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"(...)  van  még  valami,  amit  igen  fontosnak  tartok  elmondani:  Át  kell  értékelnünk  a
könyvtárakról  alkotott  sztereotípiáinkat.  Azt  hiszem,  ez  már  régen  nem  a  csend-rend-
fegyelem szentháromság jegyében vezetett intézmény, amelynek a képe sokak fejében él - a
könyvtár igenis cool hely, cool programokkal" - Bridge1 

1 http://bridgeolvas.freeblog.hu/archives/2010/10/16/Veszits_el_egy_konyvet_talalkozo_-_Oroshazarol_jelentem/ 
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"Veszítsd el a könyved!
MAGYARORSZÁG -  Különös  módon  próbálják  rávenni  az  embereket  a  könyvolvasásra  lelkes
kultúraaktivisták.  Nemrég  kezdett  akciójukban  egyre-másra  veszítenek  el  könyveket  különböző
közterületeken,  szántszándékkal.  Aki  megtalálja  az  ottfelejtett  könyvet  -  mondjuk  egy
vasútállomáson vagy egy köztéri padon beleragasztott üzenetet talál. A levélke arra buzdít, hogy az
illető olvassa el a művet, majd ezután maga is veszítse el. így a könyv újabb olvasóra lelhet.
Az angolszász nyelvterületen már ismert játékot az orosházi Justh Zsigmond Könyvtár kezdte el. A
mozgalomhoz bárki csatlakozhat. A beleragasztandó rövid üzenet egyszerűen letölthető a könyvtár
honlapjáról.
- Az eddig eltelt alig egy hónap során máris több mint 350 könyv „veszett el" - tudtuk meg Buzai
Csaba könyvtárostól, a játék fő szervezőjétől.
Rados Marcella"2

(BLIKK)

2 Veszítsd el a könyved! / Rados Marcella. - In. Blikk XV. évf., 107. sz.  (2008. április 19.). p. 6.
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Bevezető

A Veszíts  el  egy könyvet!  játékot 2008. március 25-én indította el  az orosházi  Justh Zsigmond
Városi  Könyvtár.  Az  akcióval  könyvtárunk  az  olvasás,  a  könyvek  és  a  könyvtárak
népszerűsítését tűzte  ki  célul  maga  elé  -  egy  új  szemlélet  alapján.  Hiszen  a  XXI.  század
könyvtárával  kapcsolatban  folyton  a  változásokról  beszélünk:  új  technológiák,  új
információhordozók,  új  trendek  és  ezekkel  kapcsolatosan  új  szolgáltatásformák  és  új  feladatok
jellemzik a ma bibliotékáját.

Veszítsünk el  egy könyvet!  -  ez  volt  a  lényege egyik olvasónk,  Lakner Pálné  elképzelésének,
melyet rögtön elkezdtünk továbbgondolni. Milyen üzenet legyen a könyvben, milyen könyveket
hagyjunk  el,  hol,  mikor,  próbáljuk-e  követhetővé  tenni  a  könyveket,  és  egyáltalán:  legyenek-e
szabályok?  Első  lépésként  az  "üzenetet"  fogalmaztuk  meg,  ami  rendkívül  hasznos  ötletnek
bizonyult:  később,  mikor  néhány  kiválasztott  személyt  (írók,  költők,  közszereplők,  kiadók  és
néhány  újságíró)  beavattunk  a  játékba,  nem  kellett  hosszasan  magyarázkodnunk,  elég  volt
megmutatni az alábbi szöveget:

"Szia!
Ezt a könyvet szándékosan veszítettem el. Ha megtaláltad, olvasd el, majd veszítsd el Te is!
Tedd le a parkban egy padon, buszon vagy vonaton, orvosi váróban, vagy a hivatali folyosó
ablakpárkányán,  az  oviban,  a  suliban,  kedvenc  kocsmád  pultján,  vagy  a  legközelebbi
telefonfülkében  -  bárhol,  ahol  sokszor  megfordulsz,  ahol  sok  ember  jár,  és  ahol
megtalálhatják.
Ha kedved van, kapcsolódj be Te is a játékunkba úgy, hogy megválsz egy kedves könyvedtől.
Helyezd el benne ezt a szöveget - a könyvtárban szívesen adunk ilyen lapot hozzá, de a
blogunkról is letöltheted - és hagyd el valahol. Esetleg beszélj rá másokat is ugyanerre.
Ha olyan könyvet találnál, melyet nincs kedved elolvasni, nem muszáj, de kérünk, a játékot
akkor se szakítsd meg: veszítsd el máshol!
Az  elhagyott  könyvek  sorsát  szeretnénk  követni  is.  Könyvtárunk  blogján  -
http://blog.justhvk.hu/ - találsz egy fórumot, ott jelezheted, hogy melyik könyvet hol és mikor
találtad  meg,  illetve  azt  is,  hogy  mikor  és  hol  hagytad  el  újra.  Ugyanitt  leírhatod
véleményedet a játékról és a megtalált könyvről is.
Jó olvasást, kellemes szórakozást kíván

.............................................
aki elveszítette a könyvet,
valamint az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár könyvtárosai"

A játék indításához szükségünk volt könyvekre, melyeket az induláskor az Európa és az Alexandra
könyvkiadók,  illetve  egy  sor  kitűnő  hazai  író  és  közéleti  személyiség  (így  Grecsó  Krisztián,
Karinthy Márton, Kiss Ottó, Lénárt „Léna” Ferenc, Mácsai Pál, Vámos Miklós, Verasztó Antal,
Verrasztó Gábor, Vitray Tamás  és Závada Pál).biztosított a számunkra. Őket e-mailben kerestük
meg,  és  bár  a  játék  kimenetele  még  erősen  kérdéses  volt,  mindannyian  szimpátiával  fogadták
kezdeményezésünket. Pozitív visszajelzéseiket már a játék felvezetésekor jól felhasználhattuk: két
héttel  az  indulás  előtt  elkezdtünk  a  könyvtár  blogján  egy  visszaszámlálást,  és  az  egyes
bejegyzésekben csak egy-egy rövid, rejtélyes mondat jelent meg, mint például  "Tetszik. – Mácsai
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Pál, színművész", vagy "Munkájukhoz sok sikert kívánunk! – Európa Könyvkiadó", vagy "nagyon jó
ötletnek  gondolom  –  Kiss  Ottó,  író,  költő",  vagy  "Szuper  ötlet,  szívből  gratulálok!  –  Grecsó
Krisztián,  író", vagy  "Az  ötlet  remek.  –  Karinthy  Márton,  író,  színházigazgató,  rendező",  vagy
"Benne  vagyok.  –  Vitray  Tamás,  újságíró",  vagy  éppen  "Szívesen  adok  egy-két  könyvemből
dedikálva.– Vámos Miklós, író". 

A játék nyitó bejegyzését 2008. március 24-én este tettük ki blogunkra.3 Időközben a játéknak is
létrehoztunk  egy  külön  fórumot4 –  amely  kezdetleges  és  végtelenül  egyszerű  volt  ugyan,  ám
meglepő módon így is nagyon használhatónak bizonyult. Mivel előzetesen mindkét megyei online
napilappal sikerült megegyeznünk, a nyitónapon már mindkét újság a lap főoldalán népszerűsítette
az  akciót.  S  ennyi  elég  volt  ahhoz,  hogy  a  lavina  elinduljon,  aminek  egyik  eredményeképp  a
Kossuth Rádió már egy aznap délutáni adásában összeállítást  készített  a játékról,  többek között
Vitray Tamást is meginterjúvolva. Napokon belül beszámolt a játékról a két helyi tévé és az újság
Orosházán,  megyei  szinten a  Békés  Megyei  Hírlap,  a  beol.hu és  a  hir6.hu,  országosan pedig a
Szegedi körzeti rádió, az RTL Klub Híradó, az Új Juventus Rádió, a Rádió Q, a Lánchíd Rádió, az
Ötös csatorna (ahol ennek apropójából Závada Pál volt a vendég), a Tilos Rádió, a Zalaegerszegi
Városi Televízió, a Pozsonyi Új Szó, a Harmonet, a Népszabadság, a Nők Lapja, vagy éppen a
Blikk is. Ugyanakkor a Veszíts el egy könyvet! kezdeti népszerűsítésében óriási szerepet játszott az
internet  is,  ezen  belül  is  elsősorban  a  blogok.  Először  az  orosházi  bloggerek  írtak  a
kezdeményezésről, ez már önmagában újabb lökést adott a játéknak, hiszen a hírt még aznap este
átvette az Index hírportál. 

A következő hetekben folyamatosan vesztek el a könyvek szerte az országban, és számos érdekes
esemény  is  történt.  A könyvtárunkban  például  elkezdtük  sorsolás  útján,  immár  "célzottan"  is
elveszíteni  a  könyveket5.  Minden  hónap  első  napjaiban  –  nyilvános  körülmények  között,  a
gyermekkönyvtárban,  épp  ott  olvasgató  gyerekek  segítségével  –  kisorsoltunk  egy  négyjegyű
számot.  Ezt  követően  megnéztük,  melyik  település  irányítószámát  húztuk  ki,  majd  felvettük  a
kapcsolatot  a  település  könyvtárával,  ahová  postán  küldtük  a  mindenféle  cédulával  "felszerelt"
könyvet.  Ők  elveszítették  valahol  a  saját  településükön,  és  persze  -  jó  esetben  -  mindezt
regisztrálták is a játék fórumán. 

Ami  a  nyomtatott  és  az  elektronikus  sajtó,  valamint  a  blogok beszámolóit  illeti,  összefoglalva
elmondhatjuk: az olvasásról, a könyvekről és a könyvtárakról (különösen vidéki könyvtárról) talán
sosem jelent meg egyszerre ennyi pozitív jellegű írás. Nyilvánvaló volt, hogy érdemes, sőt, kötelező
időt és energiát áldozni a folytatásra, és időközben a legfontosabb feladatunk is egyértelművé vált:
egy új honlapot kell készíteni a játéknak. Egy olyan oldalt, ahol egyszerű az elveszítendő könyvek
regisztrálása, és egyszerű a megtalált könyvek visszajelzése. Mivel azonban ehhez már kevés volt a
könyvtárosi lelkesedés, honlapkészítésben jártas szakemberek segítségére volt szükségünk. Ehhez
pedig pénzre. 

3 http://blog.justhvk.hu/?p=521 
4   http://forum.sg.hu/forum.php3?azonosito=justhvk

5 http://blog.justhvk.hu/?p=531 
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Mecénás nap

A lehető  legjobbkor  jött  a  lehetőség:  a  Summa  Artium  által  szervezett  2008.  november  végi
Mecénás napon a Veszíts el egy könyvet! játék lehetett az egyik "elárverezendő" projekt. Addigra a
játékot az induláskor körülövező lelkesedés lanyhulni látszott, bár érdekes történetekből nem volt
hiány:  bekapcsolódott  a  játékba  például  a  magyar  Sci-Fi  portál  és  a  Magyarországi  Amerikai
Futballcsapatok Szövetsége,  Gyergyószentmiklóson a helyi könyvtár szervezett  elveszítős napot,
Kecskeméten a Waldorf iskola, s ha már Kecskemét szóba került, az ott elhagyott dedikált Kiss Ottó
regény előbb Párizsban veszett el újra, majd onnan Ausztráliába került. Mindezek ellenére egyre
kevesebb könyvelhagyást regisztráltak, és egyre több panasz érkezett a játék kezdetleges internetes
jelenlétére (elsősorban a visszakeresés hiányát nehezményezték az érdeklődők). 

A hagyományosan késő ősszel megrendezendő Mecénás napi árverés lényege az, hogy a leendő
mecénások  (cégek,  pénzintézetek  és  magánszemélyek)  az  árverés  szabályainak  megfelelően
licitálhatnak az egyes kulturális  kezdeményezésekre,  és így megnyerhetik a projekt főtámogatói
címét. Köszönhetően a szervező, a Summa Artium figyelmességének a játék is ott lehetett a tizenkét
projekt között, és a Veszíts el egy könyvet! is gazdára talált. A főtámogató a Magyar Telekom lett,
mely  cég  950  ezer  forintot  ajánlott  fel  az  akciónak,  de  további  cégek  és  magánszemélyek  is
támogatásukról biztosították a játékot. A Mecénás napi eseményekről a könyvtár blogján részletesen
is beszámoltunk.6 

Honlap

A legfontosabb feladatunknak egy új honlap elkészítését jelöltük meg, a Mecénás napon is erre
kértük  a  támogatók  segítségét.  Több  érdeklődővel  való  egyeztetést  követően  végül  a
Könyvárportállal  (http://konyvtar.hu/)  kötöttünk  megállapodást.  Ez  részben  azért  tűnt  ideális
megoldásnak, mert egy már működő adatbázisba kerülhetett be a játék (ezáltal lényegesen kevesebb
pénzbe került, és rövidebb időbe telt az oldal megvalósítása), másrészt így a játék és a könyvtárak
közelebb is  kerülhettek  egymáshoz,  pontosabban szólva:  a  játékkal  nem csak az  olvasást,  de  a
könyvtárakat is népszerűsíthettük. 

A  Könyvtárportálon  egy  helyen  elérhető  szinte  az  összes  magyarországi  könyvtár  adata,
elérhetőséggel, címmel, telefonszámmal, gyűjtőkörrel, és minden (publikus) adattal együtt, listában
vagy térképen.  Az oldal  készítői  tehát  egy már működő könyves  adatbázist  kapcsoltak össze a
játékkal, ami a gyakorlatban azt is jelentette, hogy az elveszített vagy megtalált könyvről sok egyéb
hasznos információ mellett azt is rögtön megnézetjük, megvan-e az egy közeli könyvtárban. Itt már
bárki rögtön láthatja, hogy ki, mikor, milyen könyvet hagyott el, rákereshet cím vagy szerző szerint,
és elolvashatja mások hozzászólását – ezekre a régi fórumon nem volt lehetőség. 

A portál  céljait  már  ismertük,  és  azok  tökéletesen  illeszkedtek  a  játék  céljaihoz:  egy  online
közösségi  tér  létrehozása,  ahol  a  könyvtárhasználók  úgy  oszthatják  meg  egymással
olvasmányélményeiket,  hogy  egy  kattintással  közeli  s  távolabbi  könyvtárak  gyűjteményében  is
böngészgethetnek. A Könyvtárportál egyik - a játék szempontjából - legeredetibb húzása éppen ez
volt: a rendszer az érdeklődőnek egy kattintás után megmutatja, hogy mely közeli könyvtárakból

6 http://blog.justhvk.hu/?p=880 
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kölcsönözhető ki  az elveszített  könyv.  Sőt,  a  könyvekhez kapcsolódóan a portál  más részein is
megjelenik,  ha  elveszíttettek  belőle  a  játék  során,  A  Könyvtárportálon  keresztül  az
olvasásnépszerűsítő akciónk és a könyvtárak végre egymásra találhattak. 

I. Nagy Könyvelhagyó Nap

A portál  fejlesztői  sok egyéb mellett  rugalmasak voltak a  határidőt  illetően is,  így a játék első
évfordulójára el is készült az új honlap. Ennek, de még inkább az évfordulónak az örömére 2009.
március 25-re egy országos könyvelhagyó napot is szerveztünk, amikor az országban, és határokon
túl is veszítettek el a könyveket. Ehhez az alapokat már előre leraktuk: összesen  húsz könyvtár
vállalta  magára  a  kedves  feladatot,  hogy elveszít  könyveket,  így  bizonyos  városokban egészen
biztosan  volt  mit  keresgélnie  az  érdeklődőknek.  A játék  évfordulójára  ismét  dedikált  könyvet
ajánlott fel  Kiss Ottó, Mácsai Pál, Vámos Miklós, Závada Pál, Verasztó Antal,  valamint Serdián
Miklós György és Rácz Péter. Emellett természetesen mindenkit arra biztattunk: keressenek elő egy
könyvet,  vesszen  el  minél  több  könyv ezen  a  napon,  hogy minél  több  könyvet  lehessen  majd
megtalálni. 

A nagy könyvelhagyó napon végül 249 könyv veszett el, a portálnak a könyvelhagyó nap utáni
napokban  pedig  mintegy  4000  látogatója  volt.  A legtöbb  elveszítéssel  persze  valószínűleg  a
könyvtáros kollégák büszkélkedhettek, de sok magánszemély is újra kedvet kapott a játékhoz. A
nagy érdeklődésben alighanem szerepet játszhatott  az is,  hogy az egyik támogató -  a Concorde
csoport  -  vezetői  Jaksity  Györggyel  az  élen  saját  maguk  is  veszítettek  el  könyvet,  amit
sajtóközlemény formájában is  tudattak mindenkivel.  Ez a segítség talán még többet  ért,  mint a
felajánlott pénz.  Országos médiumok sora hirdette meg már napokkal korábban az eseményt, és -
vagy telefonos érdeklődés után, vagy az MTI-n keresztül - országos médiumok sora írt róla az azt
követő napokban. És nem csak a könyvelhagyó napról, nem csak a játékról, de ezzel együtt egy
kitűnő új honlapról, és a könyvtárak összefogásáról is. 

Az I. Nagy Könyvelhagyó Napon elveszítésekkel közreműködő könyvtárak: Arany János Általános
Iskola  és  Gimnázium  könyvtára,  Budapest;  Bács-Kiskun  Megyei  Önkormányzat  Közművelődési
Szakmai  Tanácsadó  és  Szolgáltató  Intézet  Könyvtára,  Kecskemét;  Baktay  Ervin  Gimnázium és
Vízügyi  Szakközépiskola könyvtára,  Dunaharaszti;  Baranya Megyei  Önkormányzat  Nagy László
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Komló; Bárdos Lajos Általános Iskola, Dunakeszi; Bólyi
könyvtár; Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest; Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziuma, Debrecen; Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely; Gothard Jenő Általános Iskola,
Szombathely;  Gyergyószentmiklósi  könyvtár;  Herman  Ottó  Gimnázium,  Miskolc;  Mérei  Ferenc
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest; Mogyoróssy János Városi
Könyvtár, Gyula; Pest Megyei Könyvtár, Szentendre; Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ,
Mór; Somogyi könyvtár, Szeged; Széchenyi István Gimnázium, Pécs; Tótkomlósi könyvtár; Justh
Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza; valamint a LokArt Kulturális Egyesület, Salgótarján.

Olvasóliget
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2009 júniusában Olvasóliget7 néven új olvasásnépszerűsítő akciót indított a Hungarofest Kht. neves
írók közreműködésével.  A Magyar Nyelv Évéhez kapcsolódó programsorozat két fő helyszíne a
fővárosban, közelebbről a Margitszigeten és a Szabadság téren volt (de vidéki kávézók, éttermek és
könyvtárak is jelentkezhettek), ahol 2009 nyarán minden hétvégén voltak felolvasások, ideiglenes
kölcsönzések, könyves játékok, és könyvelhagyások is. A Hungarofest ötlete nyomán a Veszíts el
egy könyvet! játékot a nyár folyamán így olyan környezetben is játszhattuk, ahol egészen biztosan
örömét lelte a megtaláló az adott könyvben, hiszen garantáltan könyvszerető illetőről volt szó. A
szervezők – többek között a játékot is támogató kiadóknak köszönhetően –  gondoskodtak arról,
hogy legyen  mit megtalálni (és persze elolvasás után újra elhagyni), ám természetesen a ligetben is
bekapcsolódhatott bárki az elveszítős játékba egy-egy kedves könyvével. 

Ajándéktárgyak, szóróanyagok

Mivel  2010-re  több,  a  játékhoz  kapcsolódó  programot  is  terveztünk,  különféle  kisebb
ajándéktárgyakat és szóróanyagokat készíttettünk a támogatóknak köszönhetően. Így már a márciusi
könyvelhagyó napba bekapcsolódó könyvtárak, valamint az orosházi program résztvevői is kaptak
Veszíts  el  egy  könyvet!  logóval  ellátott  papírtáskát,  pólót,  tollat,  szórólapot  és  az  elveszítendő
könyvre ragasztható cimkéket. Ezekkel népszerűsítettük később a játékot a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon,  illetve  ezekkel  fogadtuk  vendégeinket  az  októberi  orosházi  Veszíts  el  egy
könyvet! találkozón is. 

Játék a könyves bloggerekkel

A játék második születésnapját már nem csak könyvelhagyásokkal szerettük volna emlékezetessé
tenni: a „hagyományos” könyvelvesztések mellett 2010 márciusában egy új játékot is kipróbáltunk
–  könyves  bloggerek  segítségével.  A  szervezést  már  januárban  megkezdtük,  amikor  a
http://www.freeblog.hu/konyv/ szerkesztőinek segítségével könyves bloggereket kértünk fel e-mail-
ben, hogy írjanak egy-egy bejegyzést egyik kedvenc könyvükről. Miért pont könyves bloggereket?
Mert sokat olvasnak,  lelkesek,  önzetlenek,  és meghatározó a szerepük a könyvek és az olvasás
népszerűsítésében. 

2010 márciusában tehát ők ajánlottak egy-egy könyvet a blogunkon, könyvtárunk pedig vállalta,
hogy támogatóink segítségével beszerzi azokat, majd pedig elküldi egy-egy szerencsés olvasónak
olvasásra  –  és  persze  elvesztésre.  A bejegyzésekben  (szám szerint  tizennégy  ilyen  jelent  meg)
népszerű könyves blogok szerzői írtak arról, melyik kedvenc könyvüket látnák szívesen az elveszett
könyvek listájában, és miért. Majd az egyes posztok végén egy kérdést is találhattak az érdeklődők
az ajánlott  könyvhöz kapcsolódóan. A kérdésre e-mailben lehetett  válaszolni,  és a  jó válaszokat
beküldők között kisorsoltuk a könyv elolvasásának, és elveszítésének jogát. A beküldési határidő
minden  esetben  a  megjelenéstől  számított  egy  hét  volt.  Igyekeztünk  mindent  megtenni,  hogy
érdemes  legyen  pályázni,  így  az  utolsó  ajánló  után  az  összes  helyes  választ  beküldők  között
kisorsoltunk egy közel 30.000 forint értékű, művészeti albumokat tartalmazó könyvcsomagot is,
melyet a Gondolat Kiadó ajánlott fel.

7 http://www.olvasoliget.hu/ 
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A bloggerek játékáról több remek bejegyzés született a különféle könyves blogokon, ami a játék
népszerűsítésében  is  sokat  jelentett.  Emellett  a  bloggerek  és  a  játék  kapcsolata  is  szorosabbá
fonódott. 

Közös könyvelhagyás a városban... 

A  II.  Nagy  Könyvelhagyó  Nap  "előnapján",  2010.  március  24-én  szerveztünk  egy  közös
könyvelhagyást  Orosházán.  A célunk  nem  csupán  az  volt,  hogy  játszunk,  hanem  az  is,  hogy
felhívjuk a másnapi programokra a figyelmet. Délután 3-ra vártuk az önkéntes könyvelhagyókat a
könyvtárba,  hogy aztán  együtt  vegyük nyakunkba a  várost,  és  ki-ki  az  általa  választott  helyen
hagyja  el  könyvét.  A  közös  könyvelhagyásba  bekapcsolódtak  a  helyi  Gyermek-  és  Ifjúsági
Önkormányzat tagjai is, így kisebb tömeg indult közösen útnak. Veszítettünk el könyveket utcai
padon, buszmegállóban, telefonfülkében, szupermarketben, parkban...

