
 

 

 
Szakmai beszámoló 

a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Közgyűjtemények Kollégiuma  
konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, 
műhelybeszélgetések megvalósítására kiírt pályázathoz 

Altéma kódszáma: 3508 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár pályázatot nyúj-

tott be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma kiírására, támogatást kérve megyei 

rendezvények megszervezésére. Alapvető célunk volt, hogy a programok lebonyolításába minél több 

települési és iskolai könyvtárat vonjunk be, széles társadalmi nyilvánosságot biztosítva a projekt célkitű-

zéseinek. Könyvtárunk 1.500.000,- Ft támogatásban részesült, mely a tervezett költség – 1.515.515 Ft – 

98 %-át biztosította.  

 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által meghirdetett Országos Könyvtári Napokhoz kapcso-

lódva, 2014. október 13-20. között minden nap más rendezvénnyel vártuk a megye településein a kü-

lönböző könyvtárakba az érdeklődőket. Az országos rendezvénysorozat idei szlogenje: „Találkozzunk 

a könyvtárban” volt, melyet alapelvként a programszervezés során is igyekeztünk érvényesíteni, ugyan-

akkor - az elmúlt évekhez hasonlóan - valamennyi korosztályt igyekeztünk megszólítani. A projekt célja 

többek között az volt, hogy minél több oldalról mutassuk be a könyvtár adta lehetőségeket; hiszen az 

olvasáskultúra fejlesztése mellett a tanulásban és a szabadidő aktív eltöltésében is hasznos segítséget 

nyújthatunk.  

Kézműves játszóház, bábelőadás, író-olvasó találkozók, játékos vetélkedő, irodalmi pályázat egy-

aránt szerepelt a különböző korosztályok igényeit kielégítő rendezvénysorozatban.  

 

Erdélyi Béla (1891–1955) festőművész naplókötete kapcsán többszörös találkozó volt 2014. október 

17-én Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban: irodalmi est és képzőművészeti 

bemutató keretében a Budapesten élő Szakolczay Lajos irodalomtörténész és a Kassáról érkezett 

Duncsák Attila festőművész mutatta be a Kárpátalján iskolát teremtett alkotó –festőművész, író, peda-

gógus – Erdélyi Béla munkásságát.  

 

Erdélyi Béla a két világháború között, a mai Románia területén található Kelemenfalván született 1891-

ben.  A máramarosi tanítóképző elvégzése után, 1911 és 1916 között a Magyar Képzőművészeti Főis-

kolán tanult. Előbb a munkácsi, később az ungvári tanítóképzőben oktatott. Közben eljutott München-



 2

be, Párizsba. Hazatérve Kárpátaljára 1927-ben Boksay Józseffel szabadiskolát hozott létre Ungváron, 

művésztelepet szerveztek, megalakították a Kárpátaljai Képzőművészek Egyesületét, kiállításokat szer-

veztek, megrendezték 1941-ben és ’42-ben az Ungvári Művészeti Napokat. 1945-ben ő lett a rektora a 

rövid életű ungvári Képzőművészeti Főiskolának, majd 1946-tól 1949-ig a Kárpát-Ukrajnai Képzőmű-

vészek Szövetségének elnöke volt. Évekig az ungvári iparművészeti szakiskolában tanított, és igazgató-

ként is irányította az intézményt. 1955. szeptember 19-én halt meg Ungváron. 

 
Erdélyi Béla 1926–27-es naplóját féltett kincsként őrizte a Kassán élő, ungvári születésű festőmű-

vész, Duncsák Attila. De egy idő után be kellett látnia, nem őrizheti magántulajdonként a kis füzetet, 

hiszen olyan gondolatokat fogalmazott meg Erdélyi Béla, amely mások számára is fontos lehet. A Ma-

gyar Napló gondozásában megjelent kötetet a szerkesztő, Szakolczay Lajos irodalomtörténész mutatta 

be Miskolcon a könyvtári esten . A naplóbejegyzések kapcsán Erdélyi Béla festőművész életéről, alkotá-

sairól, pedagógiai munkásságáról, a „kárpátaljai Barbizonról” a Kassán élő Duncsák Attila festőművész 

tartott előadást.  Dr. Kerekes Ferenc sajóbábonyi orvos, műgyűjtő támogatásának köszönhetően Erdé-

lyi Béla néhány eredeti festményét is láthatták a kötetbemutató résztvevői 

 

 A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár vendége Víg Balázs író volt, aki a gyermekek körében kedvelt 

Puszirablók című könyvéről mesélt. A gyerekek élvezettel hallgatták az előadást, és a találkozó után 

több könyvét is kikölcsönözték. A Könyvtárellátási Szolgáltatórendszer forrásait felhasználva, az írót 

Bükkábrányba és Mezőnyárádra is elvittük, hogy ott is találkozhasson a gyermekolvasókkal. A kollégák 

is hasonló sikerről számoltak be.  

