„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK MEGRENDEZÉSE
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Bartók Béla „Csak tiszta forrásból” (Cantata profana) gondolata szellemében a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, fiókkönyvtárai, valamint megyénk települési könyvtárai
is tartalmas, sokszínű programsorozattal kapcsolódtak az országos akcióhoz.
Nyíregyháza könyvtárai 40, a megye nyilvános könyvtárai 101 programmal csalogatták
intézményeikbe a látogatókat.
A tematikus napok kiváló alkalmat teremtettek könyvtáraink sokrétű szolgáltatási palettájának
megismertetésére, népszerűsítésére. Az Országos Könyvtári Napok évről évre egyre népszerűbb
programsorozat, mely remek lehetőség nyújt a könyvtárak számára arra, hogy megmutassák
sokszínűségüket, felhívják a figyelmet arra, hogy a 21. századi könyvtár már nem csak könyvtár
és a településeken szolgáltató könyvtárak olyan közösségi, közművelődési és szórakozási
lehetőséget kínálnak, ami messze túlmutat a hagyományos könyvtári szerepkörön.

Rendezvényeink
2017.10.02. (hétfő)
A Hírül adjuk kezdő napon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye néphagyományairól tartott
érdekfeszítő előadást Ratkó Lujza néprajzkutató, a korábban megjelent hiánypótló kötete
kapcsán – a nagyszámú, érdeklődő középiskolásnak. A Kodály Zoltán emlékévhez kapcsolódva
tartalmas, informatív kiállításon mutattuk be a nagy zeneszerző életét és munkásságát,
megyénkhez való kötődésének dokumentumait – a népes zenebarát közönségnek, melyet
Tomasovszki Anita könyvtárigazgató nyitott meg.

2017.10. 03. (kedd)
Az

Információ-

és

tudásforrások

témanapon

véradással

egybekötött

egészségügyi

információkkal lettek gazdagabbak az egészségtudatos érdeklődők, majd a könyvtári
információforrások használhatóságáról hallhatott a felnőtt közönség Babosi László előadásában.
Sok művészetbarátot vonzott Kovács Emil Lajos és Veress-Pietrar Erzsébet erdélyi
festőművészek csodás, főként a természet szépségét ábrázoló festményeinek megnyitója, melyet
Hitter Ferenc erdélyi művészeti író nyitott meg. A megnyitó hangulatát Domoki Iván és felesége
erdélyi népdalcsokra színesítette, tangóharmonika kíséretében.
A kisiskolások jól szórakoztak – miközben hasznos ismeretekkel gazdagodtak – Császár József
debreceni alkotó verses meséinek bemutatóján, ahol megzenésített meséi is elhangzottak,
szájharmonikával kísért dalokkal fűszerezve.

2017.10. 04. (szerda)
A boldogság forrásai napon non-stop „boldogító” programokkal vártuk a kicsiket és a nagyokat.
A gyermekkönyvtárban „Én olvastam, olvasd el Te is!”címmel boldogító irodalomajánlóval
várták az olvasni szerető könyvbarát gyerekeket a Nyíregyházi Cimborák Klubja tagjai. A 4.
osztályos tanulóknak tartott, közvetlen hangulatú beszélgetést könyvnézegetés zárta, és
természetesen minden látogató ajándékkal térhetett haza.
A Móricz Zsigmond Olvasókör Móricz Zsigmond kiváló regénye, A boldog ember kapcsán azt
boncolgatta, hogy miért volt boldog Joó György, és vajon mi jelenti ma a boldogságot egy
tiszaháti kis faluban vagy akár a saját környezetünkben, a mi számunkra? A nagy érdeklődés
mellett zajlott találkozót élénk polémia kísérte. Örömünket tetézte, hogy igen értékes, nagy
tudású szakemberek meghívására kaptunk lehetőséget. Vendégünk volt többek között Kovácsné
Dibáczy Zsuzsanna gyermek-szakpszichológus, pszicho-pedagógus, gyógypedagógus,

a

nagykállói Pedagógusi Szakszolgálat igazgatója, aki két előadással is várta a résztvevőket. A
gyerekek elmondhatták, lerajzolhatták, hogy mit jelent nekik a boldogság és előfordul-e, hogy
nem azok, ha nem, miért nem. Nagyon hangulatos interaktív játékkal tűzdelt előadáson vehettek
részt a gyermekek. A későbbi foglalkozás címe: Hogyan neveljünk boldog gyermeket, pedig az
szülők számára adott mind elméleti, mint gyakorlati útmutatót.
Csitáry-Hock Tamás író, újságíró, kommunikációs szakember is vendégünk volt, egyik új kötete,
a Szívérintés kapcsán.