... és a Városi Kórház gyermekosztályán

A “hagyományos” elveszítés mellett ugyanis 24-én célzottan is hagytunk el könyveket, mivel az
elvesztendő könyvek egy részét – a játék támogatóinak segítségével új  mesekönyveket,  ifjúsági
regényeket szerzünk be e célra – a honlapon történő regisztrálás után az orosházi Városi Kórház
gyermekosztályán  hagytuk  el.  Mindezt  persze  előzetes  egyeztetés  előzte  meg  a  kórház  ápolási
igazgatójával, aki nagy örömmel fogadta jelentkezésünket. Így néhány aktív játékosunk és a helyi
média kíséretében átsétáltunk a kórház gyermekosztályára, ahol közel harminc könyvet "hagytunk
el" úgy, hogy azt a gyerekeknek átadtuk, és közösen lapoztunk bele a könyvekbe. A kis megtalálók
a gyógyulást követően a könyveket ismét elveszíthették – akár újra a gyermekosztályon, akár a saját
településük egyik játszóterén. 

II. Nagy Könyvelhagyó Nap

Van veszíteni  valód?  Veszíts  el  egy könyvet!  -  ez  volt  a  jelmondata a  II.  Nagy Könyvelhagyó
Napnak,  melyet  a  játék  második  születésnapjára,  2010.  március  25-re  időzítettünk.  Az akcióba
bárki,  bárhol  bekapcsolódhatott  egy  elveszítendő  könyvvel,  ugyanakkor  a  tizenhét  szervező
könyvtárnak  és  a  hat,  a  könyvelhagyó  napot  támogató  kiadónak  a  jóvoltából  több  településen
biztosan lehetett számítani elveszett könyvekre. A célok nem változtak 2009-hez képest: legyen egy
nap (március 25.), amikor a Veszíts el egy könyvet! játék jegyében sok – lehetőleg minél több –
könyvszerető ember elveszíti egy kedves könyvét, hogy azt más  megtalálhassa, elolvashassa, és
később újra  elveszíthesse.  A két  nap során mintegy négyszáz  könyvet  hagytak el  az országban
(Budapesten veszett el a legtöbb könyv, de Orosháza, Keszthely, Szeged, Gödöllő, Zalaegerszeg, és
Kecskemét is élen járt a könyvelhagyásban). 
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A nagy  könyvelhagyó  napra  az  orosházi  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár  egy  egész  napos
rendezvénnyel  is  készült,  hiszen  a  kezdetektől  valljuk:  a  játék  minimum  annyiban
olvasásnépszerűsítő, hogy alkalmat ad a beszélgetésre írókról, könyvekről, olvasásról. A Veszíts el
egy könyvet! játékhoz kapcsolódó “Olvasás 2010-ben” című rendezvényünk részletes programja
így festett: 

10:00 Beszélgetés a jelen és jövő könyveiről, olvasóiról, könyvtárairól… Vendég: Kamarás
István olvasásszociológus. Moderátor: Buzai Csaba
10:45  Sóron  Ildikó  (Országos  Idegennyelvű  Könyvtár):  Gyógyszer,  tápszer,  kábszer:
biblioterápia a könyvtárban  
11:30 Büfé ebéd
12:30 Paszternák Ádám (Miskolci Városi Könyvtár): GŐZkönyvtár / DRÓTkönyvtár
13:00 Füzessi  Károly  (Konyvtar.hu):  Könyvtár  pont  húúú  –  a  konyvtar.hu könyves,
könyvtáros közösségi oldal
13:30 Kardos András  (UTCA projekt): A katalóguscédulák új élete – egy közöskatalógus
prototípus a jövőből
14:30 Író és elvesztés. Vendég: Kiss Ottó. Moderátor: Kiss Márta

A történtek  felelevenítésére  egy  debreceni  bloggert  hívunk  segítségül,  aki  külön  bejegyzésben
osztotta meg olvasóival a rendezvényen tapasztalt érzéseit8. 

"Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár által szervezett Veszíts el egy könyvet! játék
ma  ünnepelte  a  második  születésnapját.  A  könyves  bloggerek  részvételével  szervezett
ajánlós-könyvnyerős játék a ráhangolódás része volt,  de az igazi rock'n'roll ma zajlott a
könyvtárban,  ahol  álló  nap  könyves  programokon  vehetett  részt  a  nagyérdemű,
könyvelvesztéssel  és  -megtalálással  súlyosbítva.  Mindez  olyan  jól  hangzott,  hogy  a  mai
napra a blog áthelyezte székhelyét Orosházára, mert ebből nem lehetett kimaradni (szóval
aki nem volt, az álljon a sarokba, és gondolkodjon el azon, hogy mit csinált).

Az a jó a blogolásban - többek közt -, hogy nem kell hozzá nagy infrastruktúra, így a mai
kirándulás csak szerénységem áthelyezését igényelte Debrecenből Orosházára. Azt hittem, a
hajnali  4:45-ös  ébresztővel  megnyerem  a  nemhivatalos  koránkelési  versenyt,  de  mint
kiderült,  csak második lehettem Paszternák Ádám 2:00-ja után.  Azt se mondanám, hogy
hamar elrepült  az a 3 és 1/4 óra,  ami alatt  a Volán volt  szíves elrepíteni a célhoz -  de
mindent a könyvtárért!

Nincs mit tagadni, az orosházi könyvtár már akkor megnyert magának, amikor januárban
megkerestek a könyvajánlós játékkal kapcsolatban, de mint kiderült, lehet ezt fokozni: ma
igazi hírességnek érezhettem magam egy kis időre, amikor az első kedves könyvtáros hölgy,
aki a tett helyszínére kísért, tudta, hogy ki vagyok. Mivel ez még azokkal sem mindig fordul
elő,  akiket  valóban  ismerek,  nem  kis  döbbenet  lett  úrrá  rajtam.  De  mivel  a  mai  nap
szerencsére nem az én egómról szólt, lássuk talán a lényeget.

Ahogy már írtam is,  a  könyvtár  egész  napra izgalmas -  és  igencsak gondolatébresztő  -
programokat tervezett: a legelső a sorban Buzai Csaba beszélgetése volt Kamarás István
olvasásszociológussal,  aki  nem  túl  kedvező  képet  festett  az  olvasási  trendekről  és  ezek
várható alakulásáról. Kicsit meglepő volt ez a pesszimizmus - főleg egy, az olvasást és a
könyvtárakat  ünneplő  esemény  felütésének  -,  de  azt  hiszem,  voltaképpen  jó  is,  hogy  a
"szomorú tények" már a legelején elhangzottak (pl. csökkenő könyvvásárlási tendenciák, a

8 http://bridgeolvas.freeblog.hu/archives/2010/03/25/2_Nagy_Konyvelhagyo_Nap_-_Kikuldott_tudositonk_jelenti/ 
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színvonalas irodalom olvasásának csökkenése), ugyanis - számomra legalábbis - az összes
további esemény ezt a negatív nézetet cáfolta meg. Kamarás István szerint nem sok esély
van  a  csodára,  azaz  arra,  hogy  valamilyen  szervezett  programmal  vagy  összefogással,
olvasásra lehessen serkenteni a nemolvasókat (lásd: Nagy Könyv bukta), vagy jöjjön még
egy olyan olvasási őrület, amit a Harry Potter kapcsán tapasztalhattunk, ez inkább egyéni
szocializáció  kérdése.  Nem hangzik  túl  jól,  ugye?  Viszont  azt  is  elmondta,  hogy  van  a
könyvvásárlási és olvasási trendekben egy csoport, aminek "nem kellene ott lennie", azaz
nincs magyarázat arra, hogy miért olvasnak mégis annyian, amennyien.

De hiszen éppen erről van szó! Számokkal soha senki nem fogja tudni bizonyítani, de csak
képzeljük el egy pillanatra, mennyivel több könyvet olvas el valaki csak azért, mert mondjuk
hall  a Veszíts  el  egy könyvet!  játékról -  mondjuk talál egyet  az utcán és kíváncsiságból
belenéz. Vagy azért, mert ne adj' Isten, könyvesblogot olvas. Vagy molyol. Valószínűleg nem
milliós nagyságrendről van szó - de akkor is, ha az ilyen kezdeményezések által valaki csak
eggyel többet olvas, ami tetszik neki, akkor ő hajlamosabb lesz rá, hogy ezt a pozitív élmény
új  könyvekben  keresse  vagy  esetleg  továbbadja  másoknak.  Szóval  ne  írjuk  le  még se  a
könyvtárakat, se magunkat, se az emberiséget.

Ha pedig a pozitív élményeknél tartunk...  A második előadást Sóron Ildikó, az Országos
Idegennyelvű  Könyvtár  munkatársa  tartotta  a  biblioterápiáról.  Bevallom,  eddig  azt  sem
tudtam,  hogy  ilyen  létezik,  pedig  mi  sem magától  értetődőbb  ennél  a  módszernél,  amit
leegyszerűsítve  könyvek  általi  gyógyításként  vagy  személyiségfejlesztésként  tudnék
definiálni. Azt hiszem, aki ezt olvassa, annak már bizonyára volt olyan élménye, amikor egy
regény vagy vers pozitív vagy negatív irányban nagy hatással volt rá. Nos, a biblioterápia
erre alapoz: megmerítkezel egy szövegben, és ezen keresztül próbálsz megoldást találni a
saját  életedben  felmerülő  kérdésekre,  hiszen  sokszor  könnyebb  a  szövegen  keresztül
magunkról beszélni  (vagy akár észre se vesszük,  hogy magunkról beszélünk,  amikor egy
olvasmányról  értekezünk).  A  vállalkozó  kedvűek  a  helyszínen  ki  is  próbálhatták,  hogy
működik egy ilyen csoport, nekem pedig eszembe jutott, milyen szerencsés vagyok: angol
szakos egyetemistaként engem főállásban biblioterápiáznak.

A nap következő eseménye annyira megrendítő és sokkoló volt,  hogy javaslom, mindenki
küldje ki a kiskorú felhasználókat a szobából, és jó erősen markolja meg a szék karfáját,
mielőtt továbbolvas. A dolog így áll: ha te is hasonló módon szocializálódtál, mint én, akkor
tudod, hogy könyvtárban nem eszünk. Még csak nem is gondolunk az evésre (se semmi más
tevékenységre, ami potenciálisan maradandó nyomot hagyhat a könyveken). És erre jön az
orosházi  könyvtár,  és  a  biblioterápiás  katarzis  után  azzal  sokkolja  a  tisztes
olvasóközönséget, hogy ebédet tálal fel! Pizzát ettem a könyvtárban, emberek! Hihetetlen -
megvolt a nap második katarzisa is. Visszajöhetnek a kiskorúak a szobába, én meg mindjárt
könyvek segítségével próbálom majd feldolgozni ezt a sokkot.

A tervezett  könnyed,  ebéd utáni  sunyi  szunyókálásomból  nem lett  semmi,  ugyanis  színre
lépett Paszternák Ádám, aki a GŐZkönyvtárról és a DRÓTkönyvtárról mesélt, a steampunk
és  a  cyperpunk  összefüggésében  -  azaz  megpróbált  felvázolni  egy  lehetséges  jövőképet,
merrefelé  haladhatnak a  könyvtárak.  Az  előadás közben a  technofil  és  a  könyvfetisiszta
énjeim  marcangolták  egymást:  persze  nagyon  szép  és  jó  lenne,  ha  a  könyvtár  minden
szolgáltatása  elérhető  lenne  bárhol,  bármikor  mondjuk  egy  mobiltelefonról  (bár  nem is
tudom, ezek a nagytudású cuccokat már biztos nem mobiltelefonnak hívják), viszont a könyv
azért nem csak adott információ tárolója, hanem önálló entitás és művészeti produktum is
(ideális esetben). (És akkor még a könyvtárról és a könyvtárosokról nem is szóltunk.) Szóval
hajrá drótkönyvtár, de. De.
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A továbbiakban Füzessi Károly és Kardos András ismertették a könyvtár.hu-t és az UTCA
projektet. Az előbbit futólag láttam már, ugyanis ott lakik a Veszíts el egy könyvet! is, és bár
nem mélyültem el benne, frankón ledöbbentem, hogy mennyi mindent tud, szóval érdemes
nézegetni.  Ami  sokaknak  hasznos  lehet:  ha  regisztrálsz  az  oldalon,  van  Gmailed  vagy
Google fiókod, és a könyvtáradat követi a könyvtár.hu, akkor megoldható, hogy a Google
ingyenesen smsben értesítsen kölcsönzéseid lejárta előtt. (Erről bővebben a Facebookon is
olvashatsz.) Mi a királyság, ha nem ez?

A napot Kiss Ottó író-olvasó találkozója zárta, amely elsősorban a kisebbeknek szólt (én a
magam  részéről  ezért  nagyon  is  élveztem).  A  szerző  olvasott  fel  gyerekeknek  szóló
versesköteteiből, a (leendő) olvasókat is bevonta a mókába, és - a kellemeset összevonva a
hasznossal  -  tuti  módon  felvázolta  a  főleg  8-9  évesekből  álló  közönségnek,  hogy  mi  a
különbség a kötött versforma és szabad vers (aka svéd típusú vers) között. Sokat változott a
világ,  mióta  utoljára  8  éves  voltam.  Érdekes  volt  a  felolvasás,  a  gyerekek  szívesen
válaszolgattat a feltett kérdésekre, nevettek a megfelelő helyeken, de a leglelkesebb mégis az
előttem ülő, csillogó szemű, nyilvánvalóan Kiss Ottó-rajongó hölgy volt. (Nem hibáztatom
érte.)

Hogy a mai események apropójáról se feledkezzek meg, magam is elveszettem két könyvet:
Nick  Hornby  Fever  Pitch-ét  és  Roddy  Doyle  Paddy  Clarke  Ha  Ha  Ha című  regényét.
Nagyon remélem, hogy szerető otthonra találnak majd mindketten, és jó szívvel emlékeznek
majd egykori gazdijukra.

Mozgalmas volt tehát a mai nap, részben ennek is tudható be, hogy csak a legeslegvégén
sikerül szót váltanom molyalapító Nagy Bencével, akiről itt is el kell mondanom, hogy az úr
egy  rocksztár:  mindenki  őt  akarta,  ezért  tudtam  csak  későn  a  közelébe  férkőzni,  és  a
bemutatkozást rögtön búcsúzkodással kombináltuk.

"It's  a wonderful night,  you have to take it  from me" -  hogy az egyik jelenlegi kedvenc
dalomat idézzem, kivéve, hogy day volt és nem night, de ettől függetlenül tényleg remek volt
az egész nap, és valóban kénytelenek vagytok elhinni nekem. (Mármint nem muszáj, ha nem
akarjátok, de akkor is szuper volt.) Mától végérvényesen az orosházi a kedvenc könyvtáram
a kedvenc  könyvtárosaimmal,  akik  mind  hihetetlenül  kedvesek  voltak  velem,  és  remekül
megszervezték ezt a napot; és külön hatalmas köszönet illeti Buzai Csabát, aki elviselte az
emilrengeteget, amivel előzetesen elárasztottam, és aki egyáltalán felhívta a figyelmemet a
játékra és a mai programokra. Köszönöm szépen.

Ui. A harmadik Nagy Könyvelhagyó Nap dátumát holnap már fel is írom a naptáramba - az
új  Veszíts  el  egy  könyvet!  tollammal,  miközben hasonló  feliratú  póló  lesz  rajtam.  Csak
mondom."

A március 25-i rendezvény a Summa Artium Alapítvány 2008 novemberi Mecénás napi árverésén
felajánlott  támogatói  összegekből  valósult  meg,  de  a  nagy  könyvelhagyó  napot  könyvekkel
támogatta  az  Alexandra Kiadó, az Animus Kiadó, a  Gondolat  Kiadó, a  Jaffa  Kiadó,  a  Pagony,
valamint az Ulpius Kiadó is.

A II.  Nagy  Könyvelhagyó  Nap  szervezésébe  bekapcsolódó  könyvtárak:  Bács-Kiskun  Megyei
Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet  Könyvtára,  Kecskemét,
BME OMIKK, Budapest, Budai Nagy Antal Gimnázium Könyvtára, Budapest, Budapesti Gazdasági
Főiskola  Pénzügyi  és  Számviteli  Kar  Zalaegerszegi  Intézet  Könyvtára,  Zalaegerszeg,  Csokonai
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Vitéz  Mihály  Református  Gimnázium,  Általános  Iskola  és  Kollégium Könyvtára,  Csurgó,  Deák
Ferenc Gimnázium Könyvtára, Szeged, Fazola Henrik Általános Iskola Könyvtára, Miskolc, Fejér
György Városi Könyvtár, Keszthely, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, Illyés Gyula Megyei
Könyvtár,  Szekszárd,  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár,  Orosháza,  Kodolányi  János  Főiskola
Budapesti  Regionális  Oktatási  Központ  Könyvtára,  Budapest,  Kökönyösi  Oktatási  Központ
Könyvtára,  Komló,  Munkanélküliek  és  Álláskeresők  Egyesületeinek  Országos  Szövetségének
könyvtára, Kecskemét, Széchenyi István Gimnázium, Pécs, Teleki Blanka Gimnázium és Általános
Iskola Könyvtára, Székesfehérvár, Török Ignác Gimnázium Könyvtára, Gödöllő.  

Könyvfesztivál, 2010. 

A játék történetének következő mérföldkövére alig egy hónapot kellett várni a nagy könyvelhagyó
napot követően. 2010. április 24-én és 25-én a támogatóknak, és Orosháza város önkormányzatának
köszönhetően  ugyanis  programokkal  vettünk  részt  a  XVII.  Budapesti  Nemzetközi
Könyvfesztiválon. Április 24., szombat 12.30-tól "Van veszíteni valód? Veszíts el egy könyvet! –
írók  a  játék  mögött"  címmel  a  Millenáris  Szabó  Magda  termébe  vártuk  az  érdeklődőket.  A
beszélgetés  résztvevői  Grecsó  Krisztián író, Horváth  Attila dalszövegíró,  Karinthy  Márton
színházrendező, író és Kiss Ottó költő, író voltak, a moderátor szerepét pedig Ránki Júlia, a Magyar
Rádió munkatársa vállalta el - mindannyian aktívan támogatták korábban a játékot. A programot
megelőzően  élőben  nyilatkoztunk  az  MR1 Kossuth  Rádió  délelőtti  magazinjában9,  miközben  a
fesztivál  látogató  között  a  játékot  népszerűsítő  szóróanyagokat  (toll,  reklámtáska,  szórólap)
osztogattunk. 

Vasárnap gyermekprogrammal készültünk, 11 órára vártuk a legkisebbeket a Márai Sándor terembe,
ahol Gyopárka tündér és társai címmel Fülöp Béla orosházi meseíróval beszélgettünk, miközben
két könyvillusztrátor, Mester Kata és Tóth Nóri játszóházzal szórakoztatta az érdeklődőket. 

A két nap során természetesen sok könyvet is elveszítettünk, melyek közül az egyik legkedvesebb
visszajelzés egy aznap esti  hozzászólás volt  a  Nándi és Karesz a tengeren című könyvhöz:  “A
Millenáris játszóterén találta meg két éves fiam. Most azzal alszik”.

Célzott bolyongás

2010. július 29-én a  Partvonal Kiadó az Alexandrával és a Veszíts el egy könyvet! mozgalommal
közös  nyomozójátékot  hirdetett.  A "Könyvrejtő  Nap"  lényegét  illetően  idézzünk  most  a  játék
felhívásából: 

"Bolyongj a városban úgy, ahogy annak idején a fiatal Holden tette a Zabhegyezőben vagy
most – immár idős emberként – a Rozshegyezőben teszi! A különbség, hogy te tudni fogod,
mit  és  hol  keress.  A  frissen  megjelent  regény  20  példánya  lesz  elrejtve  Budapest
belvárosának különböző pontjain. A helyszínek listája július 29-én, pontban 17 órakor kerül

9 http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2010/04/kossuth20100424.mp3 
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fel a Kiadó oldalára. Sötétedésig biztosan elkel az összes! Legyél a leggyorsabbak között!
Persze nem csak a gyorsaság, az ész is számít majd, mert az egyes helyszíneket rejtélyes
leírásokból  kell  beazonosítanod.  Egy  fő  szabály  lesz:  a  példányok  megtalálóinak  azon
nyomban  jelezniük  kell  a  könyv  belsejében  található  sms  számon,  hogy  hányas  számú
könyvet találták meg. A Kiadó munkatársai ezeket a megkerüléseket folyamatosan feltöltik a
Partvonal  Facebook-oldalára.  Így  aki  követi  az  eseményeket,  láthatja,  mely  példányok
keltek már el."

Őszi sokadalom Kézdivásárhelyen

A 2010 augusztus 26-29. között megrendezett kézdivásárhelyi "Őszi sokadalom" rendkívül gazdag
kulturális programmal,  sportkínálattal,  gyerekfoglalkozással,  szabadidős tevékenységgel és neves
koncert fellépőkkel várta az érdeklődőket. A programsorozatban a Veszíts el egy könyvet! játék is
bemutatkozott. 

Idézzünk most itt is a játék felhívásából10: 

"Az  olvasás  népszerűsítését  célul  tűző  játék  lényege,  hogy  a  játékba  bekapcsolódó
szándékosan elveszíti egy-két, számára kedves könyvét, ezzel a vakszerencsére bízza, hogy ki
lesz  a  következő  olvasó.  Hogy  lehessen  követni  egy  könyv  útját,  az  elveszítő,  illetve  a
megtaláló  jelzi  a  könyvtárban  (személyesen,  telefonon  0267-363018,  vagy  emailben:
kezdikonyvtar@clicknet.ro Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a
JavaScript  bekapcsolása  szükséges  ),  hogy  mit,  hol  veszített  el.  Aki  pedig  megtalálja  a
könyvet azt jelzi, hogy hol, mit talált, majd a könyv elolvasása után azt, hogy hol veszítette el
azt. Helyszín a város területe: parkok, üzletek, intézmények."

 

Olvasni jó! Avagy körkérdés az olvasásról

2010. október 9-én, szombaton több könyves programot is szerveztünk Orosházán a Veszíts el egy
könyvet!  játék  részeként.  Voltak  író-olvasó  találkozók,  közös  könyvelhagyások,  és  voltak  a
programoknak  állandó  vendégei  is  az  ország  minden  részéről  érkező  könyves  bloggerek
személyében. Közülük néhányan már korábban is ismerték ugyan egymást, de leginkább csak a
neten keresztül. Most alkalmat kínáltunk a személyes találkozásra, hogy aztán együtt váltsuk  meg a
világot  a  könyvekről  alkotott  véleményeinkkel.  Egyebek mellett  rendeztünk ugyanis  egy afféle
kerekasztal-beszélgetést is a hétvégén (erről később részletesebben is lesz szó), ahol a jelen lévő
bloggerek  és  az  érdeklődő  közönség  együtt  vitatkozhatott  a  könyvekkel  kapcsolatban  felvetett
kérdéseinken.  Ezúttal  azonban  nem  „a  nulláról”  indult  a  párbeszéd.  Egy  korábbi
blogbejegyzésünkben ugyanis előre megadtuk azokat a fő témákat, melyek a beszélgetés alapját

10 http://www.kakukk.ro/content/view/13759/26/ 
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képezték, és arra biztattunk mindenkit, hogy írják meg blogjukon, vagy ha olyan nincs, akkor e-
mailben  az  5-5,  véleményük  szerint  legjellemzőbb,  legkifejezőbb  szót  az  alábbi  témákkal
kapcsolatban: olvasás, kortárs magyar irodalom, e-könyv, könyves blogok, könyvtár. 

