
8. Jászberényi Könyves Csütörtök 

 

Időpont:  2016.06.09. 

Helyszín: Mozi előtti tér 

 

Az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódóan 2009 óta hagyománnyá vált a Jászberényi Könyves 

Csütörtök néven egész napos kitelepülős könyves könyvtári program. Társ szervezők a Líra 

Könyvesbolt, Jász Múzeum és a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria. 

Már szerdán elkezdtük a helyszín berendezéséhez szükséges eszközök előkészítését és reggel 7 

órától a hatékony és gyors munkának köszönhetően a 9 órai megnyitóra minden készen állt. 

 

Programok: 

Könyvvásár - Használt könyvekből 

Ingyenes beiratkozás új beiratkozóknak és akiknek a tagsága június 1. és augusztus 31. között jár 

le. 

Képes Történetlánc – Előre illusztrált mese  

Óvodásoknak: Kifestők, feladatok – Gyerekkönyvtárosokkal 

Alsó tagozatosoknak: Népi játékok a Tarisznyás Műhellyel 

Felsősök: 13.00.  15.00 Titkok Könyvtára, 2 fős csapatokban 

Felnőtteknek: 09.00.  17.00 Irodalmi kalandtúra 

17.00 Utasi Hajnalka: Múzsák tükre  "Hajnikuk” könyvbemutató 

18.00 Eredményhirdetés - Titkok könyvtára és Irodalmi kalandtúra 

18.30 – 19.00 ACOUSTIC GALLERY irodalmi koncert 

19.00 – 20.00 Acoustic Gallery koncert 

 

Titkok Könyvtára és Irodalmi kalandtúra feladatok: 

1. Saját exlibris tervezés – Hamza Múzeum 

2. Keresztrejtvény  (könyvekre vonatkozó kérdésekkel) - könyvtár 

3. Puzzle (könyvborítókból) – Líra Könyvesbolt 

4. Rovásírás  (idézet Gárdonyi G  éza:Egri csillagokból)  - Lénárt András 

5. Történetlánc – Utasi Hajnalka 

6. Jász Múzeum  a múzeum kiadványából felolvasás 

7. SMS  - (Melyik könyv szereplője írta?) 

 

 

9 órakor Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester köszöntő beszéde után  elindult a programhoz 

kapcsolódó és már szintén hagyománnyá váló 3. Képes Történetlánc. Ennek megálmodója Utasi 

Hajnalka költőnő. Ebben az évben egy jászsági képzőművészek által előre megrajzolt képekhez 

kellett mesét írni, amelyet Utasi Hajnalka kezdett el és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester 

folytatott. Nagy sikere volt a rendezvénynek, szinte csak a déli órákban volt egy kicsit gyérebb a 

közönség. Folyamatosan jöttek az érdeklődők. Több száz iskolás fordult meg a napközben a 

programokon. A táblagép, mint főnyeremény nagyon sok felső tagozatos gyereket vonzott, a 

Titkok Könyvtára vetélkedőre 52 csapat 104 gyerek regisztrált. a felnőttek Irodalmi 

kalandtúrájára már nem volt ennyi jelentkező, valószínűleg időhiány miatt, de 1-1 részfeladatot 



többen is teljesítettek. A rovásírás, az ex-libris készítés is sok embert vonzott. Nagy volt az 

érdeklődés a használt könyvek iránt. Sűrűn kellett feltölteni a készletet.    Új beiratkozóként 10-

en éltek az ingyenes beiratkozás lehetőségével, a tagságukat 74-en újították meg ezen a napon. A 

Tarisznyás Műhely programján száznál több kisiskolás vett részt. Több óvodás csoport és néhány 

középiskolás osztály is ellátogatott a nap során a rendezvényre. 17 órakor a Mozi Galériáján 

került megrendezésre Utasi Hajnalka Múzsák tükre  "Hajnikuk” könyvbemutatójára, amire egy 

pezsgős vendéglátással is készültünk. Ez idő alatt kint gyors elpakolással készült az est 

záróeseményéhez a színpad. A 18 órás eredményhirdetés után kezdődött az ACOUSTIC 

GALLERY koncertje. Megzenésített verseket adtak elő az érdeklődőknek, rockzenével 

fűszerezve (feldolgozásban). A cél a tinédzserek, fiatalok bevonása, a könyvek, versek iránti 

érdeklődésük felkeltése volt. Valószínű, hogy a közelgő vihart jelző felhők - ami végül 

szerencsére elkerült bennünket - sok embert elriasztott és így sajnos a nap végére már nem túl 

sokan voltak, de aki ott volt, remekül szórakozott, és aki véletlenül arra járt, vagy akit a zene 

hangja odacsalt az ott ragadt.  

 

 

http://www.jaszberenyiprogramok.hu/programok.php?event_id=6300 

http://www.jaszberenyiprogramok.hu/programok.php?event_id=6299 

http://www.jaszberenyiprogramok.hu/programok.php?event_id=6347 

 
Jászkürt Újság 2016. 23. sz. 

 Kovács Péter 

 könyvtárvezető 
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