érdeklődése. Országos és helyi nyomtatott lapok, online oldalak,
11

kulturális programajánlók adtak hírt az eseményekről, valamint stúdióbeszélgetésekre, telefonos
interjúkra is sor került. Minderről a központi honlapon is lehetett tájékozódni.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta arra törekszik, hogy a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata keretében minden korosztályhoz
szólva bemutassa a hazai könyvtárak tartalmas, időnként egyedülálló szolgáltatásait. Örülünk, hogy
2012-ben az ország 549 településén a szervezőkkel együtt sok szép pillanat résztvevője lehetett a
153.260 regisztrált résztvevő. Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap ehhez nyújtott támogatását.

Budapest, 2013. augusztus 27.

Dr. Fodor Péter
Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke
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