Felhívásunkra  nyolcvankettő  válasz  érkezett,  ami  több,  mint  kétezer  szót  jelentett,  ezeket
szófelhőkben összegeztük, kihasználva a wordle11 elnevezésű alkalmazás nyújtotta lehetőségeket. A
wordle-vel ugyanis szófelhőket készíthetünk, ahol az egy-egy szövegben leggyakrabban előforduló
szavak kapják  a  legnagyobb hangsúlyt12.  A rendkívül  látványos eredményeket  -  az úgynevezett
szófelhőket - a mellékletekben is meg lehet tekinteni. 

Országos találkozó Orosházán

Egy  régi  vágyunk  teljesült  2010.  október  9-én,  szombaton,  amikor  sikerült  megszerveznünk  a
Veszíts  el  egy  könyvet!  országos  találkozót  Orosházán.  Köszönhetően  a  játék  támogatóinak  és
Orosháza város önkormányzatának, nem "csak" hagyományos könyves programokkal készültünk,
hanem "nem hagyományosokkal" is, ilyen volt például az a könyves blogger találkozó is, amely az
egész napot  átölelte.  A könyves  blogok -  még akkor is,  ha  egyik-másik  talán  nem kiemelkedő
színvonalú is - rendkívül hasznosak az olvasás, a kiadók, a szerzők, a könyvesboltok és persze a
könyvtárak számára. Ezzel szemben viszonylag ritka az olyan rendezvény, ahol központi szerepet
kapnának a könyves bloggerek - akkor is általában maguknak szervezik a programot. Bár a neten
szinte  minden  könyves  blogger  ismer  mindenkit,  személyes  találkozóra  ritkán  kerül  sor.  Erre
kínáltunk most egy lehetőséget, és nagyon örültünk, hogy sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. 

A hivatalos program így nézett ki: 

11:00 Kerekasztal-beszélgetés az olvasásról a könyves blogok szerzőivel (moderátor: Buzai
Csaba könyvtáros)
13:00 Ebéd
14:00 Könyvelhagyás közösen 
15:30  Közönségtalálkozó  (vendég:  Görgey  Eta  -  alias  Raana  Raas  -,  moderátor  Papp
Klaudia könyves blogger)
17:00  Közönségtalálkozó  (Rácz  Zsuzsával és  Závada  Pállal beszélget  Hudácskó  Brigi
könyves blogger és Buzai Csaba)

A délelőtti könyves blogger randevúra mindenki eljött, aki ígérte, a kerekasztal-beszélgetésnek több
mint  húsz  aktív  szereplője  volt.  Érkeztek  vendégek Debrecenből,  Székesfehérvárról,  Szegedről,
Budapestről,  azaz  az  ország  majd'  minden részéről.  A résztvevők  között  egyébként  több olyan
könyvrajongó is akadt, akinek, mint kiderült, valójában nincs is blogja, csupán nem akarta kihagyni
a  lehetőséget,  hogy  találkozzon  az  érkezésüket  biztosra  jelző  bloggerekkel.  A közös  nevező  a
moly.hu13 könyves közösségi oldal volt, ahol egyébként a szervezés döntő része is zajlott. Nyilván
elég speciális volt ez a rendezvény ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le belőle,

11 http://www.wordle.net/ 
12 http://blog.justhvk.hu/?p=3553 
13 http://moly.hu/ 
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de érdemes felhívni  rá  a  figyelmet:  a  könyvtárban zajló  eseményt  nagy részben egy közösségi
oldalon keresztül szerveztük meg, miközben a felvezető játéknak a blog adott teret. Még akkor is,
ha könyves közösségi oldalról beszélünk, még akkor is, ha saját blogról, még akkor is, ha speciális
rendezvény, azért ez elmond valamit a (könyvtári) világban zajló változásokról. 

Visszatérve a szombat délelőttre, a nagy létszámmal csupán egyetlen probléma volt: a beszélgetésre
szánt két óra is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy mindent megbeszélhessünk. Az előre megadott öt
témából a legtöbb időt az olvasásnak szenteltük, igaz, már itt is érintettünk szinte minden más témát
is.  Az  olvasási  kedv  csökkenéséért  a  legtöbben  az  oktatási  rendszerünket  okolták.  Nem  is  a
pedagógusokat, hanem az elveket, például, hogy miért az a kötelező, ami? Nagy szerencse volt,
hogy eljött hozzánk Budapestről Szakmári Klári is, aki iskolai könyvtárosként és magyar tanárként,
mint  a  magyartanárok  országos  egyesületének  tagja  segített  kicsit  megismerni  a  másik  oldal
véleményét is.  Azt azonban ő is megerősítette:  valamit változtatni kell.  Tanulságos volt  az is  –
egyben jó példa arra, hogy ne csak az iskolákban keressük a probléma gyökerét – amikor az egyik
résztvevő  arra  kérte  a  jelenlévőket,  hogy  tegye  fel  a  kezét  az,  akinek  olvastak  mesét
gyermekkorában. A bevallottan szenvedélyes könyvrajongók között szinte senki sem akadt, akinek
ne lett volna a magasban a keze, ezzel is bizonyítva, mennyire fontos lehet a szülői példa. A közös
ebédet követően délután könyveket hagytunk el,  szintén közösen a városban, majd kezdődtek a
közönségtalálkozók.  Elsőként  Görgey  Etelkával  (azaz  Raana  Raas-szal),  a  Csodaidők  sorozat
szerzőjével beszélgetett Papp Klaudia. Eta nagy életkedvvel, vidámsággal és őszinteséggel válaszolt
a kérdésekre, és talán még a legnagyobb rajongóknak is tudott újat mondani. Az utolsó hivatalos
program két  remek író,  Rácz  Zsuzsa  és  Závada Pál  kötetlen  beszélgetése  volt,  akik  könyveket
ajánlottak (Zsuzsa női írókra hívta fel  a figyelmet,  Závada a német kedvencek mellett  Darvasit
említette),  Facebookról  meséltek  (Rácz  Zsuzsa  tudatosan  használja,  Závada  egyelőre  marad
„arisztokratikus”),  kedvesek voltak,  bepillantást  engedtek a magánéletükbe,  meséltek a  könyves
blogokhoz fűzőfő viszonyukról (Rácz Zsuzsa már olvassa, Závada Pál most kért linkeket),  és a
könyvtárakról (Zsuzsa sajátot épít, Závada meg használja). Az ezt követő könyves blogger buli már
a közösségépítést volt hivatott szolgálni. Volt csocsó- és activity bajnokság, karaoke-party óriási
egyéni  teljesítményekkel,  illetve  kisorsoltuk  a  Partvonal  Kiadó  által  felajánlott
nyereménykönyveket.  Egyértelműen  kiderült  amit  úgyis  tudtunk:  a  virtuális  tér  –  legyen  az
bármilyen klassz  is  –  nem pótolhatja  a  személyes  kapcsolatokat,  arra  viszont  nagyon jó,  hogy
megalapozza azokat.  A visszajelzésekből okunk van azt remélni,  hogy senki sem bánta meg az
esetenként több száz kilométeres és sokórányi utazást. Ezt abból is sejteni lehetett, hogy a bloggerek
zöme  azt  a  maradék  kis  hajnali  időt  is  átbeszélgette,  ami  a  busz-  és  vonatindulásig  esetleg
átaludhatott volna.

Érdekességképp pillantsunk bele néhány blogger véleményébe. 

"Aki  nem  volt  ott,  sajnálhatja.  Mert  hiába  lesznek  még  más  alkalmak  is,  ez  már
megismételhetetlen marad. Köszönöm a könyvtár dolgozóinak, külön Áginak és Csabának a
szervezés miatt és a többieknek az élményt. Okosodtam, horizont-tágítottam és jól éreztem
magam - jobb nem is lehetett volna." - Natasha14 

"Hamarabb  szerettem  volna  a  hétvégi  Orosházán  lejátszódott  eseményekről  írni,  de
egyszerűen képtelen voltam rá, mert úgy értem haza a világ végéről 5-6 óra utazás után,
hogy csak aludni volt időm :) De megérte, minden egyes ott töltött perc miatt! Azóta sikerült

14 http://biblioteka.freeblog.hu/archives/2010/10/11/Temettuk_az_olvasas_temeteset_-_oroshazi_elmenybeszamolo/ 
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mindenkinek  beszámolni  a  hétvégi  eseményekről  szóban  és  mindezt  csak  sok  vigyorgás
közepette tudtam megtenni, úgyhogy ez mindent elmond azt hiszem :) Postban úgyis nehéz
átadni ezt az egész örömforrást, meg a poénokat is csak az értheti, aki ott volt. De mindenki
megnyugtatásáért a moly-os felhasználók nem emberevők zombik és Orosháza is szép város!
(...)
A kerekasztal  beszélgetés  alatt  mindenki  megismerte  egy  kicsit  az  egybegyűlteket  és  sok
érdekességet  lehetett  megtudni  a  Bridge  által  csak  úgy emlegetett  Anonim Könyvfüggők
Társaságáról ;) Beszélgetés után ebédeltünk egy kegyetlen finomat (húsleves, sonkás sajtos
hús  2  féle  körettel  és  csokis  palacsinta)  ami  meghozta  mindenki  kedvét  ahhoz,  hogy
kimerészkedjünk  a  városba  az  elveszteni  való  könyveinkkel.  Mert  hát  ugye  ez  volt  az
esemény egyik célja. Én is vittem 3 elveszteni való könyvet (Jack háza, Műkörömszakadtáig,
3in1  könyvben  E.T.A  Hoffmann  történetei)  és  szépen  el  is  hagytam  őket  a  többiekkel
karöltve.  Volt  aki  egy  bringakosárba  rejtette  az  olvasnivalót,  volt  aki  emlékmű  mellé
állította,  volt  aki  padra  rejtette  a  regényeket,  kisebbeket,  újabbakat,  nagyobbakat,
régebbieket.  A  könyvelhagyás  után  kávéztunk  és  forrócsokiztunk  egy  helyen,  ahol  már
Görgey Etelka is  ott  várt minket,  mint a délutáni első meghívott  vendége.  Vele  Rysonne
beszélgetett,  és ahhoz képest, hogy én nem igazán ismertem a Csodaidők könyvsorozatot
(csak azt hogy kurvajó, meg mindenki olvasta kábé már a molyon és mindenkit magával
ragadott) egészen meghozta a kedvemet az írónő az elolvasáshoz. Amúgy Eta haláli fazon és
az interjú után még maradt velünk estig dumálni és iszogatni eszegetni. Eta után Závada Pál
és Rácz Zsuzsa érkeztek meg, akikkel Bridge beszélgetett.  Brigi az interjú után elárulta,
hogy nagyon izgult,  de  ez  egyáltalán  nem látszott  rajta.  Nagyon jó  kis  beszélgetés  volt
mindkét  íróval,  Pál  és  Zsuzsa  egymással  is  jól  eldumálgattak  meg Bridge  kérdéseire  is
válaszoltak. Az írók lelécelése után csak mi voltunk a könyvtárban és kezdetét vette az esti
buli. Megérkeztek a pizzák, volt mindenféle finom ital, üdítő, sós mogyoró és körülöttünk
ezernyi könyv volt és sok aranyos moly egy helyen :) Játszottunk könyves activity-t, ahol az
Eper reggelire és a Szerelmes levelek kitalálása okozott némi gondot, de születettek vicces
rajzok  és  voltak  mókás  percek.  Activity  után  volt  nyereménysorolás  is  (NEM!  NEM én
nyertem a Partvonal kiadó által felajánlott könyveket hanem Bridge) meg könyvosztás és
következett a karaoke, amiben egyértelműen Bence alakította a legnagyobbakat. Nagyon jó
kis számokat énekeltek a többiek! Én inkább beszélgettem és megmentettem az emberiséget
egy szörnyű traumától, amit az énekhangom okozhatott volna. A buli nagyon sokáig tartott,
asszem hajnali  fél  5-kor mentünk vissza a koliba,  de nem aludtunk semmi sem, helyette
inkább mindenféléről beszélgettünk :D Nehéz is  volt  ébren tartani  a szememet vasárnap
visszafelé menet Mezőkovácsházára Imolával meg Pistivel. De megérte az egész még ezt is!
Köszönöm még egyszer a szuper szervezést a Justh Zsigmond Könyvtárnak azaz Áginak és
Csabának :) Hatalmas élmény volt  megismerni ennyi kedves molyt és remélem, hogy az
elveszített könyvek jó kezekbe kerültek!" - Anett15

"(...) A játék viszont csak egy volt a sok ok közül, ami miatt az ország minden részéről jöttek
könyvesbloggerek, könyvtárosok és az egyszerűen olvasni szerető emberek, korunkbeliektől
kezdve az egészen idős korosztályig. Legtöbben a moly.hu könyves közösségi oldalról már
ismertük  egymást,  ha  még szemtől  szembe nem is  találkoztunk  azelőtt,  de  már  így  első
találkozásra is rögtön megtaláltuk a közös hangot.  A programot megelőzve egy internetes
asszociációs játékra hívtak minket, résztvevőket, amelyben öt témakörre - olvasás, kortárs
irodalom,  e-book,  könyvesblog,  könyvtár  -  kellett  öt-öt  szóban  reflektálni,  és  ennek
eredményét  a  nap  első  hivatalos  programjaként  megvitatták  a  meghívottak,  javarészt

15 http://zakkantolvas.blogspot.com/2010/10/egy-nap-ami-konyvekrol-szolt.html 
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bloggerek, de köztük volt  Nagy Bence, a moly.hu oldal kiötlője, illetve könyvtárosok és az
olvasó  fiatalság.  Az  idő  rendkívül  kevésnek  tűnt,  hiszen  több  mint  húsz  könyvfalót
összeengedve nemigen tudtuk abbahagyni a mesélést az olvasás szeretetéről, vagy éppen a
vitát a kötelező olvasmányokról.

Délután némi csapatépítő ebéd után levezetésként sétáltunk egyet, és Orosháza különböző
pontjain  elveszítettük  a  kedvenc  könyveinket  padokon,  székek  párnái  alatt  vagy  szobrok
talapzatán,  majd  egy  kis  forró  csokival  összekötött  csevegés  után  jöhetett  egy  újabb
beszélgetés  Görgey  Etával,  a  Csodaidők-tetralógia  szerzőjével.  A  „nap  fénypontjaként”
reklámozott  gondolatébresztő,  nagy  kontrasztokat  keltő  társalgással  zártuk  a
programsorozatot. Rácz Zsuzsát - akit leginkább az Állítsátok meg Terézanyut! című könyv
szerzőjeként  ismer a nagyközönség -,  illetve  Závada Pált -  aki  többek  között  a  Jadviga
párnája  című  regény  írója  –  kérdezték  marketingről,  könyvpiacról,  írásról,  olvasást
népszerűsítő módszerekről, lehetőségekről.

A  meghirdetett  programokkal  azonban  még  nem  volt  vége  a  napnak,  sőt  csak  akkor
kezdődött.  Olyan  dolog  történt,  amit  nem  nagyon  képzeltem  volna,  hogy  megélek:  a
könyvtárban pizzát ettünk, activityztünk a könyvmolyokkal, iszogattunk és hajnali ötig tartó
karaokéba kezdtünk. Leírhatatlan élmény volt, ahogy a nicknevekből a Túl szexi lányt éneklő
valós emberek bontakoztak ki, ahogy mindenkivel aláírattuk az ajándékpólónkat, hogy ne
felejtsük el ezt a hihetetlen napot.

Mindez persze csak egy igen felületes és elnagyolt vázlata a nagy találkozónak, és csak az
értheti  igazán,  aki  ott  volt.  Viszont  mi  a  tanulság  azok  számára,  akik  nem  tudtak  az
eseményről, esetleg még a programról se hallottak? Regisztráljanak a moly.hu-n és figyeljék
a könyvtár blogját, mert márciusban három éves lesz a játék, ezek után pedig biztos, hogy
nem fognak minket program nélkül hagyni…" - Alexandra16 

"Korábban  láthattátok,  amint  a  könyvtár  találkozóra  hangoló  játéka  végigsöpört  a
blogokon: ennek keretében 5-5 szót (grafománok esetén akár többet is) kellett felsorolni a
következő  témákban:  olvasás,  kortárs  magyar  irodalom,  e-könyv,  könyves  blogok  és
könyvtár. A játékban több mint 80 ember vett részt, aminek nem csak az lett az eredménye,
hogy  a  beérkezett  válaszokból  ilyen  szépséges  szófelhőket  lehetett  generálni  (amiket
egyébként szeretnék a szobám falára is, köszönöm) hanem ezek az asszociációk szolgáltak
alapjául  a  találkozó  első  programjának,  a  kerekasztal-beszélgetésnek,  melynek  során az
említett 5 témát vitattuk meg. Az nyilvánvalóan senkit nem lepett meg, hogy a jelenlevők
közül  mindenki  szeret  olvasni  (ld.  még:  Anonim Könyvfüggők Társasága),  viszont  annál
érdekesebb gondolatok hangzottak el arról, hogy ki miért szeret olvasni, miért nem olvasnak
az emberek (a közoktatás álljon a sarokba és sírjon, ha eddig nem tette volna) és hogyan
lehetne népszerűsíteni  az olvasást.  Az agyhullámok áradatának csak az ebéd hívó szava
vetett véget...

...majd miután az elme mellett a testet is tápláltuk, közös könyvelvesztésre indultunk, majd a
szerencsés  elvesztéseket  (és  megtalálásokat)  forrócsokival  ünnepeltük.  Bár  már
forrócsokizás közben is remekül eldiskuráltunk, a hideg elől visszavonultunk a könyvtárba,
ahol  -  a  nap számos fénypontja  közül  a  soron következő -  Papp Klaudia beszélgetett  a
Csodaidők tetralógia szerzőjével, Görgey Etával (Raana Raas). Be kell vallanom, hogy bár

16 http://www.tancsics-ohaza.sulinet.hu/suliujsag/index.php?
option=com_content&view=article&id=46:koenyvelhagyas-olvasasnepszersites-es-
molyok&catid=19:szines&Itemid=12 
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az első megjelenéstől kezdve sokat hallottam a sorozatról, és a molyon is olvastam a jobbnál
jobb  véleményeket  a  Csodaidőkről,  nem  éreztem  különösebb  késztetést  arra,  hogy
közelebbről  is  megismerkedjem  vele,  most  azonban  Eta  komolyan  megvett  kilóra.
Elképesztően  jó  stílusa  van,  imádtam  (és,  ami  még  fontosabb,  végigvigyorogtam)  a
beszélgetést,  Eta  közvetlensége  és  humora  levett  a  lábamról.  Még  az  is  lehet,  hogy
hamarosan Csodaidőket fogok olvasni? Nem lehetetlen.

De itt épp csak lélegzetvételnyi szünetet tartottunk, és máris érkeztek az újabb vendégek:
Rácz Zsuzsa és Závada Pál, akikkel Buzai Csaba könyvtáros és jómagam beszélgettünk. Bár
két teljesen eltérő habitusú íróról van szó, azt hiszem, ez semmilyen gondot nem okozott és
igazán  érdekes  beszélgetésnek  lehettünk  tanúi  -  arról  ugyan  nem  született  konszenzus,
hogyan  lehet  a  kisgyermekes  kortárs  íróknak  legegyszerűbben  eljárni  borozni  és  kell-e
Facebook egy írónak, valamint a könyvtár bezsebelt egy fekete pontot Závada Páltól, aki
szóvá tette, miért figyel ott a Zárva felirat a könyvtár ajtaján, de egyébiránt teljesen pozitív
mérleggel zártunk, azt hiszem.* (És meg is ragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a
könyvtárnak  a  lehetőséget,  elsősorban  pedig  Csabának,  hogy  gondolt  rám
beszélgetőtársként, valamint hogy nem esett pánikba, amikor én pánikba estem. Köszönöm.)

A napi fénypontoknak azonban még mindig nem volt vége: pizza, kvíz, activity, karaoke - ez
utóbbiról csak annyit: én már márciusban megmondtam, hogy @Bence egy rocksztár, így
semmilyen  meglepetés  nem  ért,  amikor  meghallgathattunk  tőle  a  "Túl  szexi  lány"  igen
sajátos (és egyébiránt kiváló) interpretációját. Szóval folyt a buli kivilágos virradatig - ha
jól emlékszem, olyan fél 5 körül kezdtük el fontolgatni, hogy akkor talán szedelőzködjünk.

Amellett, hogy hatalmas köszönettel tartozom a szervezőknek (Buzai Csaba, Oravecz Ági) és
mindenkinek,  akivel  a  blogos-molyos  beszélgetések  után  végre  személyesen  is
megismerkedhettem,  van  még  valami,  amit  igen  fontosnak  tartok  elmondani:  Át  kell
értékelnünk a könyvtárakról alkotott sztereotípiáinkat.  Azt hiszem, ez már régen nem a
csend-rend-fegyelem szentháromság jegyében  vezetett  intézmény,  amelynek  a  képe  sokak
fejében él - a könyvtár igenis cool hely, cool programokkal (aki eddig esetleg nem tudta
volna) - az orosházi könyvtár erre az élő példa." - Bridge17 

Karácsonyi Ajándék - játék Horváth Attilával

2010  utolsó  Veszíts  el  egy  könyvet!  akciójára  decemberben  került  sor.  Horváth  Attilával,
Magyarország egyik legismertebb dalszövegírójával (ő írta/írja többek között a  Piramis, a  Korál,
vagy éppen  Charlie dalainak szövegét)  már nem sokkal  a  játék indulását  követően kapcsolatba
kerültünk, de a személyes találkozóra csak a 2010. áprilisi Könyvfesztiválon nyílt alkalom.  Egy
nagyon szimpatikus, bölcs, szerény és nagylelkű embert ismerhettünk meg személyében, aki egy
négylemezes dedikált Életmű-válogatását is felajánlotta a játéknak. Attilával utólag egyeztetve arra
gondoltunk, talán egy karácsonyfa alatt mutatna legjobban ez a gyönyörű CD-csomag, így már csak
az új tulajdonost kellett megtalálni. 