 A Könyves Vasárnapon kézműves játszóházban és családi vetélkedőn vehettek részt a könyvtárba 

ellátogatók. A játék során a különböző állomásokon a Miskolci Musical- és Dalszínház művészei 

jelmezbe öltözve, és feladatokkal felvértezve várták a csapatokat. A gyerekek ügyesen oldották meg a 

feladatokat, és együtt játszottak a színészekkel. Nagyon sok érdeklődőt vonzott a kézműves manufaktú-

ra, ahol Török Eszter kézműves mester irányításával termésbábot készítettek. Rövid idő alatt – némi 

segítséggel – a gyerekek, szüleik és nagyszüleik szebbnél szebb „alkotásokkal” lettek gazdagabbak. A 

Könyves Vasárnapon került sor – a sok éves hagyományt folytatva – a könyvtár legifjabb és legidő-

sebb olvasójának köszöntésére, és ezen a napon volt az Olvasók királynőjének és királyának ko-

ronázási ünnepsége is. Azok a tanulók kapták ezt a megtisztelő címet, akik a meghirdetett olvasási 

pályázat legeredményesebb szereplői voltak.  

A tapasztalatok, és a visszajelzések azt mutatják, hogy ez a rendezvénysorozat igényes zenei élményeket, 

játékos ismeretszerzést, és nem utolsó sorban a hozzánk ellátogatók olvasáskultúrájának elmélyítését 

eredményezték. 
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Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei a fiókkönyvtárakban 
 
 
Szabó Lőrinc Könyvtár  

2014. november 6. 

Beszélgetés napjaink viselkedéskultúrájáról 

Görög Ibolya író, protokoll tanácsadó előadása 

Az együttélés szabályai olyanok, mint a KRESZ, mindenkire vonatkoznak, és nem árt, ha betartjuk őket 

– mondta Görög Ibolya, aki hosszú évek óta foglalkozik a protokollal, az illem általános szabályaival. 

Előadónk élete során sok-sok állam és kormányfő, miniszter, nagykövet, diplomata látogatását bonyolí-

totta, közben irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Viselkedéstörténetről, viselke-

déskultúráról más országok szokásairól tartott sok humorral színesített előadását 70-en hallgatták. 

 

József Attila Könyvtár  

2014. 10.16.   

Trendhagyó irodalomóra 

Megzenésített versek – Kávészünet zenekar előadása  

A Kávészünet együttes megzenésített versei fiatalos, modern stílusjegyeket hordoznak.  

Céljuk létrehozni a kapcsolatot a mai ifjúság és az irodalom között, emellett zenéjükben minden korosz-

tály megtalálta a hozzá közel álló műfajt, mivel a zenekar előadását a sokszínűség jellemezte. 

Interaktív műsoruk újra megszerettette a verseket a jelenlévő fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt. 

 

Tompa Mihály Könyvtár  

2014. október 16.  

Író-olvasó találkozó 

Jean-Pierre Montcassen (Cselenyák Imre) 

Cselenyák Imre írói nevén Jean-Pierre Montcassen író, zenész, dalszövegíró, a Történelmiregény-írók 

Társaságának tagja, több mint harminc mű szerzője. Novellákat, regényeket, kisprózát 1989 óta ír. Az 

író-olvasó találkozón történelmi regényeiről, életéről, munkásságáról beszélt sok érdeklődő jelenlété-

ben. A találkozót dedikálással, személyes beszélgetésekkel színesítette. 

 

Petőfi Sándor Könyvtár 

2014. 09.27.  

Ildi Rider zenekar előadása   

Ramocsa Emese előadása       1 

A Petőfi Sándor könyvtár hagyományteremtő céllal rendezte meg 2014 szeptemberében a Petőfi napo-

kat, melynek vendégei voltak az Ildi Rider zenekar és Ramocsa Emese színművész. A zenekar 2010-
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ben alakult Miskolcon alapvetően a 80-as 90-es évek legnagyobb külföldi és magyar slágereiből dolgoz-

tak fel dalokat rockosabb megszólalással. 

Ramocsa Emese a legkisebbeknek állított össze játékos interaktív irodalmi műsort. Előadásukat a 

könyvtár udvarán sokan élvezték. 

 

Kaffka Margit Könyvtár 

2014. október 22. 

Ki kérdezett? - Beszélgetés Karinthy Frigyes írásai nyomán 

A Kaffka Margit Könyvtárban működő irodalmi kör Koleszár András vezetésével, Karinthy írásai 

nyomán beszélgetett életről, halálról, magányról, közösségről, kultúráról. 

 

 A Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárosainak 9. szakmai napját Mezőcsáton tartottuk 

meg. A programot Sörény Edina vezető tanácsos, EU szakértői szakreferens előadása nyitotta meg, 

melynek témája a könyvtárak jövőbeni szerepe, pályázati és fejlesztési lehetőségeik volt.  

Egy könyvtáros találkozóról nem hiányozhatnak a könyvek. Papp Ferenc, Miskolc Megyei Jogú Város 

osztályvezetője az Erdélyi Szépmíves Céh 90 éves működéséről adott áttekintést, s több kuriózumnak 

tekinthető példányt is bemutatott.  