A Citatum internetes oldal 8. legnépszerűbb írójával, a népes érdeklődő közönséggel kísért,
interaktív rendezvényen a boldogság mibenlétéről, forrásairól, a tartós boldogság titkáról
folytattunk eszmecserét.
A boldogságnap zárásaként Köteles Gyula, hangrezgés-terapeuta a hangok, a rezgések
csodálatos erejéről tartott interaktív bemutatóval egybekötött előadást, mely jól szolgálta a
jelenlévők stresszhelyzetének oldását.
2017.10. 05. (csütörtök)
A víz, az élet forrása témanapon a központi könyvtárba és a fiókkönyvtárakba látogató felső
tagozatos tanulók és a középiskolások a vizek világáról, élettani szerepéről hallhattak
ismeretterjesztő

előadásokat,

megismerkedhettek

a

szikvízzel,

mint

hungarikummal,

vetélkedhettek, a kisiskolások a tenger élővilágáról készíthettek állatfigurákat, rajzpályázaton
valamint állatsimogatáson vehettek részt.
Tóth Miklós, a Felső-Tisza Alapítvány irodavezetője „Vizek világa” címmel tartott
elgondolkodtató, érdekfeszítő, a témát sok szempontból megközelítő, interaktív ismeretterjesztő
előadást a központi könyvtárban és a Vécsey utcai Fiókkönyvtárban.
„Tisza, Duna, Balaton, el is megyünk szombaton” – című programon a Virág utcai óvoda egy
csoportját látta vendégül a gyermekkönyvtár egy játékos, dalos, mesés foglalkozásra a vízről. A
gyerekek elsősorban népi mondókákat hallgattak, körjátékokat játszhattak és megismerhették a
kortárs költők vidám verseit is. Végül papírszínházi előadás keretében megnézték V. Szutyejev:
A gomba alatt című, mára klasszikussá vált meséjét. A találkozót természetesen könyvnézegetés
zárta.
Hajdú Kati Sárkányhegedű c. mesekönyvének bemutatóján a gyermekkönyvtárban családok
vettek részt, ahol arra a kérdésre kerestük a választ az első kötetes írónővel, hogy erősebb-e az
adott szó becsülete az éhség utáni vágynál? A testvéri szeretet képes-e önfeláldozó cselekedetre?
A tartalmas, szép kiállítású kötet meséiben a szerző a szeretet, a jóság megnyilvánulásai, az
összetartozás érzései mellett olyan tulajdonságokat pellengérez ki, mint az önzés, önteltség,
féltékenység, hiúság vagy kivagyiság.
A bensőséges hangulatú interaktív bemutatót a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei – Simkó
Boglárka és Kovács Nikolt – hegedűjátéka színesítette.

Október 6-án a népi hagyományok, múltunk forrásai témanapon az aradi vértanukra
kiállításokkal, vetélkedőkkel emlékeztünk, valamint népi ékszereket bemutató kiállítással,
kreatív foglalkozásokkal is vártuk az érdeklődő közönséget.

2017.10. 06. (szombat)
A természet forrásai. Mozdulj ki! témanap délelőttjén turisztikai sétán mutatta be a
Sóstógyógyfürdő természeti, épített és kulturális örökségét.
A közel 40 érdeklődő interaktív módon ismerkedhetett meg a „Nyírség oázisa” történetével,
egészségvédő hatásával, neves műemlék épületeivel (Krúdy Vigadó, Svájci Lak, Kádfürdő,
Víztorony…) köztéri szobraival (Krúdy Gyula, Blaha Lujza, Álló nő, Fekvő nő, Napozó Nő,
Korsóvivő nő), és a Házaspárok útjával. A kellemes, őszi sétát Abonyiné Antal Anna és Nagy
Edit Sóstóhoz kapcsolódó versek és prózai írások tolmácsolásával színesítette.
E napon író-olvasó találkozón találkozhattak a könyvtárba látogatók Gazdag József erdélyi
íróval, kinek beszélgetőpartnere Vaczóné Antal Erika igazgatóhelyettes volt, majd a könyvtári
„LEG”-ek átadása után Barkó Judit tréninggel egybekötötten mutatta be Antiizgulin c könyvét.
2017.10. 07. (vasárnap)
A Könyves Vasárnap állandó programjaként „Induljon a játék!” címmel a gyakran könyvtárba
járó családokat vártuk a gyermekkönyvtárba, és kértük fel kreatív, játékos erőpróbára. A
feladatok változatosak voltak (pl.: műveltségi totó, állatmese írása és előadása, könyvkeresés a
polcokon, stb.) és minden korosztályt megszólítottak, óvodástól a nagypapáig. A mindig jó
hangulatú programról a hat család minden résztvevője ajándékokkal, társasjátékokkal térhetett
haza.
E napon fiatalok népesítették be a könyvtár teljes területét az immár negyedik alkalommal
megrendezett Idézők Könyvtára videojáték-versenyen. A League of Legends 5v5 bajnokság
bronzmérkőzését a helyszínen követhették a résztvevők, majd ezt követve a döntő mérkőzésekre
került sor, amelyet online is követhettek a rajongók. Idén több mint 110 fiatal vett részt a
játékban. Több mint 60 LoL játékos és több mint 25 HS játékos küzdött azért, hogy ő legyen a
legjobb.
Sok ajándék talált gazdára e napon. A League of Legends 5v5 bajnokság győztes játékosai –
először az Idézők Könyvtára rendezvénysorozat alatt – átvehették az „Idézők Könyvtára
vándorserleget”. A legjobb játékosokat külön is díjaztuk.