2010.  decemberében  egy  háromfordulós  játékot  hirdettünk  blogunkon18,  melynek  első  körében
néhány  egyszerű  kérdést  tettünk  fel  a  játékról,  a  második  fordulóban  szintén  egy  totót  kellett

17 http://bridgeolvas.freeblog.hu/archives/2010/10/16/Veszits_el_egy_konyvet_talalkozo_-_Oroshazarol_jelentem/ 
18 http://blog.justhvk.hu/?p=3728 
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kitölteni, melynek témája Horváth Attila munkássága volt, a harmadikban pedig a feladat néhány
olyan dal felismerése volt, amelynek szövegei Horváth Attila nevéhez fűződnek, s amelyeket mi
valamiképp eltorzítottunk. A sorsolásra és eredményhirdetésre december 13-án, hétfőn került sor,
ezt követően rögtön postáztuk is a csomagot, így december 24-én már a fa alatt lehetett az Ajándék. 

III. Nagy Könyvelhagyó Nap

2011.  március  25-én,  pénteken,  a  játék  harmadik  születésnapján  ismét  meghirdettük  a  Nagy
Könyvelhagyó Napot. Újítottunk, hiszen a Facebook-on is meghirdettük az eseményt19, ahol 567-en
(!) jelezték részvételüket. A szervezésbe  budapesti, miskolci, szegedi, komlói, székesfehérvári,
kecskeméti, pécsi, zalaegerszegi, csurgói, keszthelyi  és szabadszállási – többségében iskolai –
könyvtárosok is  bekapcsolódtak,  akik könyvelhagyásaikkal  és  szóróanyagok terjesztésével  helyi
szinten  is  népszerűsítették  az  eseményt.  A szervezésbe  bekapcsolódó  könyvtárak:  Bács-Kiskun
Megyei  Önkormányzat  Közművelődési  Szakmai  Tanácsadó  és  Szolgáltató  Intézet  Könyvtára,
Kecskemét,  BME  OMIKK,  Budapest,  Budai  Nagy  Antal  Gimnázium  Könyvtára,  Budapest,
Budapesti  Gazdasági  Főiskola  Pénzügyi  és  Számviteli  Kar  Zalaegerszegi  Intézet  Könyvtára,
Zalaegerszeg,  Csokonai  Vitéz  Mihály  Református  Gimnázium  és  Általános  Iskola  Könyvtára,
Csurgó, Deák Ferenc Gimnázium Könyvtára, Szeged, Fazola Henrik Általános Iskola Könyvtára,
Miskolc,  Fejér György Városi Könyvtár,  Keszthely,  Justh Zsigmond Városi  Könyvtár,  Orosháza,
Kodolányi  János  Főiskola  Budapesti  Regionális  Oktatási  Központ  Könyvtára,  Budapest,  Nagy
László  Gimnázium  és  Szakközépiskola,  Komló,  Petőfi  Sándor  Városi  Könyvtár,  Szabadszállás,
Széchenyi  István  Gimnázium és  Szakközépiskola,  Pécs,  Teleki  Blanka  Gimnázium és  Általános
Iskola, Székesfehérvár, Városi Könyvtár, Székelyudvarhely. 
Az alábbi kiadók pedig egyaránt könyveket ajánlottak fel, melyeket vagy a szervező könyvtárak
veszítettek el március 25-én, vagy éppen maguk a kiadók: EDGE2000 Kiadó, Alexandra, Animus,
Könyvmoly  Antikvárium,  Könyvmolyképző  Kiadó,  Körút  Antikvárium  (Antikvarium.hu),  Lazi
Könyvkiadó, Magyar Napló Kiadó, Pagony, Partvonal, Scolar Kiadó, Silenos Kiadó. 

A  nagy  könyvelhagyó  nap  jegyében  ezúttal  már  jó  egy  héttel  korábban  elkezdődtek  a
könyvelvesztések,  hiszen  az  esemény  főtámogatója,  az  EDGE2000  Kiadó  már  március  17-én
elkezdte az egészen március 25-ig tartó könyvelhagyó sorozatát. Amikor tehát azt mondjuk, hogy a
könyvelhagyó napon több, mint 600 könyv veszett el, az nem feltétlenül egy napot jelent. De, hogy
nagyon-nagyon  sok  könyvet,  az  biztos.  Maradva  a  számoknál,  még  néhány  fontos  adat.  A
könyvelhagyó nap szervezésében tehát 14 könyvtár vett részt (a könyvtárosok nem csak saját, erre a
célra  gyűjtött  könyveiktől  váltak meg,  hanem segítettek  más  könyvtárakat  is  könyvekhez jutni,
példamutató szervezéssel és összefogással), és 12 könyvkiadó ajánlott fel könyveket elveszítésre. A
könyvelhagyás izgalmát talán csak a megtalálás öröme múlhatja felül, nos az első napokban rögtön
79 könyv megtalálását regisztrálták a rendszerben.

Orosházán  egyébként  kihasználtuk  a  viszonylag  tavaszias  időt,  és  egy  gyopárosi  közös
könyvelhagyással zártuk a napot. A gyopárosfürdői  Hősök ligete I. világháborús emlékkőnél  két
ismert helyi költő, Fülöp Béla és Verasztó Antal, valamint egy ifjú tehetség, Kovács Tímea olvasott
fel verseket. Az oda-vissza mintegy 8 kilométeres túrát az elszántabb könyvmolyok két keréken
tették meg. 

19 http://www.facebook.com/events/199918546693732/
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IV. Nagy Könyvelhagyó Nap

Természetesen  a  2012-es  esztendő  sem múlhatott  el  a  Nagy  Könyvelhagyó  Nap  nélkül.  Mivel
március 25-e, a játék negyedik születésnapja vasárnapra esett, ezért a könyvelhagyó napot március
23-ra,  péntekre  hoztuk  előre.  A tavalyi  év  kedvező  tapasztalatai  alapján  ebben  az  évben  is
létrehoztunk egy eseményt20 a Facebookon, hiszen 2011-ben is sokan csak onnan értesültek először
a  játékról.  2012-ben  is  volt  még  valami,  amivel  szerettük  volna  könyvelhagyásra  csábítani  az
olvasókat: egy nyereményjátékot szerveztünk a könyvelhagyó nap köré, bízva abban, hogy így még
többen csatlakoznak majd a mozgalomhoz. A feladat egyszerű volt:

1. Veszíts el egy könyvet a nagy könyvelhagyó napon, vagy az azt követő hétvégén (március
23-25.), és azt regisztráld a játék honlapján (http://veszitsel.konyvtar.hu/)

2. Fotózd le a frissen elveszített könyvedet
3. Töltsd fel a képet a játék Facebook oldalára (http://www.facebook.com/veszitsel) a könyv

szerzőjével és címével együtt (és írhatsz élménybeszámolót is az elveszítésről, bár ez nem
feltétel).

Ezúttal is tényleg érdemes volt bekapcsolódni, hiszen a Facebookon velünk játszók között egy több,
mint 50.000 forint értékű könyvcsomagot21 sorsoltunk ki az Alexandra Kiadócsoport jóvoltából. A
csomagban zömmel olyan vadonatúj megjelenésű könyvek voltak (mesék, fotóalbum, regények),
melyeket a könyvelhagyó napot követő áprilisi könyvfesztiválon mutattak majd be az Alexandra
Kiadócsoport kiadói (ennek megfelelően a nyeremény átvételére is csak a könyvfesztivált követően
kerülhetett sor). 

A szervezésbe bekapcsolódó könyvtárak:  Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet Könyvtára,
Kecskemét, BME OMIKK, Budapest, Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtára, Budapest, Budapesti
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli  Kar Zalaegerszegi Intézet Könyvtára, Zalaegerszeg,
Deák Ferenc Gimnázium könyvtára, Szeged, Gubody Ferenc Szakképző Iskola könyvtára, Cegléd,
Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza, Klubkönyvtár, Városföld, Nagy László Gimnázium és
Szakközépiskola  könyvtára,  Komló,  Nyitott  Ajtó  Baptista  Általános  Iskola  könyvtára,  Miskolc,
Petőfi  Sándor Városi Könyvtár,  Szabadszállás,  Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola,
Pécs,  Teleki  Blanka Gimnázium és Általános Iskola,  Székesfehérvár,  Tolna Megyei  Illyés Gyula
Könyvtár, Szekszárd.

Az  alábbi  kiadók  pedig  egyaránt  könyveket  ajánlottak  fel,  melyeket  a  szervező  könyvtárak
veszítettek  el  március  23-án:  Alexandra  Kiadó,  Animus  Kiadó,  Gondolat  Kiadó,  Jaffa  Kiadó,
Magyar Napló Kiadó,  M-érték Kiadó,  Noran Könyvesház,  Officina ’96 Kiadó,  Pagony,  Silenos
Kiadó. 

A 2012-es  könyvelhagyó hétvégén 370 könyv veszett  el.  A Facebook-oldalunkon folyamatosan
érkeztek  a  hozzászólások  és  fotófeltöltések  is,  aminek  köszönhetően  a  370  könyv  közül  78
elveszítését fotóval is tudtuk igazolni (a képeket egy oldalra is összeválogattuk, ehhez a Pinterest
közösségi  képmegosztó oldalt  használtuk22).  Az áprilisi  Budapesti  Nemzetközi  Könyvfesztiválra

20 http://www.facebook.com/events/205541726214236/
21 A részletes lista: http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2012/03/Alexandra-konyvek1.pdf
22 http://pinterest.com/veszitsel/konyvelhagyo-fb-jatek-2012/
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megjelenő  Alexandra-könyveket  Vallyon  Veronika nyerte,  nyereményét  májusban  vehette  át  a
Szeged Pláza Alexandra könyváruházban23. 

V. Nagy Könyvelhagyó Nap

Ötéves lett 2013-ban a játék,  és mi mással is köszönthettük volna e nagyszerű évfordulót, mint
közös könyvelhagyással, könyvelhagyó nappal, sőt könyvelhagyó hétvégével. Akárcsak korábban,
ezúttal is egy nyereményjátékkal igyekeztünk tovább növelni a könyvelhagyási kedvet. A feladat
rém egyszerű  volt:  „Veszíts  el  egy  könyvet  a  nagy  könyvelhagyó  napon,  vagy  az  azt  követő
hétvégén (március 22-24.), és azt regisztráld a játék honlapján (http://veszitsel.konyvtar.hu/). Ha ez
megvan, fotózd le a frissen elveszített könyvedet, és töltsd fel a képet a játék Facebook oldalára
(http://www.facebook.com/veszitsel) a könyv szerzőjével és címével együtt. Ezáltal máris esélyesé
váltál, hogy megnyerd a könyvelhagyó napi játék fődíját, ami egy két éjszakás, két fő részére szóló
wellness-hétvége  Gyopárosfürdőn  a  Hotel  Napsugár  és  Orosháza  Gyopárosfürdő  jóvoltából!  A
nyereményjáték három napig tart, és a március 24-én éjfélig feltöltött képek tulajdonosai vesznek
majd részt a sorsolásban. Fontos: egy ember egy elveszített könyv fotójával pályázhat! Gyertek, és
nézzétek meg alaposan, hol veszítettük el az első könyveket öt évvel ezelőtt!”. 

Szintén  a  Veszíts  el  egy  könyvet!  évfordulóhoz  kapcsolódóan  március  22-én,  15  órától  közös
olvasást és könyvelhagyást is terveztünk az orosházi GYIÖK-kel karöltve. A találkozó Orosházán,
az  Árpád-kertben  volt,  bárkit  szívesen  láttunk,  akinek  kedve  volt  egy  közös  olvasáshoz,  majd
könyvelhagyáshoz. A könyves flashmobokhoz hasonlóan itt is volt egy közös, tízpercnyi olvasás
(mindenki a saját könyvét persze), majd a könyvet vagy elcseréltük egymás között, vagy elhagytuk
egy jól látható helyen.

Együttműködő partnereink voltak:  Orosháza-Gyopárosfürdő, Hotel Napsugár, Orosházi Gyermek-
és Ifjúsági Önkormányzat, Alexandra Könyvkiadó, Antikvárium.hu, Rukkola.hu

A szervezésbe bekapcsolódó könyvtárak:  Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet Könyvtára,
Kecskemét;  BME  OMIKK,  Budapest;  Budai  Nagy  Antal  Gimnázium  könyvtára,  Budapest;
Budapesti  Gazdasági  Főiskola  Pénzügyi  és  Számviteli  Kar  Zalaegerszegi  Intézet  Könyvtára,
Zalaegerszeg;  Eötvös  Károly  Megyei  Könyvtár,  Veszprém;  Fejér  György  Városi  Könyvtár,
Keszthely; Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ,  Gárdony; Gyömrő Városi Könyvtár,
Gyömrő; Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza; Madách Imre Gimnázium könyvtára, Vác;
Nagy László  Gimnázium és  Szakközépiskola  könyvtára,  Komló;  Nyitott  Ajtó  Baptista  Általános
Iskola és Óvoda könyvtára, Miskolc; Ómi Városi Könyvtár Ózd; Pákolitz István Városi Könyvtár,
Paks;  Regnum  Marianum  Plébánia  Könyvtára,  Budapest;  Széchenyi  István  Gimnázium  és
Szakközépiskola könyvtára,  Pécs; Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár  és Levéltár,
Gödöllő; Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola könyvtára, Székesfehérvár; Török Ignác
Gimnázium könyvtára, Gödöllő. 

Az alábbi kiadók pedig egyaránt könyveket ajánlottak fel: Animus Kiadó, Magyar Napló Kiadó, 
Ulpius-ház Könyvkiadó. 

23 http://blog.justhvk.hu/?p=6406
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Végig  hideg  volt,  a  könyves  flashmobot  Orosházán  majdnem  elmosta  az  eső,  az  országban
összességében mégis közel 400 könyv veszett  el,  megnyílt  a  strandkönyvtár  Gyopárosfürdőn, a
Rukkola töretlenül adta a bónuszpontokat arra érdemes tagjainak, és mindezekről beszámoltunk
egyebek mellett a Kossuth Rádióban is. 

VI. Nagy Könyvelhagyó Nap

A  játék  hatodik  születésnapját  ismét  közös  könyvelhagyással  és  könyvelhagyó  hétvégével
ünnepeltük.  Akárcsak korábban,  ezúttal  is  egy nyereményjátékkal  igyekeztünk tovább növelni  a
könyvelhagyási  kedvet.  A feladat  ugyanaz  volt,  mint  tavaly,  csak  a  főtámogató,  s  vele  a  fődíj
változott: „Veszíts el egy könyvet a nagy könyvelhagyó napon, vagy az azt követő hétvégén (március
21-23.), és azt regisztráld a játék honlapján (http://veszitsel.konyvtar.hu/). Ha ez megvan, fotózd le
a  frissen  elveszített  könyvedet,  és  töltsd  fel  a  képet  a  játék  Facebook  oldalára
(http://www.facebook.com/veszitsel) a könyv szerzőjével és címével együtt. Ezáltal máris esélyessé
váltál, hogy megnyerd a könyvelhagyó napi játék fődíját, ami egy több, mint 50 ezer forint értékű
könyvcsomag az  Alexandra Kiadó  jóvoltából!  Orosháza-Gyopárosfürdő  felajánlásaként  pedig  a
pályázók  között  vigaszdíjként  kisorsolunk  még  egy-egy  két  fő  részére  szóló  gyopárosfürdői
élményfürdő belépőt is. A nyereményjáték három napig tart, és a március 23-án éjfélig feltöltött
képek tulajdonosai vesznek majd részt a sorsolásban.”

Ugyancsak a Veszíts el egy könyvet! születésnapjához kapcsolódóan március 21-én, pénteken 15
órától közös olvasást és könyvelhagyást is terveztünk. A találkozó Orosházán, a Főtéren volt, bárki
jöhetett, akinek kedve volt egy közös, tízperces olvasáshoz, majd könyvelhagyáshoz (igény esetén
erre  a  célra  félretett  könyvet  is  tudtunk adni  a  könyvtárban).  16 órától  pedig levezetésképp az
Orosházi  Moly  Galeri  (OMG!)  találkozójára  vártuk  szeretettel  a  könyvelhagyókat  a  könyvtár
olvasótermébe.

Együttműködő  partnereink  voltak:  Alexandra  Kiadó,  Orosháza-Gyopárosfürdő,  Animus  Kiadó,
Pagony Kiadó, Partvonal Kiadó, Silenos Kiadó. 

A szervezésbe bekapcsolódó könyvtárak:  BME OMIKK, Budapest, Budai Nagy Antal Gimnázium
könyvtára,  Budapest,  Deák  Ferenc  Gimnázium  könyvtára,  Szeged,  Debreceni  Református
Kollégium  Gimnáziumának  Könyvtára,  Debrecen,  Eötvös  Károly  Megyei  Könyvtár,  Veszprém,
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, Gárdony, Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, Justh
Zsigmond  Városi  Könyvtár,  Orosháza,  Könyvtári  Intézet  Könyvtártudományi  Szakkönyvtára,
Budapest,  Móricz  Zsigmond  Városi  Könyvtár,  Tata,  Nagy  Gáspár  Városi  Könyvtár,  Budakeszi,
Németh László Művelődési Ház Könyvtára, Tihany, Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda
könyvtára,  Miskolc,  ÓMI  Városi  Könyvtár  Ózd,  Pákolitz  István  Városi  Könyvtár,  Paks,
Pannonhalmi  Bencés  Gimnázium  Könyvtára,  Pannonhalma,  Regnum  Marianum  Plébánia
Könyvtára, Budapest, Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény,  Széchenyi  István  Gimnázium  és  Szakközépiskola  könyvtára,  Pécs,  Szent  István
Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllő, Teleki Blanka Gimnázium és Általános
Iskola  könyvtára,  Székesfehérvár,  Városi  Könyvtár,  Szarvas,  Wass  Albert  Könyvtár  és  Múzeum,
Tapolca. 

A hétvége során – ide számítva a már előzetesen beregisztrált könyveket – valamivel több, mint 500
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könyv veszett el. 

VII. Nagy Könyvelhagyó Nap, könyvelhagyó hétvége 

A könyvelhagyó hétvégén ismét Facebook-játékot hirdettünk a tavalyi játékszabályokkal. A fődíj
ezúttal az Alexandra Kiadó és Könyváruházak 50 ezer forint értékű könyvcsomagja volt. Szintén a
Veszíts  el  egy  könyvet!  évfordulóhoz  kapcsolódóan  közös  felolvasást  és  könyvelhagyást  is
szerveztünk Orosháza főterén.  A 7.  könyvelhagyó hétvége főtámogatója az  Alexandra Kiadó és
Könyváruházak, támogató  Orosháza-Gyopárosfürdő volt. Összesen 20 hazai könyvtár kapcsolódott
be a könyvelhagyó nap szervezésébe, országosan összességében 700 könyv veszett el a hétvégén.  

A szervezésbe bekapcsolódó könyvtárak:  BME OMIKK, Budapest, Budai Nagy Antal Gimnázium
könyvtára, Budapest, Csili Művelődési Központ Könyvtára, Budapest, Gárdonyi Géza Könyvtár és
Kulturális  Központ,  Gárdony,  Gárdonyi  Géza  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  Egyesület,
Székesfehérvár,  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár,  Orosháza,  Kökönyösi  Szakközépiskola  Nagy
László  Gimnáziuma,  Komló,  Könyvtári  Intézet  Könyvtártudományi  Szakkönyvtára,  Budapest,
Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula, Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Budakeszi, Nyitott Ajtó
Baptista  Általános  Iskola  és  Óvoda  könyvtára,  Miskolc,  ÓMI  Városi  Könyvtár  Ózd,  Regnum
Marianum  Plébánia  Könyvtára,  Budapest,  Szabadszállási  ÁMK  József  Attila  Közösségi  Ház,
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola könyvtára,
Pécs, Szegedi Deák Ferenc Gimnázium könyvtára, Szeged, Teleki Blanka Gimnázium és Általános
Iskola  könyvtára,  Székesfehérvár,  Városi  Könyvtár,  Szarvas,  Vörösmarty  Mihály  Könyvtár,
Székesfehérvár, Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Tapolca. 

Néhány idézet, amit megtalálók írtak a megtalált könyvek adatlapjai mellé:
• “Köszönet érte! Szebbé tette a napom! :-)” – @Moon Honey
• “….a buszhoz  rohanva  a  szemem sarkából  vettem észre  egy  elhagyatott  kincset  a  váró

padján, melyet a közeledő busz miatt csak felkapni tudtam. Éppen azon törtem a fejem,hogy
plakátolom ki  és  hogy találom meg a  gazdáját,mikor  a  tulajra  utaló  nyomokat  keresve
felcsaptam  a  könyvet,  és  szembetaláltam  magam  életem  egyik  legjobb
kezdeményezésével…” – @AmeoLand

• “szép szív volt a lapokból alkotva. örültem hogy megtalálhattam” – @Ármin
• “Nagyon jó ez hogy így el kell hagyni,én nagyon meglepődtem amikor megtaláltam!Jó kis

könyv!” – @Dzseni
• “Imádom ezt az ötletet! :)” – @P. Réka
• “Buszsofőr vagyok a buszomon talaltam es ott is fogom elhagyni” – @Andris
• “Elolvasom:)” – @Tündérke
• “Még  nem  is  hallottam  erről  a  dologról  nekem  is  kedvem  támadt  hozzá!!  :)  Nagyon

boldoggá tett.” – @Takács Edina
• “Örültem neki :-)” – @Nagy Nikoletta
• “miket talál az ember, ha inni megy a parkba” – @Réka
• “Első talált könyvem! :) Még nem is hallottam erről az egészről eddig semmit. :) Nagyon jó

dolognak tűnik.” – @Reni
• “A suliban találtam meg és nagy örömet okozott nekem! :)” – @givera
• “klassz könyv, megtartom;)” – @Kiss Márton 
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• “Öröm volt megtalálni a kedvenc könyvem, remélem másnak is ilyen örömöt fog okozni!” –
@Szabó Zsóka

• „Kedves Játékostársak, kedves Szervezők! Nemrég olvastam csak a hírt: nagyon örülünk a
nyereménynek  és  köszönjük!  Kis  plébániai  könyvtárként  3  éve  kapcsolódtunk  be  a
szervezésbe. Amellett, hogy jó móka, ez egy kitűnő, bátor kezdeményezés, örömmel álltunk
mellé és népszerűsítettük szerény eszközeinkkel, hiszen a fontos értékekért fontos tenni –
márpedig  az  olvasás  népszerűsítése  vitathatatlanul  az!  Gyűjteményünk  közművelődési
könyvtáréhoz  hasonló,  ezért  valóban  jó  helyre  kerülnek  a  könyvek!  De  úgy  gondolom,
mindannyian gazdagabbak lettünk: a közösséghez tartozás érzésével, a megtalálók pedig
egy jó könyvvel :) Köszönet a Szervezőknek a rengeteg munkáért és töretlen lelkesedésért, a
Játékostársaknak  pedig  sok  olvasmányélményt  kívánunk  akár  talált,  akár  könyvtárból
kölcsönzött, akár saját saját könyvről legyen szó!” – @Kollár Mária könyvtáros/Regnum
Marianum Plébánia Könyvtára

VIII. Nagy Könyvelhagyó Nap, könyvelhagyó hétvége 

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. novemberében kapott értesítést arról, hogy a  Nemzeti
Kulturális  Alaphoz  benyújtott,  3808/2907  azonosító  szám alatt  nyilvántartott  pályázatunknak  a
Szépirodalom  és  Ismeretterjesztés  Kollégiuma 300.000,-  Ft  támogatást  ítélt  meg.  Ez  ugyan
összességében  csak  mintegy  kétharmada  volt  az  eredetileg  igényelt  összegnek,  de  a  tervek
újrafogalmazásával,  a  vendégek,  a  meghívott  írók  és  a  kísérő  rendezvények  számának
csökkentésével, illetve a kiadások lefaragásával végre megvalósíthatóvá vált egy újabb, a 2010-
eshez hasonló találkozó. 