A találkozón lehetőséget biztosítottunk a megye kistelepülésein dolgozó könyvtárosok számára a felme-

rülő problémák megbeszélésére, s az elért sikerek bemutatására. Emellett módszertani segítséget is nyúj-

tottunk a munkatársak mindennapi tevékenységéhez. Párhuzamosan több szakmai programot kínál-

tunk, melyekből a résztvevők kedvük és érdeklődésük szerint választhattak. Aktív és nyugdíjas kollégá-

ink különféle kézműves technikákkal ismertették meg az érdeklődőket, eközben a kalandosabb kedvűek 

bejárhatták Mezőcsát nevezetességeit. Ezen a napon emlékeztünk meg a szakmában hosszú időt eltöl-

tött kollégákról, és köszöntöttük a nyugdíjba vonulókat.  

Közel 120 könyvtáros vett részt a találkozón a megye 36 településéről. 

 

 A Könyvtárellátási Szolgáltatórendszerben való népszerűsítésnek köszönhetően Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében az előző évhez képest még több település csatlakozott a programsorozathoz. 

2013-ban 83 településen 243 programot szerveztek, míg 2014-ben 252 helyszínen 853 rendezvény közül 

válogathattak a könyvtárakba látogatók. Ki-ki a település nagyságához és adottságaihoz mérten progra-

mot vagy vetélkedőt szervezett, míg máshol rendkívüli nyitva tartással, könyvtárbemutatóval, kézműves 

foglalkozással várták az olvasókat. 

Borsodnádasdon a Kisharang Együttes koncertjén a kézzel készített és hangolt rézharangokkal előa-

dott műsor időst és fiatal egyaránt elvarázsolt. 

Edelényben a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum könyvtári intéz-

ményegysége számos színes programot szervezett, melyeket a Városi Televízió is folyamatosan figye-

lemmel kísért. A felnőtt olvasók körében nagyon népszerű volt dr. Tóth Csaba előadása, melynek témá-
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ja az volt, hogyan kerülhetjük el a betegségeket az egészséges táplálkozással. A kisebbek számára 

Draskóczyné Szabó Noémi tartott interaktív mesedélutánt. 

Mádon a Szabad Ötletek Színháza Karinthy örök című irodalmi műsorával várták a felnőtteket.  

A putnoki városi könyvtárban „A kortárs magyar irodalom az AGRIA irodalmi, művészeti és kritikai 

folyóirat tükrében” címmel Dr. Ködöböcz Gábor alapító főszerkesztő, irodalomtudós előadását hall-

gathatta meg az érdeklődő közönség. Ezt követően az irodalomkedvelők kötetlen beszélgetésen vettek 

részt Bárdos Bódi László könyvtáros irányításával.  

Sárospatakon a sokak által kedvelt gyermekíró Víg Balázs nyitotta meg az Őszi Könyvtári Napok 

programsorozatát. A felnőttek olvasók körében Lackfi János és Gryllus Dániel közös előadói estje ara-

tott osztatlan sikert. 

Sátoraljaújhelyen Sohonyai Edit írónőt látták vendégül a városi könyvtárban. A Hoppá-Kamasz let-

tem címmel tartott előadás után több gyermek is megkereste és ki is kölcsönözte a szerző műveit.  

Szerencsen több rendezvénnyel várták az érdeklődőket. Dr. Pálhegyi Ferenc professzor Viharálló há-

zasságot szeretnék! című előadása sok érdeklődőt vonzott, csakúgy mint Vitelki László bemutatója, 

mely a gyógynövények az egészségünkre gyakorolt hatásait ismertette meg a hallgatósággal.  

A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtárba a Könyves Vasárnapon Füredi Zsuzsanna játszó-

ház vezető segítségével hagyományőrző kézműves foglakozásra invitálták a kicsiket és a nagyobbakat.  

 

A program számszerűsíthető adatai: 

Regisztrált települések  Résztvevő intézmények Összes program 

252 288 853 

 

Ebben az évben is számtalan eseménnyel és neves előadókkal, írókkal, gyermekelőadásokkal és 

olvasásnépszerűsítő játékokkal vártuk a látogatókat. A statisztikai számadatok és a visszajelzések azt 

mutatják, hogy ismét sikerült népszerű, érdeklődésre számot tartó rendezvényeket szerveznünk. 

 

Fontos eredménynek tartjuk, hogy a számos országos hírnévnek örvendő alkotó mellett a helyben 

élő írók, költők és alkotóművészek is bekapcsolódtak az ismeretterjesztés, az olvasóvá nevelés izgalmas 

feladatába.  Bízunk benne, hogy minden korosztály megtalálta a számára érdekes programot, és a jövő-

ben is elfogadja a könyvtárak meghívását. Mindent megteszünk azért megyeszerte, hogy az Országos 

Könyvtári Napok programjait követően olvasóink tábora sok újonnan beiratkozott könyvtárhasználóval 

gyarapodjon; s hogy még többen érezzék majd úgy: olvasni érdemes!  

 

Miskolc, 2015. augusztus 17. 
 
             Dr. Prokai Margit 

              igazgató 


