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A „Családi Olvasás Éve 2010” rendezvények sorában, az Országos Családi Könyvtári Napok
keretében október 10-én egy vidám hangulatú családi vetélkedőre került sor a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár impozáns épületében.
A játékos megmérettetésre 10 csapat regisztrált, mintegy 60 fővel. A nyolc állomásból álló
vetélkedő során a nevelőszülőkből, nagycsaládosokból, felnőttekből és kisebb-nagyobb gyermekekből
álló csapatoknak irodalmi, zenei kérdésekre is választ kellett adni, vagy rövid filmrészleteken fel
kellett ismerni néhány jelentős fővárosi épületet, hidat.

A részvevőknek a vetélkedő során nemcsak a lexikális tudásukra volt szükség, hanem a
kreativitásukra is. Kikapcsolódásként, az egykori Pál utcai fiúk korabeli játéka nyomán, a már szinte
teljesen elfelejtett golyógurítási versenyben lehetett pontokat gyűjteni, vagy lezárt borítékban, illatuk
után a fűszernövényeket kellett felismerni.
A csapatok bebarangolták az egykori Weinkheim és Pálfy palota könyvtárrá átalakított részeit, ahol
közel 800 ezer kötetet és sok ezer zeneművet, filmet tárolnak különféle adathordozón. A fiatalok

ízelítőt kaptak arról is, hogy hogyan kell használni egy utcanév keresőt, avagy hogyan lehet keresni a
könyvtár adatbázisában.

A versenyzők megcsodálhatták a patinás épület, szinte eredeti állapotú szobáit, termeit. Öröm volt
látni, hogy a kisebbek milyen átszellemült arcokkal álltak az ifjúsági könyvtár polcai előtt, lapozták a
mesekönyveket, miközben hallgatták a nekik szóló zenekar játékát. Bizony az olvasás szeretete a
gyermekkorban gyökerezik!
A csapatok a délelőtt lezárásaként, a Fővárosi TEGYESZ régészetei táborának munkáját bemutató
tablókkal díszített aulában gyülekeztek. Az eredményhirdetés során nemcsak a győztesek, hanem a
legfiatalabb játékosok is kaptak könyvajándékot, ezzel is bizonyítva a régi mondást, hogy a részvétel
hosszabb távon fontosabb lehet, mint a győzelem.

Az év folyamán az „Olvasás Éve” rendezvényein próbálták ösztönözni az embereket, főleg a
fiatalokat a rendszeres olvasásra, hiszen ők az információikat már jobbára az internetről szerzik be.
Sajnos ez utóbbi, előnyeinek ellenére nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egyre több a gond a fiatalabb
korosztály olvasás készségével és szöveg értelmezésével kapcsolatban. Ahhoz, hogy évtizedek alatt
idáig fajultak a dolgok elsősorban bizony mi felnőttek vagyunk a hibásak, a rohanó életmódunkkal, az
értékeink devalválódásával. Némi reményt ad, hogy a rendezvény kapcsán sokan regisztráltak új
tagként is a fővárosban kiterjedt könyvtári fiókhálózattal rendelkező intézménybe és számos régi tag is
kihasználta a rendkívüli nyitvatartás által biztosított alkalmat ismereteik bővítésére.
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