A könyvelhagyó hétvége során az alábbi programokkal vártuk az érdeklődőket: 

2016. március 19., szombat 
• 14 óra: kerekasztal beszélgetés könyves bloggerek részvételével 
• 16 óra: főtéri felolvasó flashmob (közös, tízperces felolvasás, majd könyvelhagyás)
• 17 óra: Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje
• 19 óra: vacsora, könyves játékok 

2016. március 20., vasárnap 
• 9 óra: reggeli a vidékről érkezett könyves bloggerek számára
• 10 óra: molynyomozó játék a könyvtár teljes területén 

Akárcsak az elmúlt években, idén is volt játék a játékban az  Alexandra Kiadó és Könyváruházak
támogatásával, hiszen szervezünk egy nyereményjátékot a könyvelhagyó nap köré. A feladatot a
könyvtár honlapján hirdettük meg24: 

„Veszíts el egy könyvet a nagy könyvelhagyó hétvégén (március 18-20.), és azt regisztráld a
játék honlapján (http://veszitsel.konyvtar.hu/). Ha ez megvan, fotózd le a frissen elveszített
könyvedet,  és  töltsd  fel  a  képet  a  játék  Facebook  oldalára
(http://www.facebook.com/veszitsel)  a  könyv  szerzőjével  és  címével  együtt.  Ezáltal  máris

24 Nagy könyvelhagyó hétvége, 2016. / Buzai Csaba. In. Könyvtárosháza [a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 
honlapja] (2016. március 8.) [http://www.justhvk.hu/blog/?p=11181]  

25

http://www.facebook.com/veszitsel
http://veszitsel.konyvtar.hu/
http://www.justhvk.hu/blog/?p=11181


Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

esélyessé váltál, hogy megnyerd a könyvelhagyó napi játék fődíját, ami egy több mint 50
ezer forint értékű könyvcsomag az Alexandra Kiadó és Könyváruházak jóvoltából!” 

Sőt, egy másik támogató, a  Partvonal Kiadó segítségével még egy másik játékot is szerveztünk a
Facebookon, szintén a könyvelhagyó hétvége keretein belül: 

„Kérjük, osszátok meg ezt a bejegyzést, és írjátok le kommentben, szerintetek melyik az a -
legfeljebb - 5-5 kifejezés, ami eszetekbe jut az alábbi szavakról: 

1. olvasás: ...
2. kortárs magyar irodalom: ... 
3. e-könyv: ... 
4. könyves blogok: ... 
5. könyvtár: ...

Megéri kicsit agyalni a kérdésen, ugyanis a megosztók+kommentelők között március 19-én,
a nagy könyvelhagyó hétvégén kisorsoljuk a Partvonal Kiadó több mint 20.000,- Ft értékű
könyvcsomagját...” 

A  nagy  könyvelhagyó  hétvége  könyvelhagyásos  részének  szervezésébe  egyébként  összesen
huszonegy könyvtár kapcsolódott be az ország minden részéről. A könyvtárak többféleképpen is
segítenek: plakátokkal,  illetve újságírók felkeresésével helyben is népszerűsítik a rendezvényt, a
közösségi oldalakon megosztják a felhívásokat, és természetesen könyveket is hagynak el nyilvános
helyeken. 

A programok népszerűsítéséhez több önálló plakátot és meghívót készítettünk, ezeket honlapunkon,
illetve  a  könyvtár  különböző  pontjain  helyeztük  el.  Nyomtatott  meghívókat  postai  úton  nem
terjesztettünk, de természetesen a közösségi oldalakon folyamatosan népszerűsítettük az eseményt,
emellett  e-mailben  is  számos  helyre  elküldtük  tájékoztató  anyagainkat.  Így  a  magánszemélyek
mellett  az  összes  városi,  a  kistérséghez  tartozó,  sőt,  a  jelentősebb országos  megjelenésű  újság,
hírportál  képviselőjét  is  megkerestük  elektronikus  levélben.  Összesen  32  cikk,  tudósítás,
jelentősebb blogbejegyzés jelent meg a találkozó eseményeiről, a helyi média mellett lehetőséget
kaptunk többek között a Kossuth Rádiótól, a megyei sajtótól vagy az origo.hu hírportáltól is a játék,
a könyvek, az olvasás és a könyvtárak népszerűsítésére. 

A találkozóra érkeztek könyves (sőt,  könyvtáras) blogot írók és moly.hu tagok egyebek mellett
Egerből,  Debrecenből,  Budapestről,  Makóról,  illetve  még  Szabadkáról  is,  a  március  19-20-i
rendezvények mintegy harmincfős magját ők képezték az orosházi molyokkal kiegészülve. 

A 14 órakor kezdődő kerekasztal beszélgetés fő témáiul a Partvonal Kiadóval közös játék kiemelt
kifejezései (olvasás, kortárs magyar irodalom, e-könyv, könyves blogok, könyvtár) szolgáltak. A
beszélgetés lehetőséget biztosított egymás megismerésére, a vélemények ütköztetésére, miközben
különböző nézőpontból vizsgáltuk ugyanazokat a kérdéseket. Érdekes és tanulságos volt, ahogyan
iskolán  kívül  találkozott  a  magyar  irodalmat  tanító  tanárnő  volt  tanítványával,  vagy  amikor  a
szabadkai  könyvtár  munkatársa  avatta  be  a  hallgatóságot  a  magyar  nyelvű  szépirodalom
beszerzésének nehézségebe. 

A kerekasztal beszélgetést nehezen tudták abbahagyni a résztvevők, hiszen minden vélemény újabb
megjegyzéseket, újabb reakciókat szült,  de abba kellett hagyni, hiszen 16 órára a város főterére
hirdettünk  felolvasó  flashmobot.  A  közös  felolvasáshoz  sok  orosházi  csatlakozott,  akik  a
beszélgetésen még nem vettek részt (ide jelenléti  ívet nem vittünk).  A megadott  jelre mindenki
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hangosan kezdett el felolvasni abból a könyvből, amit magával hozott, majd a tízperces felolvasást
követően a többség el is veszítette az erre a célra szánt, előzetesen már regisztrált könyvét. 

17 órakor  kezdődött  a könyvtár olvasótermében a már említett  greCSÓKOLlár produkció,  azaz
Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László közös zenés irodalmi estje. A telt házas programon
mintegy másfél órán keresztül szóltak a megzenésített versek, amiket novellák felolvasásával tettek
még színesebbé az előadók. 

A vacsorát követően még egy éjszakába nyúló játékest vette kezdetét számtalan könyves játékkal,
vetélkedőkkel, ahol a kérdéseket az Orosházi Moly Galeri tagjai állították össze. 

Másnap  egy  közös  reggelit  követően  ismét  a  játéké  volt  a  terep:  a  könyvtár  egész  területére
kiterjedő molynyomozó játékkal várták a szervezők a vendégeket. A játék lényege, hogy a könyvtári
dokumentumokba  elrejtett  fejtörők  és  kérdések  egy-egy  nyomot  jelentenek,  melyek  elvezetnek
egyik könyvből a másikba, a könyvtár egyik helyiségéből a másikba. Az nyert, aki leggyorsabban
teljesítette  a  feladatot.  Mind  az  esti,  mind  a  másnap  délelőtti  játékokon  a  legjobbak
könyvjutalomban részesültek. A két nap során közel száz fő vett részt valamelyik programunkon,
országosan pedig mintegy 500 könyv elveszítését regisztrálták a játék honlapján. 

„A vetélkedés a szombat estével nem egészen ért véget, hiszen vasárnapra a finom reggeli után jött
még egy végső kaland: a molynyomozó. 
Bizonyára ismeritek a molyon a játékot, de bátran állítom, hogy nálunk a Justh Zsigmond Városi
Könyvtárban élőben játszani  is  igazán jó  érzés,  miközben körbe-körbe  rohangálsz  a  konyhától
egészen a zenei könyvtárig, a gyermekkönyvtártól az olvasó teremig. 
Arról nem is beszélve, hogy mindkét napon a verseny helyezettjei könyvajándékban részesültek. ;) 
Szóval fergeteges hétvége volt, olyan amire egy moly szívesen visszaemlékszik, mert megismerhet
klasszabnál klasszabb embereket és csupa jó dolgot élhet meg. 
Köszönjük Justh Zsigmond Városi Könyvtár és természetesen köszönet az NKA-nak. 
Leginkább viszont nektek kedves molyok, hogy eljöttetek hozzánk és velünk együtt töltöttétek ezt a
jeles hétvégét. :)” - Sysyll25. 

„Úgy gondolom az olvasás népszerűsítése és az erre fogékony közösség építése a könyvtárak elemi
érdeke és szent kötelessége a 21. században is, kiváló példája ennek az immár 8. születésnapját
ünneplő Veszíts el egy könyvet! akció, melyhez kapcsolódva országos könyvesblogger találkozóra
kaptunk meghívást az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárba. (…) A bemutatkozások után öt
szó ment körbe, amiről mindenki kifejthette véleményét: olvasás, kortárs magyar irodalom, e-könyv,
könyves  blogok,  könyvtár  volt  a  terítéken.  Nagyon érdekes  és  izgalmas  volt  mások gondolatait
megismerni, s a véleményeket ütköztetni. A jóízű beszélgetés után a Főtérre siettünk, ahol a kissé
szeles  időben  felolvasó  flashmob  keretében  közösen,  tíz  percen  keresztül  felolvastunk  a
könyvelhagyásra magunkkal hozott könyvekből. Mi a Gárdonyi Géza emlékkönyvből kolléganőnk,
Vasné Varga Zita sorait olvastuk fel Gárdonyi könyvtáráról, majd “elvesztettük” a könyvet. Aztán
nagy élményként  megtaláltam Joanne Harris  Csokoládéját.  :)  Visszatérve a könyvtárba az  első
sorban  élveztük  a  GreCSÓKOLlár  című  teltházas,  megbabonázó  zenés  irodalmi  estet  Grecsó
Krisztián és Kollár-Klemencz László közreműködésével. Óriási hatást váltottak ki a közönségből, az
előadás  végén  az  50.  szülinapját  ünneplő  Kollár-Klemencz  László  még  egy  tortát  is  kapott  a
könyvtártól. (…)” - Trinity26  

25 Sysyll karca. - In. moly.hu (2016. március 26.) [http://moly.hu/karcok/682336] 
26 I love Justhvk / Trinity. - In. Hangtárnok [blog] (2016. március 21.) [http://hangtarnok.hu/2016/03/21/i-love-
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„(...)  A hétvége programjai  szombat délután  2-kor  kezdődtek,  amikor  is  kerekasztal  beszélgetés
közben a résztvevők kicsit  jobban megismerhették egymást.  Ennek színhelye a gyermekkönyvtár
volt,  a  további  eseményeknek  pedig  a  felnőtt  könyvtár  olvasóterme  adott  főként  otthont.  Tehát
beszélgettünk, majd 4-től flashmoboltunk és elhagytunk. Én Joanne Harris Csokoládéját hagytam
el, ezúton is kellemes olvasást a megtalálónak!:) 
5-től Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László közös zenés irodalmi estjén vettünk részt, majd
meleg vacsoráról és azt követően a szórakoztatásunkról is gondoskodtak a szervezők.
Így szórakoztunk: először is csapatokra lettünk osztva, majd egy Ki vagyok én? játék következett.
Ezt idézet felismerés gyorsasági verseny követte. Ezután egy nem versenyjellegű feladat következett.
Mindenki  húzott  5  szót,  ebből  kellett  alkotni  valamit.  Voltak  olyan  kis  leleményesek,  akik  1-2
mondatba  zsúfolták  be  a  húzott  szavakat,  én  meg  pl.  egy  verset  rögtönöztem  Béla  és  a
vasbetonúthenger  címmel.  A  kihúzott  szavaim  a  következők  voltak:  halandzsa,  happol,  hárem,
vasbetonúthenger, zafír. Az alkotásra 8 percet kaptunk. Az utolsó versenyfeladat pedig könyvcímes
Activity  volt.  A  csapatom  a  2.  helyen  végzett,  így  még  elég  széles  palettából  választhattuk  ki
könyvnyereményünket.  (…)  Vasárnap  reggel  elközelgetett  a  Molynyomozó  játék  élőszereplős  és
szaladgálós  ideje.  A csapatunk 3 főből  állt,  két  csapattársam Jenis  és  Kocos voltak.  1.  helyen
végeztünk, és ismét megválaszthattuk nyereményünket (...). Így a hétvégét pozitív mérleggel zártam,
és nem kellett kevesebb könyvvel hazatérnem, mint amennyivel nekivágtam.
Elhagytuk, amit megkövetelt a haza! Jövőre hagyj el velünk te is egy könyvet!” - ecus27

„Veszíts el egy könyvet! 
És szerezz sok élményt!

• utazz  sok  kilométert  és  közben  veszíts  el  egy  könyvet  a  metrón,  a  szegedi  vonaton,
Orosházán az orvosi központ ablakában

• ismerj meg lelkes könyvtárosokat
• beszélgess könyvszerető emberekkel
• olvass a főtéren
• fázz egy kicsit a főtéri felolvasó flash mobon
• veszíts el egy könyvet - tömegesen
• járjon ritmusra a lábad Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval
• kacagj a felolvasott novellákon
• találd ki könyvek szereplőit vagy íróit
• mutogass el vagy rajzolj le könyvcímeket
• nevess nagyokat
• nyerj könyveket
• reggelizz könyvtárban
• ébredezz a többiekkel
• keresd a könyveket időre, azaz molynyomozz 
• csodálkozz rá a mindenhol nyíló, hihetetlen illatot árasztó ibolyákra
• és ha már arra jársz: nézz várost és próbáld ki a gyopárosi fürdőt

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár eddig is szerepelt a magyar könyvtáros térképen, de
immár a személyes kedvenc helyeim egyike lett.” - szibolya28 

justhvk/] 
27 Elhagytuk… / ecus. – In. Ecus játszik [blog] (2016. március 22.) 

[https://ecusjatszik.wordpress.com/2016/03/22/elhagytuk/] 
28 Veszíts el egy könyvet! / szibolya. – In. Könyves-könyvtáros blog (2016. március 24.) [http://konyves-
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A találkozó tehát ismét jól sikerült, erről árulkodik legalábbis néhány internetes bejegyzés, melyeket
a résztvevők írtak, s melyekből most itt is idéztünk néhány gondolatot.

Végül összegyűjtöttünk még néhány idézetet, melyeket a megtalálók írtak a Veszíts el egy könyvet!
játék  honlapjára  a  könyvelhagyó  hétvégén,  és  az  azt  követő  napokban.  Bár  nem  tartozik  a
kérdőívhez, ugyanakkor szorosan kapcsolódik annak tartalmához, és jelzi az elégedettség mértékét. 

• “Váratlan meglepetés, örülök neki. Kár hogy nem találtam többet, remélem lesz több is.
Várom hogy veszítsek és egyben találjak valami újat. :D” – @Kreineker Herbert

• “Remek ötlet ez a játék!” – @Zubi
• “Kicsit hosszú,de el fogom olvasni és aztán elveszítem” – @Drexler Vilmos
• “Örülök, hogy részt vehetek a játékban!! :)” – @Szollosi Greta
• “Köszönöm Szépen Tanárnő!:)” – @Kata
• “Születésnapi meglepetés volt.” – @Kovács Édua
• “Rám várt ez a könyv. Abc-ben láttam meg már mikor bementem. A fizetésnél is még ott volt,

de  senki  nem  vett  észre.  Oda  akartam  adni  a  pénztárosnak,  hogy  valaki  ott  felejtette.
Belelapoztam és láttam, hogy nem véletlen, hogy ott volt…….” – @Ilona

• “Zsenialis! Hamarosan én is “Elveszítem”!” – @polaris
• “Széchenyi  Zsigmond  jó  pár  elbeszélő  kötete  megvan,  de  ezt  a  vadásznaplót  még  nem

sikerült elolvasnom. Köszönöm!” – @V.Zsuzsi
• ” Nagyon örülök neki! Ladányi a kedvencem.” – @Mibi
• “Szuper ez a játék.” – @Anikóka
• “Pont nekem való :D” – @Bohár Noémi
• “Köszönöm! :)” – @Hédi
• “Könnyen meg találtam :) Eddig nagyon tetszik :3” – @Tőke Barbara K
• “ Nagyon pozitívnak találom ezt a kezdeményezést. Nem hallottam még erről a dologról,

csak akkor amikor a könyvet megtaláltam, úgy néztem utána az interneten.A jó élményem az
volt, hogy egy olyan könyv akadt így a kezembe, amit már régen egyszer olvastam, és most
újra olvashatok. remélem aki utánam megtalálja és elolvassa, annak is pozitív élménye lesz
majd a könyvről és az akcióról is.” – @Szőkéné Zsuzsa

• “Nagyon köszönöm! Egy fantasztikus jó könyvet és ìrót sikerült megismernem.” – @Papp
Lilla

• “Üde színfolt volt a könyv a hétköznapjaimban. Épp akkor találtam meg, amikor befejeztem
egy másik könyvet és fogalmam sem volt még, hogy mit kezdek el olvasni. A sors kezét érzem
a dologban :D” – Gabor13

• “Nagyon vágytam erre  a  könyvre,  köszönöm!  A kolim pihenő szobájában  akadtam rá:)
Külön köszönöm a kekszet:D” – @Tóth Evelin

• “Lett egy jó napom. Köszönöm!” – @Anita 
• “Bearanyozta a napomat a könyv, nagyon köszönöm és természetesen folytatom a játékot:)”

– @Tóth Dóri
• “Nagyszerű ötlet!” – @Bogdán Tiborné 

konyvtaros.blogspot.hu/2016/03/veszits-el-egy-konyvet.html] 
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Köszönet

Végezetül szeretnénk a játék valamennyi támogatójának, illetve Orosháza város önkormányzatának
is  megköszönni  a  segítséget.  Talán  a  beszámolóból  is  kiderül,  igyekeztünk  olyan  programokat
szervezni,  melyek  rendhagyóak  ugyan,  de  éppen  ezért  lehetnek  hasznosak  az  olvasás
népszerűsítésében. A játék által új kapcsolatok, mi több, új barátságok születtek, az olvasás téma lett
a médiában, és szinte csak pozitív tartalmú cikkek, bejegyzések születtek a játékkal kapcsolatban az
olvasásról, a könyvekről, a könyvtárakról és Orosházáról. 

Az  eltelt  csaknem  nyolc  esztendő  során  mintegy  9500  könyvelvesztést  vagy  megtalálást
regisztráltak a honlapon, miközben csaknem 200 településen vesztek el könyvek. Reméljük, sikerül
fenntartanunk az érdeklődést, és a későbbiekben is lesz lehetőségünk színvonalas, érdekes, és nagy
érdeklődésre számító rendezvények megszervezésére. Könyvtárunk azzal, hogy elindította a játékot,
felelősséget is vállalt annak sorsáért. 
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[http://baon.hu/bacs-kiskun/kultura/veszitsen-el-on-is-egy-konyvet-141716]

18. Elveszített kötetek már Kecskeméten is / sipiczki. - In. Kecskeméti Lapok (2008. május 8.)
- p. 12. [http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2008/05/kecskemeti-lapok-majus-7.JPG]

19. Egyre több könyvet  veszítenek el  /  Cs.  I.  [Csete  Ilona].  -  In.  BEOL (2008. május 16.)
[http://beol.hu/bekes/kultura/egyre-tobb-konyvet-veszitenek-el-nepszeru-az-oroshazi-
kezdemenyezes-144849] 
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

20. Megválnak  kedvenceiktől  :  a  kalandos  keresgélés  országos  méretű  "fertőzést"  okozott  /
Csete  Ilona.  -  In.  Békés  Megyei  Hírlap,  63.  évf.,  114.  sz.  (2008.  május  17.).
[http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2008/05/bmh20080517.jpg] 

21. Nem elveszett ötlet / Lorenz Péter. - In. Népszabadság, 66. évf., 131. sz. (2008. június 6.). -
p.  11.  [http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2008/06/nepszab2008-011.jpg]  és
[http://nol.hu/archivum/archiv-494553] 

22. Több száz elveszett... / bij [Baranyainé Imre Julianna]. - In. Orosházi Élet (2008. június 6.).
23. Veszíts  el  egy  könyvet  másnak!  /  Deák  Dóra.  -  In.  Napló-online (2008.  augusztus  2.)

[http://www.naplo-
online.hu/kultura_es_oktatas/20080802_veszits_el_egy_konyvet_masnak_]

24. Keresd a Müllert!  - In.  BEOL (2008. október 17.) [http://beol.hu/bekes/kultura/keresd-a-
mullert-oroshazan-183187] 

25. Elhagyott  könyvekkel  ösztönzik  a  diákokat  /  K.  E.  I.  -  In.  Dunántúli  Napló (2008.
november  5.)  [http://w3.bama.hu/baranya/kultura/elhagyott-konyvekkel-osztonzik-a-
diakokat-187885]

26. Veszíts  el  egy  könyvet!  -  mecénásra  lelt  a  játék..  -  In.  BEOL (2008.  november  29.)
[http://beol.hu/bekes/kultura/veszits-el-egy-konyvet-mecenasra-lelt-a-jatek-193958] 

27. A mecénásuk támogatásából weboldal lesz / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap
(2008.  december  2.).  -  p.  5.
[http://cdn.dipity.com/uploads/events/efdec913c4720db3e1d8e9be66448a10_1M.png]

28. Interjú az  MR1 Kossuth Rádió Krétakör című műsorában. A riporter Ránki Júlia. (2008.
december 3.) [http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2008/12/kossuth200812031.mp3] 

29. Veszíts  el  egy  könyvet!  -  közel  2  milliós  támogatás.  -  In.  Hír6 (2008.  december  4.)
[http://bekescsaba.hir6.hu/cikk/24836/081204_veszits_el_egy_konyvet_kozel_2_millios_ta
mogatas]

30. Válsági forgatag / Buzai Csaba. - In. Orosházi Élet, 13. évf., 49. sz. (2008. december 5.). -
p. 3. 

31. Nyerő játék. - In. Orosházi Élet, 13, évf., 49. sz. (2008. december 5.). - p. 5.
32. Miért veszítsük el kedvenc könyvünket? - In. Népszava. Mecénások klubja melléklet (2008.

december 27.). [http://blog.justhvk.hu/?p=1002] 
33. Hétszáz elveszett olvasmány / Csordás Lajos. - In. Népszabadság. 2009. január 27., kedd,

67. évf., 22. sz. - p. 5. [http://nol.hu/kult/hetszaz_elvesztett_olvasmany] 
34. Interjú  a  játékról  a  Hír  TV Különkiadás  című  műsorában  (2009.  február  9.)

[http://www.youtube.com/watch?v=5nunRMnqhIg] 
35. Interjú a  Klubrádió Nívó című műsorában (2009. február 20.) [http://blog.justhvk.hu/wp-

content/uploads/2009/02/klub20090219-145902.mp3] 
36. A nagy könyvelhagyó nap -  egy éve  bolyonganak az  elveszített  könyvek..  -  In.  BEOL

(2009.  március  20.)  [http://beol.hu/bekes/kultura/a-nagy-konyvelhagyo-nap-egy-eve-
bolyonganak-az-elveszitett-konyvek-220259]

37. Interjú-összeállítás  a  Veszíts  el  egy  könyvet!-ről  a  Klubrádió Szerepvállalás  című
műsorában (2009. március 19.) Az adás ide kattintva is letölthető. 

38. Nagy könyvelvesztő  nap /  [Buzai  Csaba].  -  In.  Orosházi  Élet,  14.  évf.,  12.  sz.  (2009.
március 20.) p. 5. 

39. A játékról a Hírekben a Juventus Rádióban (2009. március 21.) A bejátszás ide kattintva is
letölthető. 

40. Egy esztendeje  hagyják  el  a  könyveket  :  egyperces  interjú  /  [Csete  Ilona].  -  In.  Békés
Megyei Hírlap, 64. évf., 69. sz. (2009. március 23.) p. 5. 
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

41. Veszíts el egy könyvet! Nagy könyvelhagyó nap / Dömötör Ági. - In. Origo (2009. március
23.)  [http://www.origo.hu/kultura/20090323-veszits-el-egy-konyvet-nagy-konyvelhagyo-
nap-egyeves-a-bookcrossing.html] 

42. Veszíts  el  egy  könyvet!  /  Krezinger  Szonja.  -  In.  Metropol (2009.  március  24.)
[http://www.metropol.hu/kultura/cikk/380039] 

43. Interjú a  Klubrádió Reggeli gyors című műsorában (2009. március 24.) Az adás  innen is
letölthető, az interjú a 15. percnél kezdődik. 

44. Interjú a Lánchíd Rádióban (2009. március 24.) Az interjú innen is letölthető. 

45. A nagy könyvelhagyó nap! / Magyarvári Annamária. - In. Petőfi Népe (2009. március 25.)
[http://www.petofinepe.hu/cikk/2009-03-25/1/730774] 

46. Veszíts  el  egy könyvet.  -  In.  Zsiráf  Portál (2009. március  25.)  [http://www.2zsiraf.hu/?
a=0_10&cikkid=16249] 

47. Riport a Duna TV esti Híradójában (2009. március 25). A bejátszás innen is letölthető. 

48. Indul a Nagy Könyvelhagyó Nap! Elolvasni kötelező, megtartani tilos!. - In. Híradó online
(2009. március 25.) [http://www.hirado.hu/Hirek/2009/03/25/10/Veszits_el_e.aspx] 

49. Veszítse  el  kedvenc  könyvét!  -  In.  Erdély  Ma (2009.  március  25.)
[http://erdely.ma/kultura.php?id=49832&what=archivum] 

50. Veszítsd  el  idén  is  a  könyved!  -  In.  Kultúrpart (2009.  március  25.)
[http://www.kulturpart.hu/irodalom/10160/veszitsd_el_iden_is_a_konyved] 

51. Ránki Júlia interjúja az  MR1 Kossuth Rádió Kultúrkör című műsorában (2009. március
25.). A bejátszás innen is letölthető. 

52. Nagy  Könyvelhagyó  Nap  indul  szerdán!  -  In.  Zalai  Hírlap (2009.  március  25.)
[http://zalaihirlap.hu/belfoldi/20090325_nagy_konyvelhagyo_nap_indul] 

53. Veszíts el, hogy megtalálhassanak : könyvek vándorlása / Tasi Katalin. - In. 168 óra (2009.
március 26.) [http://www.168ora.hu/arte/veszits-el-hogy-megtalalhassanak-33128.html] 

54. Kétszázötven  könyvet  veszítettek  el.  -  In.  Metropol (2009.  március  26.)
[http://www.metropol.hu/kultura/cikk/381832] 

55. Egy  csomó  könyvet  vesztettünk  el  ma.  -  In.  168  óra  online (2009.  március  26.)
[http://www.168ora.hu/dolcevita/egy-csomo-konyvet-vesztettunk-el-ma-33127.html] 

56. Könyveket  veszítettek  el.  -  In.  Kultúra.hu (2009.  március  26.)
[http://www.kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=281366&ctag=articlelist&iid=1]

57. Nem  véletlen  vesznek  el  a  könyvek.  -  In.  Szeged  Online (2009.  március  27.)
[http://www.szegedon.hu/szeged/nem-veletlen-vesznek-el-a-konyvek] 

58. Csaknem kétszázötven könyvet “veszítettek el”. - In.  Új Könyvpiac (2009. március 27.)
[http://www.ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=4505] 

59. Kezdünk  belejönni  a  könyvelhagyásba.  In.  Origó  Női  Lapozó (2009.  március  27.)
[http://www.noilapozo.hu/20090327/eredmenyes_volt_az_elso_nagy_konyvelhagyo_nap] 

60. Szabó Magda  volt  a  legnépszerűbb a  Nagy Könyvelhagyó Napon.  -  In.  Híradó online
(2009. március 27.) [http://www.hirado.hu/Hirek/2009/03/27/11/Szabo_Magda_volt.aspx] 

61. Riport  a  2009.  március  25-i  nagy  könyvelhagyó  napról.  Részlet  az  Orosházi  Városi
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Televízió 2009.  március  30-i  adásából.  A  bejátszás  itt  is  megtekinthető:
http://www.youtube.com/watch?v=BTAXydz0CYg 

62. Veszítsen  el  egy  könyvet!  /  Olasz  Júlia.  -  In.  Blikk  Nők (2009.  április)
[http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2009/04/blikk_nok.jpg] 

63. Veszíts  el  egy  könyvet?  /  [Nagy  Bence]  -  In.  moly.hu (2009.  április  1.)
[http://moly.hu/bejegyzesek/veszits-el-egy-konyvet] 

64. Nem központi támogatásra épülő országos könyvtári sikerek : 1. Veszíts el egy könyvet! -
In.  KIT  Hírlevél (2009.  április  1.)  [http://www.kithirlevel.hu/index.php?
kh=nem_kozponti_tamogatasra_epulo_orszagos_konyvtari_sikerek_1_veszits_el_egy_kony
vet] 

65. Riport a játékról a Szombathelyi Televízióban (2009. április 2.) 
66. Nemzetközi gyermekkönyvnapot tartottak / Némethy Mária. - In. Vas népe (2009. április 3.)

[http://www.vasnepe.hu/fokuszban/20090403_veszits_el_konyvet_] 
67. Könyvelvesztő nap Gyergyószentmiklóson. - In.  Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok

(2009.  április  25.)  [http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2009/04/konyvelveszto-nap-
gyergyoszentmikloson.html] 

68. Könyvelvesztő  Nap  Gyergyóban.  -  In.  Új  Magyar  Szó (2009.  április  28.)
[http://maszol.ro/kultura/konyvelveszto_nap_gyergyoban_2009_04_28.html] 

69. A nagy könyvelhagyó nap / Buzai Csaba. In. Könyvtári Levelező/lap, 21. évf., 4. sz. (2009.
április). – p. 13-14. [http://blog.justhvk.hu/wp-
content/uploads/2009/06/konyvtari_levlap2009_4.pdf] 

70. Elveszett  könyvek, boldog olvasók lepik el  a várost /  V.  T.  In.  Tolnai  Népújság (2009.
május 6.). [http://www.tolnainepujsag.hu/cikk/2009-05-10/2140/738126] 

71. Július 20-tól veszíts el egy könyvet Keszthelyen! In.  Monitor Magazin (2009. július 17.)
[http://www.monitormagazin.hu/cgi-bin/monitor/index.cgi?view=ck&tID=95&nID=85045] 

72. Utcán  hagyják  a  könyveket  /  H.  E.  –  In.  Tolnai  Népújság (2009.  szeptember  23.).
[http://www.tolnainepujsag.hu/index.php?apps=cikk&d=2009-09-23&r=2117&c=758961] 

73. Utazó  könyvek.  –  In.  Monitor  Magazin (2009.  december  22.)
[http://www.monitormagazin.hu/cgi-bin/monitor/index.cgi?
view=ck&tID=97&nID=103027] 

74. Rejtélyes, mégis pofonegyszerű nemzetközi mozgalom – In.  KultúrPart (2009. december
22.)
[http://www.kulturpart.hu/irodalom/17471/rejtelyes_megis_pofonegyszeru_nemzetkozi_mo
zgalom]

75. Utazó  könyvek  /  Mátraházi  Zsuzsa.  –  In.  Új  Könyvpiac (2009.  december  22.)
[http://www.ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=5446] 

76. Utazó  könyvek  /  [Mátraházi  Zsuzsa].  –  In.  Erdély  Ma (2009.  december  22.)
[http://erdely.ma/mozaik.php?id=62647] 

77. Utazó  könyvek  /  [Mátraházi  Zsuzsa].  –  In.  HírExtra,  (2010.  január  3.)
[http://www.hirextra.hu/2010/01/03/utazo-konyvek/] 

78. Az enyém is el fog veszni / Cseri. – In.  Cs. P. könyvesblogja [blog] (2010. március 1.)
[http://cspakonyvmoly.freeblog.hu/archives/2010/03/01/Az_enyem_is_el_fog_veszni/]

79. Figyelem,  figyelem!  /  csend  zenésze.  –  In.  Csokismazsola [blog]  (2010.  március  1.)
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[http://csokismazsola.freeblog.hu/archives/2010/03/01/Figyelem_figyelem/] 

80. Nyerj  könyvet  és  veszítsd  el!  /  Natasha.  –  In.  Bibliotéka [blog]  (2010.  március  1.)
[http://biblioteka.freeblog.hu/archives/2010/03/01/Nyerj_konyvet_es_veszitsd_el/] 

81. Veszíts el egy könyvet! – de most már tényleg / Bridge. – In.  Bridge olvas [blog] (2010.
március  1.)  [http://bridgeolvas.freeblog.hu/archives/2010/03/01/Veszits_el_egy_konyvet_-
_de_most_mar_tenyleg/] 

82. Veszíts el egy könyvet! JÁTÉK! / Heloise Villette. – In. Könyvekkel suttogó [blog] (2010.
március  1.)   [http://konyvekkelsuttogo.blogspot.com/2010/03/veszits-el-egy-konyvet-
jatek.html] 

83. Veszíts el egy könyvet! – Játsszatok a bloggerek kedvenceiért! / PuPilla. – In. PuPilla olvas
[blog]  (2010.  március  1.)
[http://pupillaolvas.freeblog.hu/archives/2010/03/01/Veszits_el_egy_konyvet_-
_Jatsszatok_a_bloggerek_kedvenceiert/] 

84. Könyvelvesztős posztok / Cotta. – In.  Olvasás, kukacoskodás [blog] (2010. március 2.)
[http://konyvkukac.freeblog.hu/archives/2010/03/02/Konyvelvesztos_posztok/] 

85. Nyerd meg az általam ajánlott könyvet! / Natasha. – In. Bibliotéka [blog] (2010. március 2.)
[http://biblioteka.freeblog.hu/archives/2010/03/02/Nyerd_meg_az_altalam_ajanlott_konyvet
/] 

86. Reklám  /  Amadea.  –  In.  Amadea  blogja [blog]  (2010.  március  2.)
[http://amadea.freeblog.hu/archives/2010/03/02/Reklam/] 

87. Veszíts  és  nyerj!  /  Buzai  Csaba.  –  In.  Gondolatblog [blog]  (2010.  március  2.)
[http://gondolatkiado.blog.hu/2010/03/02/veszits_es_nyerj] 

88. Veszíts el egy könyvet – A könyves bloggerek is bekapcsolódnak / zakkant. – In.  zakkant
olvas [blog] (2010. március 10.) [http://zakkantolvas.blogspot.com/2010/03/veszits-el-egy-
konyvet-konyves.html] 

89. Elhagytam a könyvem valahol / [Darvas Tóth Péter]. – In. Könyvtáros.com (2010. március
11.) [http://www.konyvtaros.com/2010/03/elhagytam-konyvem-valahol.html] 

90. Nagy könyvelhagyó nap 2010 / Cs. Bogyó Katalin. – In. Könyvtárostanár (2010. március
11.) [http://konyvtarostanar.klog.hu/2010/03/nagy-konyvelhagyo-nap-2010/] 

91. Hagyja  el,  keresse  meg!  –  In.  OrosCafé (2010.  március  19.)
[http://oroscafe.hu/2010/03/19/hagyja-el-keresse-meg/] 

92. Interjú  a  Klubrádió Reggeli  gyors  című műsorában  (2010.  március  22.).  Riporter  Pikó
András,  a  műsor  vendége  Garas  Dezső.  A  beszélgetés  innen  is letölthető:
http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2010/03/klub20100322.mp3

93. Milyen  lesz  a  jövő  könyvtára?  /  Szőke  Anett.  -  In.  OrosCafé (2010.  március  22.)
[http://oroscafe.hu/2010/03/22/milyen-lesz-a-jovo-konyvtara/cikk/neeetti] 

94. Van veszíteni valód? Veszíts el egy könyvet!. – In. Gondolat Kiadó [blog] (2010. március
22.)
[http://gondolatkiado.blog.hu/2010/03/22/van_vesziteni_valod_veszits_el_egy_konyvet] 

95. 2. Nagy Könyvelhagyó Nap – Van veszíteni valód? Veszíts el egy könyvet!. – In. Zakkant
olvas [blog]  (2010.  március  22.)  [http://zakkantolvas.blogspot.com/2010/03/2-nagy-
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konyvelhagyo-nap-van-vesziteni.html] 

96. Előzetes a második nagy könyvelhagyó napról az Orosházi Városi Televízió 2010. március
23-i  Híradójában.  A  riport  itt  is  megtekinthető:  http://www.youtube.com/watch?
v=KsAPS0x3bmc 

97. Idén is  lesz  Nagy Könyvelhagyó Nap /  Dömötör  Ági.  –  In.  Origó (2010.  március  23.)
[http://www.origo.hu/programajanlo/blog/20100323-2-nagy-konyvelhagyo-nap-marcius-
25en.html] 

98. Két éves a Veszíts  el  egy könyvet mozgalom / Cs.  I.  [Csete Ilona].  -  In.  BEOL (2010.
március  24.)  [http://beol.hu/bekes/kultura/ket-eves-a-veszits-el-egy-konyvet-mozgalom-
295034]

99. A téma ismét az utcán hever : II.  Könyvelhagyó Nap Komlón / K. E. I.  – In.  Bama.hu
(2010.  március  25.)  [http://w3.bama.hu/baranya/kozelet/a-tema-ismet-az-utcan-hever-ii-
konyvelhagyo-nap-komlon-295065] 

100. Bolyongoló könyvek Orosházán / Szőke Anett,  B. Imre Julianna. – In.  OrosCafé
(2010. március 25.) [http://oroscafe.hu/2010/03/25/bolyongolo-konyvek-oroshazan/] 

101. 2.  Nagy Könyvelhagyó Nap :  kiküldött  tudósítónk jelenti  /  Bridge.  –  In.  Bridge
olvas [blog]  (2010.  március  25.)
[http://bridgeolvas.freeblog.hu/archives/2010/03/25/2_Nagy_Konyvelhagyo_Nap_-
_Kikuldott_tudositonk_jelenti/] 

102. Népszerű a könyvelvesztés . játékosan kedveltetik meg az olvasást az orosháziak /
Csete Ilona. - In. Békés Megyei Hírlap, 65. évf., 70. sz. (2010. március 25.). - p. 16. 

103. Elveszett könyvek nyomában / Horváth Viktória. – In. Zalai Hírlap (2010. március
26.) [http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-kultura/20100326_konyvek_nyomaban] 

104. Veszíts el egy könyvet! / Sz. A. [Szőke Anett]. - In. Orosházi Élet, 15. évf., 13. sz.
(2010. március 26.). - p. 1, 4. 

105. Riport  az  orosházi  közös  könyvelhagyásról  az  Orosházi  Városi  Televízió  2010.
március 26-i Híradójában. A bejátszás itt is megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?
v=zpNKRSF0Dqg 

106. Orosházán jártunk / oross [Oros Sándor]. – In.  Csongrád Megyei Könyvtárosok
Egyesülete blogja (2010. március 27.) [http://csmke.klog.hu/2010/03/oroshazan-jartunk/] 

107. A rocksztárok márpedig olvasnak / Nagy Bence. – In. Moly.hu (2010. március 27.)
[http://moly.hu/bejegyzesek/a-rocksztarok-marpedig-olvasnak] 

108. Megint elvesztettek egy csomó könyvet / B. T. [Bárkay Tamás]. – In. Népszabadság
(2010.  március  27.)  [http://www.nol.hu/lap/kult/20100327-
megint_elvesztettek_egy_csomo_konyvet] 

109. Riport az  mr1 Kossuth Rádió 180 perc című műsorában 2010. március 29-én. A
beszélgetés  innen  is  letölthető:  http://blog.justhvk.hu/wp-
content/uploads/2010/03/kossuthradio20100329.mp3 

110. Riport az Olvasás 2010-ben rendezvényünkről az Orosházi Városi Televízió Paletta
című  műsorában  (2010.  04.  01.).  A  bejátszás  itt  is  megtekinthető:
http://www.youtube.com/watch?v=aQUmismPRGQ  

111. Ismerd  meg  a  Veszíts  el  egy  könyvet!  nevű  játékot!  /  [Natasha  Klimov].  –  In.
Freeblog  könyves  aloldal (2010.  április  8.)
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[http://www.freeblog.hu/konyv/archives/2010/04/08/Ismerd_meg_a_Veszits_el_egy_konyve
t_nevu_jatekot/] 

112. Interjú a Veszíts el egy könyvet! játékról az MR1 Kossuth Rádió Szombat délelőtt
című műsorában (2010. április 24.). A beszélgetés innen is letölthető. 

113. Gazdát keresnek az elveszett könyvek / Németh Andrea. – In.  Blikk (2010. április
25.) [http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/gazdat-keresnek-az-elveszett-konyvek-2016736/] 

114. XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál / Lobo. In. Olvasónapló [blog] (2010.
április  26.)
[http://olvasonaplo.freeblog.hu/archives/2010/04/26/XVII_Budapesti_Nemzetkozi_Konyvfe
sztival/] 

115. Nemzetközi  könyvfesztivál  orosházi  arcokkal.  –  In.  OrosCafé (2010.  április  27.)
[http://oroscafe.hu/2010/04/27/nemzetkozi-konyvfesztival-oroshazi-arcokkal/] 

116. Könyvfesztivál. - In. Orosházi Élet, 15. évf., 18. sz. (2010. április 30.). - p. 2. 
117. Veszíts el egy könyvet! / H. B. [Hudácskó Brigitta]. – In. Könyvfutár (2010. június).

– p. 11. [http://blog.justhvk.hu/wp-content/uploads/2010/06/Konyvfutar2010-1.jpg] 

118. Veszíts  el  egy könyvet!  :  az  olvasás  népszerűsítése  játékkal  /  Vancsó  Éva.  –  In.
Napvilág.Net (2010.  június  25.)
[http://www.napvilag.net/irodalom/20100625/veszits_el_egy_konyvet_az_olvasas_nepszeru
sitese_jatekkal] 

119. Elhagyott  könyvek  népszerűsítik  az  olvasást.  –  In.  Hír  24 (2010.  június  28.)
[http://www.hir24.hu/kultura/90677/elhagyott-konyvek-nepszerusitik-az-olvasast-.html] 

120. “Elvesztett” könyvek világ körüli úton / M. J. – In. Népszabadság, 68. évf., 154. sz.
(2010.  július  5.).  –  [http://nol.hu/lap/jotett/20100705-
_elvesztett__konyvek_vilag_koruli_uton] 

121. Találja meg az elveszített könyveket! / N. I. – In.  szoljon.hu (2010. augusztus 17.)
[http://w3.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/talalja-meg-az-elveszitett-konyveket-
322687] 

122. Őszi sokadalom Kézdivásárhelyen 2010-ben is. - In.  Kakukk.ro (2010. augusztus
18.) [http://www.kakukk.ro/content/view/13759/26/] 

123. „Veszíts el egy könyvet!” az Erdély.mán is. – In.  Erdély ma (2010. augusztus 27.)
[http://erdely.ma/kultura.php?id=73611] 

124. “Veszíts el egy könyvet!” az Erdély.mán is. – In.  HUN-INFO Hírszolgálat (2010.
augusztus  28.)  [http://www.hun-info.hu/index.php?
option=com_content&task=view&id=29253&Itemid=43] 

125. Veszíts  el  egy könyvet!  – a játék elindult  Erdélyben is.  – In.  erikanet.hu (2010.
augusztus 28.) [http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6595&cikk_id=24498] 

126. Játszani és olvasni jó! / Melich Krisztina. – In.  OrosCafé (2010. szeptember 20.)
[http://oroscafe.hu/2010/09/20/jatszani-es-olvasni-jo/cikk/melich] 

127. Interjú a Veszíts el egy könyvet!-ről, és a közelgő találkozóról az Orosházi Városi
Televízió Paletta  című  műsorában  (2010.  szeptembert  23.).  A  beszélgetés  itt  is
megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?v=YX2zPrDbeZ0 
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128. Interjú  a  Rádió Q  Gutenberg  tér  című műsorában,  a  riporter  Ránki  Júlia  (2010.
szeptember  28.).  A  beszélgetés  innen  is  letölthető.  http://82.141.180.177/wp-
content/uploads/2010/09/radioq_20100928_c.mp3 

129. Interjú a Veszíts el egy könyvet!-ről, és a közelgő találkozóról az Orosházi Városi
Televízió Paletta  című  műsorában  (2010.  szeptember  23.).  A  beszélgetés  itt  is
megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?v=YX2zPrDbeZ0 

130. Legyen újra népszerű az olvasás! / Szőke Anett.  In.  OrosCafé (2010. október 5.)
[http://oroscafe.hu/2010/10/05/legyen-ujra-nepszeru-az-olvasas/cikk/neeetti] 

131. Könyves találkozó Orosházán / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap 65.
évf.,  234.  sz.  (2010.  október  7.).  -  p.  5.  [http://beol.hu/bekes/kultura/konyves-talalkozo-
oroshazan-332104]

132. Szuper  programtipp  hétvégére.  –  In.  Női  Lapozó (2010.  október  8.)
[http://www.noilapozo.hu/20101008/szuper-programtipp-hetvegere] 

133. “Elveszett  könyvek” várják  megtalálójukat  Hódmezővásárhelyen.  –  In.  Rádió 88
[web]  (2010.  október  8.)
[http://www.radio88.hu/8222elveszett_konyvek_varjak_megtalaloju] 

134. A Nagy  Találkozás  /  BridgeOlvas.  –  In.  Bridge  olvas [blog]  (2010.  október  8.)
[http://bridgeolvas.freeblog.hu/archives/2010/10/08/A_Nagy_Talalkozas/] 

135. Holnaptól innen jelentkezem / zakkant. – In.  Zakkant olvas [blog] (2010. október
8.) [http://zakkantolvas.blogspot.com/2010/10/holnaptol-innen-jelentkezem.html] 

136. Temettük  az  olvasás  temetését  –  orosházi  élménybeszámoló  /  Natasha.  –  In.
Bibliotéka [blog]  (2010.  október  11.)
[http://biblioteka.freeblog.hu/archives/2010/10/11/Temettuk_az_olvasas_temeteset_-
_oroshazi_elmenybeszamolo/] 

137. Egy nap ami a könyvekről szólt / zakkant. –  Zakkant olvas [blog] (2010. október
11.) [http://zakkantolvas.blogspot.com/2010/10/egy-nap-ami-konyvekrol-szolt.html] 

138. Olvasás: lázadás és szubkultúra? / B. Imre Julianna. – In. OrosCafé (2010. október
11.) [http://oroscafe.hu/2010/10/11/olvasas-lazadas-es-szubkultura/cikk/imrejuli] 

139. A Rádió Q Gutenberg tér című műsorában (2010. október 12.) Ránki Júlia kérdezte
a szombati rendezvény két vendégét, Hudácskó Brigit és Rácz Zsuzsát. A beszélgetés innen
is letölthető: [http://82.141.180.177/wp-content/uploads/2010/10/radioq_20101012.mp3] 

140. Veszíts  el  egy  könyvet!  találkozó.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió 2010.
október 12-i Híradójából. A bejátszás itt is megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?
v=-LSIVYYOzBk 

141. A mi könyvtárunk / [Fülöp Béla]. – In.  A hó-nap-ócska kulturális szemle [blog]
(2010.  október  13.)  [http://ahonap.blogspot.com/2010/10/mi-konyvtarunk.html?
zx=d881c3238a251b31] 

142. Veszíts  el  egy  könyvet  találkozó  Orosházán  /  Szakmári  Klára.  –  In.  Katalist
[levelezőlista]  (2010.  október  13.)  [http://katalist-to-feed.blogspot.com/2010/10/katalist-
veszits-el-egy-konyvet.html] 

143. Könyvelhagyás, olvasásnépszerűsítés, molyok / Rálik Alexandra. – In.  CreaTeaM
[Táncsics  Mihály  Gimnázium,  Orosháza]  (2010.  október  14.)  [http://www.tancsics-
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ohaza.sulinet.hu/suliujsag/index.php?
option=com_content&view=article&id=46:koenyvelhagyas-olvasasnepszersites-es-
molyok&catid=19:szines&Itemid=12] 

144. Veszíts  el  egy könyvet!  találkozó.  Részlet  az  Orosházi  Városi  Televízió Paletta
című,  2010.  október  14-i  műsorából.  A  bejátszás  itt  is  megtekinthető:
http://www.youtube.com/watch?v=J34NiihTtBg 

145. Az olvasás lázadás? : lázadás és szubkultúra / Imre J. [Baranyainé Imre Julianna]. -
In. Orosházi Élet, 15. évf., 41. sz. (2010. október 15.). - p. 1, 4. 

146. Veszíts el egy könyvet! találkozó : Orosházáról jelentem / BridgeOlvas. – In. Bridge
olvas [blog]  (2010.  október  16.)
[http://bridgeolvas.freeblog.hu/archives/2010/10/16/Veszits_el_egy_konyvet_talalkozo_-
_Oroshazarol_jelentem/] 

147. Ifjú  könyv-  és  madárbarátok.  –  In.  Szabolcs  Online (2010.  október  20.)
[http://www.szon.hu/hirek/Allat/cikk/ifju-konyv--es-madarbaratok/cn/news-20101020-
04034493] 

148. Könyv, zene, blog – számok a könyvtárról / Melich Krisztina. – In. OrosCafé (2011.
január  17.)  [http://oroscafe.hu/2011/01/17/konyv-zene-blog-szamok-a-
konyvtarrol/cikk/melich] 

149. Elhagytam  a  könyvem.  –  In.  Átmeneti  Állapot [blog]  (2011.  február  27.)
[http://atmenetiallapot.freeblog.hu/archives/2011/02/27/Elhagytam_a_konyvem/] 

150. Veszíts el egy könyvet! – játsz velünk!. – In. Monitor Magazin (2011. március 18.).
[http://monitormagazin.hu/24-ora-hirei/veszits-el-egy-konyvet] 

151. Veszíts  el  egy  könyvet!  /  Viki.  –  In.  Urbansnob.hu (2011.  március  18.)
[http://www.urbansnob.hu/urban/227-veszits-el-egy-koenyvet.html] 

152. Könyvelhagyó – harmadszor / m [Melich Krisztina]. – In.  Orosházi Élet, 16. évf.,
11. sz. (2011. március 18.). – p. 4. 

153. Veszíts  el  egy  könyvet!  –  In.  Orosháza  info (2011.  március  20.).
[http://oroshazainfo.eu/index.php/component/content/article/20-hirek/1286-veszits-el-egy-
koenyvet] 

154. Interjú a Rádió Q Guttenberg tér című műsorában (2011. március 22). A beszélgetés
innen is letölthető. 

155. Veszíts el egy könyvet! / Arany Horváth Zsuzsa. – In. Zalai Hírlap (2011. március
22.) [http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-kultura/20110322_talald_meg] 

156. Veszíts  el  egy  könyvet!  /  Burai  Luca.  –  In.  debmédia (2011.  március  22.)
[http://debmedia.hu/kultura/2011/03/22/veszits_el_egy_konyvet] 

157. 3. Nagy Könyvelhagyó Nap / Hudácskó Brigitta. – In.  Olvass bele (2011. március
23.) [http://olvassbele.hu/index.php/hirek/3-roeviden/3132-3-nagy-koenyvelhagyo-nap] 

158. Hároméves a Veszíts el egy könyvet mozgalom / Cs. I. [Csete Ilona]. – In.  BEOL
(2011.  március  23.)  [http://beol.hu/bekes/kultura/haromeves-a-veszits-el-egy-konyvet-
mozgalom-367097] 

159. Nagy könyvelhagyó nap pénteken / Melich Krisztina. – In. OrosCafé (2011. március
23.) [http://oroscafe.hu/2011/03/23/nagy-konyvelhagyo-penteken/cikk/melich] 

160. Ne  a  fejed,  egy  könyvet  veszíts  el!  /  Lázár  Emese.  –  In.  uh.ro  [Udvarhelyi
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Hírmondó] (2011.  március  24.)  [http://www.uh.ro/itthon/muvelodes/5749-ne-a-fejed-egy-
konyvet-veszits-el]

161. Veszíts  el  egy  könyvet  /  bialkol.  –  In.  Olvasóblog (2011.  március  24.)
[http://konyv.nolblog.hu/archives/2011/03/24/Veszits_el_egy_konyvet/] 

162. Veszíts el / Trinity [Zsoldos Marianna]. – In. Hangtárnok [blog] (2011. március 24.)
[http://hangtarnok.klog.hu/2011/03/24/veszits-el/] 

163. 3. Nagy Könyvelhagyó Nap / BridgeOlvas. – In. Bridge olvas [blog] (2011. március
24.) [http://bridgeolvas.freeblog.hu/archives/2011/03/24/3_Nagy_Konyvelhagyo_Nap/] 

164. Harmadszor is: “Veszíts el egy könyvet!” akció. – In. Kultography magazin (2011.
március 25.) [http://www.kultography.hu/2011/03/25/harmadszor-is-veszits-el-egy-konyvet-
akcio/] 

165. Ünnepelnek a könyvelhagyók / Krezinger Szonja. – In. Metropol.hu (2011. március
25.) [http://www.metropol.hu/kultura/cikk/707169] 

166. Veszíts  el  egy  könyvet!  –  In.  Kultusz.com (2011.  március  25.)
[http://www.kultusz.com/cikk.php?id=780] 

167. Népszerűsítik  az  olvasást.  –  In.  HEOL (2011.  március  26.)
[http://www.heol.hu/heves/kultura/nepszerusitik-az-olvasast-367629] 

168. Könyvelhagyó nap a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban. – In.  Délmagyarország
(2011.  március  27.)
[http://www.delmagyar.hu/tudosito/konyvelhagyo_nap_a_szegedi_deak_ferenc_gimnazium
ban/2210568/] 

169. Sikeres volt a könyvelhagyó nap / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. BEOL (2011. március
29.) [http://www.beol.hu/bekes/kultura/sikeres-volt-a-konyvelhagyo-nap-368174] 

170. Veszíts el egy könyvet! : népszerűsítik az olvasást / [Bocsi Rita]. – In. Heves Megyei
Hírlap, 22. évf., 72. sz. (2011. március 26.). – p. 16. 

171. 3. nagy könyvelhagyó nap. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2011. március 29-i
Híradójából.  A  bejátszás  itt  is  megtekinthető:  http://www.youtube.com/watch?
v=TYfb9Qz7aRM

172. Sikeresen hagyták el könyveiket / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap,
65. évf., 74. sz. (2011. március 30.). – p. 5. 

173. Könyvelhagyó / ch [Melich Krisztina]. – In. Orosházi Élet, 16. évf., 13. sz. (2011.
április 1.). – p. 5. 

174. Veszíts  el  egy  könyvet!  /  Molnár  András.  –  In.  Humusz (2011.  április  6.)
[http://www.humusz.hu/hirek/kulso-hirek/veszits-el-egy-konyvet/9476] 

175. Tele  van  a  város  elveszített  könyvekkel.  –  In.  Life  &  Style (2011.  április  8.)
[http://www.life-style.hu/lazitas/20110408_eleveszett_konyvek_mozgalom.aspx] 

176. 48 könyv veszett el a párkányi könyvtárból / Gulyás Zsuzsanna. – In. Új Szó Online
(2011.  szeptember  15.)  [http://ujszo.com/online/regio/2011/09/15/48-konyv-veszett-el-a-
parkanyi-konyvtarbol] 

177. Interjú a  Rádió Q Gutenberg tér című műsorában Buzai Csabával. A műsorvezető
Ránki  Júlia.  (2012.  január  24.).  Az interjú  innen is  letölthető:  http://blog.justhvk.hu/wp-
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178. Könyvelhagyó nap, 2012. – In. Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola
Könyvtárának  blogja  (2012.  március  18.)
[http://szigszkvt.blogspot.com/2012/03/konyvelhagyo-nap-2012.html]

179. Ismét megrendezik a nagy könyvelhagyó napot. – In.  BEOL (2012. március 19) 
[http://beol.hu/bekes/kultura/ismet-megrendezik-a-nagy-konyvelhagyo-napot-433330]

180. Elveszett  Hűség,  megtalált  Ragály  /  Melich  Krisztina.  –  In.  OrosCafé (2012.
március  19.)  [http://oroscafe.hu/2012/03/19/elveszett-huseg-megtalalt-ragaly-veszits-el-
konyv-konyvtartar/cikk/melich]

181. Idén is veszítsen el egy könyvet! – In.  Népszabadság online  (2012. március 19.)
[http://nol.hu/mozaik/iden_is_veszitsen_el_egy_konyvet  _]

182. Veszíts el egy könyvet – nyereményjátékkal! – In.  BME OMIKK honlapja (2012.
március  19.)  [http://www.omikk.bme.hu/main.php?
folderID=1159&articleID=2188&ctag=articlelist&iid=1]

183. Veszíts el egy könyvet! / Veronika Vallyon.- In. PartyPonty.hu (2012. március 20.)
[http://www.partyponty.hu/posts/1354-veszits-el-egy-konyvet]

184. Veszíts el egy könyvet – nyereményjátékkal / Örkényi Róbert. – In. HK Blog (2012.
március  21.)
[http://vegyeszhk.blog.hu/2012/03/21/veszits_el_egy_konyvet_nyeremenyjatekkal#more433
1351]

185. “Veszíts el egy könyvet” – újra / Bertáné Halász Edit. – In.  Orosháza Info  (2012.
március  21.)  [http://oroshazainfo.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=187:veszits-el-egy-koenyvet-ujra&catid=37:hirek]

186. Elveszített  és  talált  könyvek:  országos  siker  /  Cs.  I.  [Csete  Ilona].  –  In.  Békés
Megyei Hírlap, 67. évf., 68. sz. (2012. március 21.). – p. 5.

187. Veszíts el egy könyvet 2012-ben is! / Lobo. – In. Olvasónapló [blog] (2012. március
22.)  [http://olvasonaplo.freeblog.hu/archives/2012/03/22/Veszits_el_egy_konyvet_2012-
ben_is/]

188. Könyvelhagyó  nap,  2012.  –  In.  Pólus  online (2012.  március  22.)
[http://polusonline.blogspot.com/2012/03/konyvelhagyo-nap-2012.html]

189. Könyvelhagyó péntek! 2012-ben is húsvét előtt lesz!. – In. Kultúraonline.hu (2012.
március  22.)
[http://kulturaonline.hu/konyvelhagyo_pentek_2012ben_is_husvet_elott_lesz_641]

190. Veszíts  el  egy  könyvet!  /  Trinity  [Zsoldos  Marianna.  -  In.  Hangtárnok (2012.
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http://oroscafe.hu/2014/03/17/hagyd-el-a-konyved-es-szerezz-ujat/cikk/kotroczom
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

244. Kaotikus élmény Orosháza főterén / Debreczeni Cintia. – In. Viharsarki Hírek 
(2014. március 24.)  [http://viharsarkihirek.hu/kaotikus-elmeny-oroshaza-foteren/] 

245. Könyvelhagyó hétvége hatodszor Orosházán / CS. I. [Csete Ilona]. – In. Békés 
Megyei Hírlap, 69. évf., 69. sz. (2014. március 24.). – p. 5.

246. Veszíts el egy (könyvtártudományi) könyvet! / Hegyközi Ilona. – In. 
Könyvtártudományi Szakkönyvtár (2014. március 26.) 
[http://ki.oszk.hu/konyvtar/2014/03/veszits-el-egy-konyvet/] 

247. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 12. sz. (2014. március 28.). – p. 5.

248. Könyvelhagyó hétvége / km [Kotroczó Melitta]. – In. Orosházi Élet, 19. évf., 12. sz.
(2014. március 28.). – p. 6.

249. Könyvelhagyó hétvége. – Részlet az Orosházi Városi Televízió 2014. március 25-i 
Híradójából. [http://youtu.be/yJxi-kO72PI?t=6m32s] 

250. Nagy  könyvelhagyó  és  közös  felolvasó  hétvégét  szervez  a  könyvtár.  –  In.
Szuperinfó [honlap]  (2015.  március  11.)  [http://www.szuperinfo.hu/oroshaza/nagy-
konyvelhagyo-es-kozos-felolvaso-hetveget-szervez-a-konyvtar/2783244] 

251. Veszíts el egy könyvet! : hetedszerre / rej [B. Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet, 20.
évf., 10. sz. (2015. március 13.). – p. 4.

252. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 20. évf., 10. sz. (2015. március 13.). – p. 5. 
253. Nagy elhagyó nap / DJ [Dancsó József] [képregény]. – In. Orosházi Élet, 20. évf.,

10. sz. (2015. március 13.). – p. 8.
254. Veszíts  el  egy  könyvet!  /  Nagy  Mária.  –  In.  Likefestoon (2015.  március  15.)

[http://likefestoon.com/veszits-el-egy-konyvet-2/] 
255. Veszítsük el együtt… ismét! / B. Imre Julianna, – In. OrosCafé (2015. március 16.)

[http://oroscafe.hu/2015/03/16/veszitsuk-el-egyutt-ismet/cikk/imrejuli] 
256. Megint  veszítsen  el  egy  könyvet!  /  In.  Nol.hu (2015.  március  17.)

[http://nol.hu/kultura/megint-veszitsen-el-egy-konyvet-1522639] 
257. Elveszíti kedvenc könyvét, aki részt vesz a játékban Orosházán / CS. I. [Csete Ilona].

– In. Békés Megyei Hírlap, 70. évf. 64. sz. (2015. március 17.). – p. 4.
258. Internet Fiesta Dél-Békésben is / Nagy Mária. – In. Likefestoon (2015. március 18.)

[http://likefestoon.com/internet-fiesta-del-bekesben-is/] 
259. Veszítsen el egy könyvet ezen a hétvégén!. – In. Nyelv és Tudomány (2015. március

19.) [http://www.nyest.hu/hirek/veszitsen-el-egy-konyvet-ezen-a-hetvegen] 
260. Jön  a  Nagy  Könyvelhagyó  Hétvége  –  Veszíts  el  könyvet  Dunakeszin  is.  –  In.

Dunakeszi  Local (2015.  március  19.)
[http://dunakeszilocal.blog.hu/2015/03/19/jon_a_nagy_konyvelhagyo_hetvege_veszits_el_k
onyvet_dunakeszin_is] 

261. Jól  teszed,  ha  elhagysz  egy  könyvet.  –  In.  Librarius (2015.  március  20.)
[http://librarius.hu/2015/03/20/jol-teszed-ha-elhagysz-egy-konyvet/] 

262. Interjú a játékról a  Klubrádió Reggeli gyors című műsorában (2015. március 20.)
[http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2015/03/Vesz%C3%ADts-
el_2015_03_20_Klubradio.mp3] 

263. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 20. évf., 10. sz. (2015. március 13.). – p. 5. 
264. Interjú a játékról a Tilos Rádió Szépkilátó Fogadó című műsorában (2015. március

21.) [http://www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2015/03/csabatilos_20150321.mp3] 
265. Hét  év  alatt  elveszett  egy  teljes  könyvtár  /  KM  [Kotroczó  Melitta].  –  In.

Vásárhely24 (2015.  március  22.)
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

[http://vasarhely24.hu/cikk/kofalon_tul/2911/het_ev_alatt_elveszett_egy_teljes_konyvtar] 
266. Könyvelhagyók:  már  több  ezren  veszítették  el,  hogy  más  megtalálja  /  B.  Imre

Julianna.  –  In.  OrosCafé (2015.  március  23.)
[http://oroscafe.hu/2015/03/23/konyvelhagyok-mar-tobb-ezren-veszitettek-el-hogy-mas-
megtalalja-video/cikk/imrejuli] 

267. Veszíts el egy könyvet! Születésnapi könyvelhagyó Orosházán.  Részlet az Orosházi
Városi  Televízió 2015.  március  23-i  adásából  [https://www.youtube.com/watch?
v=liQzlCs_PAk&index=9&list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 

268. Nagy könyvelhagyó hétvége. Részlet az  Orosházi Városi Televízió  2015. március
24-i Híradójából. [https://www.youtube.com/watch?v=liQzlCs_PAk] 

269. Veszélyekre  is  figyelmeztettek az  Internetfiestán.  –  In.  hirado.hu (2015.  március
23.)  [http://www.hirado.hu/2015/03/23/veszelyekre-is-figyelmeztettek-az-internetfiestan/]
[A bejátszás elhangzott a Kossuth Rádió Krónika című műsoraiban] 

270. Csaknem 700 könyvet vesztettek el / Nagy Mária. – In. Likefestoon (2015. március
24.) [http://likefestoon.com/csaknem-700-konyvet-vesztettek-el/] 

271. Elveszítik, hogy megtaláljuk : közös felolvasás és könyvelhagyás / B. Imre J. [B.
Imre Julianna]. – In. Orosházi Élet, 20. évf., 12. sz. (2015. március 27.). – p. 6.  

272. Interjú a Veszíts el egy könyvet!-ről és a könyvelhagyó hétvégéről a  Civil Rádió
reggeli  műsorában  (2016.  március  8.)  [http://www.justhvk.hu/blog/wp-
content/uploads/2016/03/civil_radio_20160308.mp3] 

273. Interjú a Veszíts el egy könyvet!-ről és a könyvelhagyó hétvégéről a Kossuth Rádió 
Közelről című műsorában (2016. március 8.) [http://www.justhvk.hu/blog/wp-
content/uploads/2016/03/kossuth_radio_20160308.mp3] 

274. Jön a könyvelhagyó hétvége. – In. Hirado.hu (2016. március 8.) 
[http://www.hirado.hu/2016/03/08/jon-a-konyvelhagyo-hetvege/] 

275. Jön a könyvelhagyó hétvége / Soós Kata. – In. Promenad.hu (2016. március 9.) 
[http://promenad.hu/cikk/jon-a-konyvelhagyo-hetvege-164065] 

276. Hogyan veszíts el egy könyvet egy pillanat alatt?. – In Librarius (2016. március 9.) 
[http://librarius.hu/2016/03/09/hogyan-veszits-el-egy-konyvet-egy-pillanat-alatt/] 

277. Ismét nagy könyvelhagyó hétvége! Játékra fel!. – In. Cyberpress.hu (2016. március 
10.) [http://cyberpress.hu/ismet-nagy-konyvelhagyo-hetvege-jatekra-fel/] 

278. Nagy könyvelhagyó hétvége – Veszíts el egy könyvet! Izgalmas könyvszerző játék 
köztereken. – In. InfoSopron.hu (2016. március 10.) 
[http://www.infosopron.hu/hirek/olvas/nagy-konyvelhagyo-hetvege-veszits-el-egy-konyvet-
izgalmas-konyvszerzo-jatek-koztereken-2016-03-10-111332] 

279. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 10. sz. (2016. március 11.). – p. 5
280. Könyvekkel, könyvekért : cél az olvasás népszerűsítése / ST [Sárhegyi Tímea]. – In. 

Orosházi Élet, 21. évf., 10. sz. (2016. március 11.). – p. 5.
281. Van olyan könyved, amit elveszítenél? Ha igen, hagyd el bátran, örüljön neki más 

is! / Sárhegyi Tímea. – In. OrosCafé (2016. március 15.) 
[http://oroscafe.hu/2016/03/15/van-olyan-konyved-amit-elveszitenel-ha-igen-hagyd-el-
batran-oruljon-neki-mas-is/cikk/sarhegyitimi] 

282. Nagy könyvelhagyó hétvége Orosházán / Kiss Anna. – In. LikeFestoon (2016. 
március 15.) [http://likefestoon.com/nagy-konyvelhagyo-hetvege-oroshazan/] 

283. Találja meg az elveszített könyvet!. – In. Pápa Ma (2016. március 17.) 
[http://www.papa-ma.hu/cikk_reszletes.php?
id=14947&cback=Talalja_meg_az_elveszitett_konyvet!] 

284. Jön a nagy könyvelhagyó hétvége Sopronban. – In. Kisalföld.hu (2016. március 17.)
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

[http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/jon_a_nagy_konyvelhagyo_hetvege_sopronban/246
7368/] 

285. Mi ezeket a könyveket fogjuk elveszíteni a hétvégén. – In. OrosCafe.hu (2016. 
március 17.) [http://oroscafe.hu/2016/03/17/mi-ezeket-a-konyveket-fogjuk-elvesziteni-a-
hetvegen/cikk/oroscafe] 

286. Interjú a Veszíts el egy könyvet!-ről és a könyvelhagyó hétvégéről a Klubrádió 
Reggeli gyors műsorában (2016. március 18.) [http://www.justhvk.hu/blog/wp-
content/uploads/2016/03/klubradio20160318.mp3] 

287. 3 kérdés, 3 válasz : három percben / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap,
71. évf. 65. sz. (2016. március 18.). – p. 4.

288. Minél több a gazdátlan könyv, annál jobb. – In. Origo.hu (2016. március 18.) 
[http://www.origo.hu/kultura/kotve-fuzve/20160318-kultura-irodalom-konyv.html] 

289. Mától Esztergomban is kezdetét vette a legális könyvrablás hétvégéje. – In. 
Szeretgom (2016. március 18.) [https://www.szeretgom.hu/content/82695-matol-
esztergomban-is-kezdetet-vette-a-legalis-konyvrablas-hetvegeje] 

290. Játék a Víz világnapján gyopárosi fürdőbelépőkért. – In. OrosCafé.hu (2016. 
március 18.) [http://oroscafe.hu/2016/03/18/jatek-a-viz-vilagnapjan-gyoparosi-
furdobelepokert/cikk/oroscafe] 

291. Ha nincsenek olvasók, akkor a könyv halott dolog / Sárhegyi Tímea. – In. 
OrosCafé.hu (2016. március 20.) [http://oroscafe.hu/2016/03/20/ha-nincsenek-olvasok-
akkor-a-konyv-halott-dolog/cikk/sarhegyitimi] 

292. Játék / Dóra [Hicsik Dóra]. – In. Könyvtár, ami körbevisz [blog] (2016. március 
20.) [http://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.hu/2016/03/jatek.html] 

293. Könyvelhagyó nap / [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 71. évf. 67. sz. 
(2016. március 21.). – p. 2.

294. I love Justhvk / Trinity [Zsoldos Marianna]. – In. Hangtárnok [az egri Bródy Sándor
Könyvtár Zenei gyűjteményének blogja] (2016. március 21.) 
[http://hangtarnok.hu/2016/03/21/i-love-justhvk/] 

295. Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László üdvözlete Orosházáról / Trinity 
[Zsoldos Marianna]. – In. Hangtárnok [az egri Bródy Sándor Könyvtár Zenei 
gyűjteményének blogja] (2016. március 21.) [http://hangtarnok.hu/2016/03/21/grecso-
krisztian-es-kollar-klemencz-laszlo-udvozlete-oroshazarol/] 

296. Veszíts el! – hagyj el egy olvasmányt, ösztönözz másokat is / Pákozdi Nóra. – In. 
WeLoveBudapest (2016. március 21.) 
[http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/veszits.el.hagyj.el.egy.olvasmanyt.osztonozz.ma
sokat.is] 

297. Hagyd el egy könyved! / Iványi Judit. – In. Elteonline.hu (2016. március 21.) 
[http://elteonline.hu/kozelet/2016/03/21/hagyd-el-egy-konyved/] 

298. Interjú az olvasási szokásokról és a könyvelhagyó hétvégéről a Kossuth Rádió 
Napközben című műsorában (2016. március 22.) [http://www.justhvk.hu/blog/wp-
content/uploads/2016/04/kossuth_radio_20160322.mp3] 

299. Elhagytuk… / ecus. – In. Ecus játszik [blog] (2016. március 22.) 
[https://ecusjatszik.wordpress.com/2016/03/22/elhagytuk/] 

300. Idén is elhagytunk néhány könyvet… / Fazokas Eszter. – In. Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár honlap (2016. március 22.) [http://ki.oszk.hu/konyvtar/2016/03/iden-is-
elhagytunk-nehany-konyvet/] 

301. Grecsó Krisztián is a vendégek között – Nagy könyvelhagyó hétvége. Részlet az 
Orosházi Városi Televízió 2016. március 22-i Híradójából. [https://youtu.be/TC-ugq7W-
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http://oroscafe.hu/2016/03/17/mi-ezeket-a-konyveket-fogjuk-elvesziteni-a-hetvegen/cikk/oroscafe
http://oroscafe.hu/2016/03/17/mi-ezeket-a-konyveket-fogjuk-elvesziteni-a-hetvegen/cikk/oroscafe
http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/jon_a_nagy_konyvelhagyo_hetvege_sopronban/2467368/
http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/jon_a_nagy_konyvelhagyo_hetvege_sopronban/2467368/


Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Fw?list=PLPTblPEQHGsOXdjltVTPrtOHJGmgtBtaF] 
302. Veszíts el egy könyvet! / szibolya [Kristóf Ibolya]. – In. Könyves-könyvtáros blog 

(2016. március 24.) [http://konyves-konyvtaros.blogspot.hu/2016/03/veszits-el-egy-
konyvet.html] 

303. A könyv népszerűsítéséért : Veszíts el : felolvasók, bloggerek és greCSÓKOLlár / ST
[Sárhegyi Tímea]. – In. Orosházi Élet, 21. évf., 11. sz. (2016. március 25.). – p. 5.
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Mellékletek

A játék logója
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Závada Pál dedikálása.
A könyvet egy sorsolást követően Tarnaszentmikóson veszítették el.29 

29 http://blog.justhvk.hu/?p=538 

50

http://blog.justhvk.hu/?p=538


Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Kiss Ottó dedikálása. A Javrik könyve a játék legnagyobb utat megtett könyve. Orosházáról
Kecskemétre, Kecskemétről Párizsba, Párizsból Ausztráliába került.30 

30 http://blog.justhvk.hu/?p=678 
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Kecskeméti könyvelvesztés, 2008. (1)

Kecskeméti könyvelvesztés, 2008. (2)
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Kecskeméti könyvelvesztés, 2008. (3)

2008. november 27.: Mecénás nap
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Az I. Nagy Könyvelhagyó Nap plakátja
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

A II. Nagy Könyvelhagyó Nap plakátja
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. március 24.: könyvek elveszítése az orosházi Városi Kórház gyermekosztályán

2010. március 24.: könyvek elveszítése az orosházi Városi Kórház gyermekosztályán
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. március 25.: vendégek regisztrálása az Olvasás 2010-ben című szakmai napon

2010. március 25.: Kamarás István az Olvasás 2010-ben című szakmai napon
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. március 25.: biblioterápiás csoportfoglalkozás Sóron Ildikó vezetésével
az Olvasás 2010-ben című szakmai napon

2010. március 25.: Paszternák Ádám előadása az Olvasás 2010-ben című szakmai napon
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. március 25.: Füzessi Károly és Kardos András előadása
az Olvasás 2010-ben című szakmai napon

2010. március 25.: Kiss Ottó író-olvasó találkozója az Olvasás 2010-ben című szakmai napon
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. április 24.: séta a Könyvfesztiválon

2010. április 24.: a Veszíts el egy könyvet! a könyvfesztiválon.
Vendégeink: Horváth Attila, Karinthy Márton, Kiss Ottó, Ránki Júlia, Grecsó Krisztián
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. április 24.: Horváth Attila dedikálja a játéknak felajánlott CD-ket a Könyvfesztiválon

2010. április 25.: Veszíts el egy könyvet! játszóház a Könyvfesztiválon
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. április 25.: Veszíts el egy könyvet! program a gyerekeknek a Könyvfesztiválon.
Vendég Mester Kata és Fülöp Béla.

2010. április 25.: Nagy Bandó András dedikálása a Könyvfesztiválon
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Szórólap, melyet a Könyvfesztiválon is osztogattunk
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Játék a gyerekeknek a Könyvfesztiválon
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. július 29.: célzott bolyongás - felhívás a Partvonal kiadóval közös játékunkra 
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Szófelhő az olvasásról
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Szófelhő a kortárs magyar irodalomról
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Szófelhő az e-könyvekről
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Szófelhő a könyves blogokról
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

Szófelhő a könyvtárakról
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

A 2010. októberi Veszíts el egy könyvet találkozó plakátja
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - könyves bloggerek kerekasztal-beszélgetése

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - ebéd
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - közös könyvelvesztés

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - pihenés a városban
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - Görgey Eta (Raana Raas) közönségtalálkozója

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - Rácz Zsuzsa és Závada Pál
közönségtalálkozója
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - Rácz Zsuzsa dedikál

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - Závada Pál dedikál
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - irodalmi activity könyves bloggerekkel

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - csocsóbajnokság
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2010. október 9.: Veszíts el egy könyvet! találkozó - karaoke könyves bloggerekkel

Horváth Attila felajánlott életmű válogatása, és a játék megfejtőinek nevei
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2011. március 25.: III. Nagy Könyvelhagyó Nap, gyopárosfürdői könyvelhagyás

2012. március 23.: IV. Nagy Könyvelhagyó Nap – könyvelhagyó nyereményjátékkal
(további fotók: http://pinterest.com/veszitsel/konyvelhagyo-fb-jatek-2012/)
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2012. március 26.: az Alexandra könyvcsomag sorsolása

2012. május 7.: a Szeged Pláza Alexandra KönyváruházábanVallyon Veronika átvette nyereményét
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2013. március 22.: közös könyvelhagyás Orosházán az Árpád-kertben

2013. március 23: egy a több száz elveszített könyvből a könyvelhagyó hétvégén
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2014. március 21.: közös felolvasás és könyvelhagyás Orosháza főterén 

2014. március 21.: az Orosházi Moly Galeri (OMG!) találkozója a közös könyvelhagyás után
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2016. március 19.: Főtéri felolvasó flashmob

2016. március 19.: Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2016. március 19.: Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László

2016. március 19.: játék az olvasóteremben
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Veszíts el egy könyvet! – 2008-2016.

2016. március 20.: molynyomozó játék a könyvtárban
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	Orosházán egyébként kihasználtuk a viszonylag tavaszias időt, és egy gyopárosi közös könyvelhagyással zártuk a napot. A gyopárosfürdői Hősök ligete I. világháborús emlékkőnél két ismert helyi költő, Fülöp Béla és Verasztó Antal, valamint egy ifjú tehetség, Kovács Tímea olvasott fel verseket. Az oda-vissza mintegy 8 kilométeres túrát az elszántabb könyvmolyok két keréken tették meg.
	IV. Nagy Könyvelhagyó Nap
	Természetesen a 2012-es esztendő sem múlhatott el a Nagy Könyvelhagyó Nap nélkül. Mivel március 25-e, a játék negyedik születésnapja vasárnapra esett, ezért a könyvelhagyó napot március 23-ra, péntekre hoztuk előre. A tavalyi év kedvező tapasztalatai alapján ebben az évben is létrehoztunk egy eseményt a Facebookon, hiszen 2011-ben is sokan csak onnan értesültek először a játékról. 2012-ben is volt még valami, amivel szerettük volna könyvelhagyásra csábítani az olvasókat: egy nyereményjátékot szerveztünk a könyvelhagyó nap köré, bízva abban, hogy így még többen csatlakoznak majd a mozgalomhoz. A feladat egyszerű volt:
	1. Veszíts el egy könyvet a nagy könyvelhagyó napon, vagy az azt követő hétvégén (március 23-25.), és azt regisztráld a játék honlapján (http://veszitsel.konyvtar.hu/)
	2. Fotózd le a frissen elveszített könyvedet
	3. Töltsd fel a képet a játék Facebook oldalára (http://www.facebook.com/veszitsel) a könyv szerzőjével és címével együtt (és írhatsz élménybeszámolót is az elveszítésről, bár ez nem feltétel).
	Ezúttal is tényleg érdemes volt bekapcsolódni, hiszen a Facebookon velünk játszók között egy több, mint 50.000 forint értékű könyvcsomagot sorsoltunk ki az Alexandra Kiadócsoport jóvoltából. A csomagban zömmel olyan vadonatúj megjelenésű könyvek voltak (mesék, fotóalbum, regények), melyeket a könyvelhagyó napot követő áprilisi könyvfesztiválon mutattak majd be az Alexandra Kiadócsoport kiadói (ennek megfelelően a nyeremény átvételére is csak a könyvfesztivált követően kerülhetett sor).
	A szervezésbe bekapcsolódó könyvtárak: Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet Könyvtára, Kecskemét, BME OMIKK, Budapest, Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtára, Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézet Könyvtára, Zalaegerszeg, Deák Ferenc Gimnázium könyvtára, Szeged, Gubody Ferenc Szakképző Iskola könyvtára, Cegléd, Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza, Klubkönyvtár, Városföld, Nagy László Gimnázium és Szakközépiskola könyvtára, Komló, Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola könyvtára, Miskolc, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Szabadszállás, Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs, Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd.
	Az alábbi kiadók pedig egyaránt könyveket ajánlottak fel, melyeket a szervező könyvtárak veszítettek el március 23-án: Alexandra Kiadó, Animus Kiadó, Gondolat Kiadó, Jaffa Kiadó, Magyar Napló Kiadó, M-érték Kiadó, Noran Könyvesház, Officina ’96 Kiadó, Pagony, Silenos Kiadó.
	A 2012-es könyvelhagyó hétvégén 370 könyv veszett el. A Facebook-oldalunkon folyamatosan érkeztek a hozzászólások és fotófeltöltések is, aminek köszönhetően a 370 könyv közül 78 elveszítését fotóval is tudtuk igazolni (a képeket egy oldalra is összeválogattuk, ehhez a Pinterest közösségi képmegosztó oldalt használtuk). Az áprilisi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra megjelenő Alexandra-könyveket Vallyon Veronika nyerte, nyereményét májusban vehette át a Szeged Pláza Alexandra könyváruházban.
	V. Nagy Könyvelhagyó Nap
	Ötéves lett 2013-ban a játék, és mi mással is köszönthettük volna e nagyszerű évfordulót, mint közös könyvelhagyással, könyvelhagyó nappal, sőt könyvelhagyó hétvégével. Akárcsak korábban, ezúttal is egy nyereményjátékkal igyekeztünk tovább növelni a könyvelhagyási kedvet. A feladat rém egyszerű volt: „Veszíts el egy könyvet a nagy könyvelhagyó napon, vagy az azt követő hétvégén (március 22-24.), és azt regisztráld a játék honlapján (http://veszitsel.konyvtar.hu/). Ha ez megvan, fotózd le a frissen elveszített könyvedet, és töltsd fel a képet a játék Facebook oldalára (http://www.facebook.com/veszitsel) a könyv szerzőjével és címével együtt. Ezáltal máris esélyesé váltál, hogy megnyerd a könyvelhagyó napi játék fődíját, ami egy két éjszakás, két fő részére szóló wellness-hétvége Gyopárosfürdőn a Hotel Napsugár és Orosháza Gyopárosfürdő jóvoltából! A nyereményjáték három napig tart, és a március 24-én éjfélig feltöltött képek tulajdonosai vesznek majd részt a sorsolásban. Fontos: egy ember egy elveszített könyv fotójával pályázhat! Gyertek, és nézzétek meg alaposan, hol veszítettük el az első könyveket öt évvel ezelőtt!”.
	Szintén a Veszíts el egy könyvet! évfordulóhoz kapcsolódóan március 22-én, 15 órától közös olvasást és könyvelhagyást is terveztünk az orosházi GYIÖK-kel karöltve. A találkozó Orosházán, az Árpád-kertben volt, bárkit szívesen láttunk, akinek kedve volt egy közös olvasáshoz, majd könyvelhagyáshoz. A könyves flashmobokhoz hasonlóan itt is volt egy közös, tízpercnyi olvasás (mindenki a saját könyvét persze), majd a könyvet vagy elcseréltük egymás között, vagy elhagytuk egy jól látható helyen.
	Együttműködő partnereink voltak: Orosháza-Gyopárosfürdő, Hotel Napsugár, Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, Alexandra Könyvkiadó, Antikvárium.hu, Rukkola.hu
	A szervezésbe bekapcsolódó könyvtárak: Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet Könyvtára, Kecskemét; BME OMIKK, Budapest; Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtára, Budapest; Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézet Könyvtára, Zalaegerszeg; Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém; Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely; Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, Gárdony; Gyömrő Városi Könyvtár, Gyömrő; Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza; Madách Imre Gimnázium könyvtára, Vác; Nagy László Gimnázium és Szakközépiskola könyvtára, Komló; Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda könyvtára, Miskolc; Ómi Városi Könyvtár Ózd; Pákolitz István Városi Könyvtár, Paks; Regnum Marianum Plébánia Könyvtára, Budapest; Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola könyvtára, Pécs; Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllő; Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola könyvtára, Székesfehérvár; Török Ignác Gimnázium könyvtára, Gödöllő.
	Az alábbi kiadók pedig egyaránt könyveket ajánlottak fel: Animus Kiadó, Magyar Napló Kiadó,
	Ulpius-ház Könyvkiadó.
	Végig hideg volt, a könyves flashmobot Orosházán majdnem elmosta az eső, az országban összességében mégis közel 400 könyv veszett el, megnyílt a strandkönyvtár Gyopárosfürdőn, a Rukkola töretlenül adta a bónuszpontokat arra érdemes tagjainak, és mindezekről beszámoltunk egyebek mellett a Kossuth Rádióban is.
	VI. Nagy Könyvelhagyó Nap
	A játék hatodik születésnapját ismét közös könyvelhagyással és könyvelhagyó hétvégével ünnepeltük. Akárcsak korábban, ezúttal is egy nyereményjátékkal igyekeztünk tovább növelni a könyvelhagyási kedvet. A feladat ugyanaz volt, mint tavaly, csak a főtámogató, s vele a fődíj változott: „Veszíts el egy könyvet a nagy könyvelhagyó napon, vagy az azt követő hétvégén (március 21-23.), és azt regisztráld a játék honlapján (http://veszitsel.konyvtar.hu/). Ha ez megvan, fotózd le a frissen elveszített könyvedet, és töltsd fel a képet a játék Facebook oldalára (http://www.facebook.com/veszitsel) a könyv szerzőjével és címével együtt. Ezáltal máris esélyessé váltál, hogy megnyerd a könyvelhagyó napi játék fődíját, ami egy több, mint 50 ezer forint értékű könyvcsomag az Alexandra Kiadó jóvoltából! Orosháza-Gyopárosfürdő felajánlásaként pedig a pályázók között vigaszdíjként kisorsolunk még egy-egy két fő részére szóló gyopárosfürdői élményfürdő belépőt is. A nyereményjáték három napig tart, és a március 23-án éjfélig feltöltött képek tulajdonosai vesznek majd részt a sorsolásban.”
	Ugyancsak a Veszíts el egy könyvet! születésnapjához kapcsolódóan március 21-én, pénteken 15 órától közös olvasást és könyvelhagyást is terveztünk. A találkozó Orosházán, a Főtéren volt, bárki jöhetett, akinek kedve volt egy közös, tízperces olvasáshoz, majd könyvelhagyáshoz (igény esetén erre a célra félretett könyvet is tudtunk adni a könyvtárban). 16 órától pedig levezetésképp az Orosházi Moly Galeri (OMG!) találkozójára vártuk szeretettel a könyvelhagyókat a könyvtár olvasótermébe.
	Együttműködő partnereink voltak: Alexandra Kiadó, Orosháza-Gyopárosfürdő, Animus Kiadó, Pagony Kiadó, Partvonal Kiadó, Silenos Kiadó.
	A szervezésbe bekapcsolódó könyvtárak: BME OMIKK, Budapest, Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtára, Budapest, Deák Ferenc Gimnázium könyvtára, Szeged, Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Könyvtára, Debrecen, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, Gárdony, Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza, Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára, Budapest, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata, Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Budakeszi, Németh László Művelődési Ház Könyvtára, Tihany, Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda könyvtára, Miskolc, ÓMI Városi Könyvtár Ózd, Pákolitz István Városi Könyvtár, Paks, Pannonhalmi Bencés Gimnázium Könyvtára, Pannonhalma, Regnum Marianum Plébánia Könyvtára, Budapest, Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola könyvtára, Pécs, Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllő, Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola könyvtára, Székesfehérvár, Városi Könyvtár, Szarvas, Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Tapolca.
	A hétvége során – ide számítva a már előzetesen beregisztrált könyveket – valamivel több, mint 500 könyv veszett el.
	VII. Nagy Könyvelhagyó Nap, könyvelhagyó hétvége
	A könyvelhagyó hétvégén ismét Facebook-játékot hirdettünk a tavalyi játékszabályokkal. A fődíj ezúttal az Alexandra Kiadó és Könyváruházak 50 ezer forint értékű könyvcsomagja volt. Szintén a Veszíts el egy könyvet! évfordulóhoz kapcsolódóan közös felolvasást és könyvelhagyást is szerveztünk Orosháza főterén. A 7. könyvelhagyó hétvége főtámogatója az Alexandra Kiadó és Könyváruházak, támogató Orosháza-Gyopárosfürdő volt. Összesen 20 hazai könyvtár kapcsolódott be a könyvelhagyó nap szervezésébe, országosan összességében 700 könyv veszett el a hétvégén.
	A szervezésbe bekapcsolódó könyvtárak: BME OMIKK, Budapest, Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtára, Budapest, Csili Művelődési Központ Könyvtára, Budapest, Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, Gárdony, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület, Székesfehérvár, Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza, Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma, Komló, Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára, Budapest, Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula, Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Budakeszi, Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda könyvtára, Miskolc, ÓMI Városi Könyvtár Ózd, Regnum Marianum Plébánia Könyvtára, Budapest, Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola könyvtára, Pécs, Szegedi Deák Ferenc Gimnázium könyvtára, Szeged, Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola könyvtára, Székesfehérvár, Városi Könyvtár, Szarvas, Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár, Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Tapolca.
	„Kedves Játékostársak, kedves Szervezők! Nemrég olvastam csak a hírt: nagyon örülünk a nyereménynek és köszönjük! Kis plébániai könyvtárként 3 éve kapcsolódtunk be a szervezésbe. Amellett, hogy jó móka, ez egy kitűnő, bátor kezdeményezés, örömmel álltunk mellé és népszerűsítettük szerény eszközeinkkel, hiszen a fontos értékekért fontos tenni – márpedig az olvasás népszerűsítése vitathatatlanul az! Gyűjteményünk közművelődési könyvtáréhoz hasonló, ezért valóban jó helyre kerülnek a könyvek! De úgy gondolom, mindannyian gazdagabbak lettünk: a közösséghez tartozás érzésével, a megtalálók pedig egy jó könyvvel :) Köszönet a Szervezőknek a rengeteg munkáért és töretlen lelkesedésért, a Játékostársaknak pedig sok olvasmányélményt kívánunk akár talált, akár könyvtárból kölcsönzött, akár saját saját könyvről legyen szó!” – @Kollár Mária könyvtáros/Regnum Marianum Plébánia Könyvtára
	VIII. Nagy Könyvelhagyó Nap, könyvelhagyó hétvége
	Másnap egy közös reggelit követően ismét a játéké volt a terep: a könyvtár egész területére kiterjedő molynyomozó játékkal várták a szervezők a vendégeket. A játék lényege, hogy a könyvtári dokumentumokba elrejtett fejtörők és kérdések egy-egy nyomot jelentenek, melyek elvezetnek egyik könyvből a másikba, a könyvtár egyik helyiségéből a másikba. Az nyert, aki leggyorsabban teljesítette a feladatot. Mind az esti, mind a másnap délelőtti játékokon a legjobbak könyvjutalomban részesültek. A két nap során közel száz fő vett részt valamelyik programunkon, országosan pedig mintegy 500 könyv elveszítését regisztrálták a játék honlapján.
	A találkozó tehát ismét jól sikerült, erről árulkodik legalábbis néhány internetes bejegyzés, melyeket a résztvevők írtak, s melyekből most itt is idéztünk néhány gondolatot.
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