A negyedik alkalommal megszervezett Idézők Könyvtára rendezvényt sokkal több versennyel,
magasabb nyereményalappal és meghívott vendégekkel tettük színesebbé.
Reggel 9-kor már több mint 70 fiatal várt a könyvtár bejáratánál arra, hogy versenyezhessenek
kedvenc videójátékaikkal. 10 órakor, a megnyitó után, rögtön kezdetét vette a League of
Legends 5v5 bajnokság bronzmérkőzése, a mérkőzés szüneteiben pedig folyamatos
nyereményjátékkal készültünk a résztvevők számára.
A rendezvényen előadást tartott Csatári Emese, aki a videójátékos társadalomról tartott
prezentációt. Több fiatal is érdeklődve figyelte a bemutatót. Délután, Csepo érkezett közénk, aki
egy fiatal megyebeli YouTube videós. Ő, a videózásról, a múltjáról és terveiről beszélt. A
résztvevő fiatalok aktív párbeszédet folytattak vele, és rengeteget megtudhattak a videózásról.
Szinte folyamatosan használták a fiatalok a helyszínen kihelyezett Samsung Gear VR
eszközöket, amelyeket a Telenor ajánlott fel a rendezvényre, és az Xbox konzolt, amelyet az Új
Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér ajánlott fel.
A virtuális valóság szemüveg idén is lenyűgözött mindenkit, aki kipróbálta. Fiatalok és
idősebbek egyaránt megtalálták a számukra ideális virtuális élményt.
Az Idézők Könyvtára rendezvénysorozat életében, ezzel egy új korszak kezdődött, ugyanis ez
volt az első rendezvényünk, amikor a könyvtár teljes területét képesek voltunk használni. Az első
emelti oktatótermet, ahol az 1v1 LoL bajnokság futott, a második emeleti konferencia és
kamaratermet, ahol a vetítések, az előadások és nyereményjátékok mentek, a médiatárat, ahol a
Hearthstone 1v1 bajnokságot valósítottuk meg és a könyvtár több olyan részét, ahol az
informatikai háttér működéséről gondoskodtunk. Külön kiemelendő, hogy idén először
komolyabb technikai felszerelést sikerült szereznünk, így sokkal nagyobb gépparkkal, online
közvetítéssel és fejlett informatikai infrastruktúrával.
Az Idézők Könyvtára eseményre rengeteget készültünk, és rengeteg partner bevonásával sikerült
megvalósítani. Úgy gondoljuk, hatalmas előrelépést tettünk a rendezvénnyel, tavasszal ismét
megrendezzük, már most komoly terveink, új ötleteink vannak.

A szervezőről:
A Gamers for Gamers fiatalok informális csoportja. Céljuk a keleti országrészben élő laikus
közönség megismertetése az e-sporttal, továbbá, hogy ingyenesen, vagy a lehető legalacsonyabb
áron szórakozási lehetőséget biztosítsanak a fiatalok számára. A saját rendezvények szervezésén
kívül, 2016 óta partnereik segítségével az ország több pontján segítik játékostársaikat, hogy
videójátékos rendezvényeket hozzanak létre. Idén negyedszer rendeztük meg az Idézők
Könyvtára eseményt, amelynek a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár ad helyet már
két éve. A 2017 tavaszán megrendezett rendezvénye összesen 160 fiatal vett részt, akik többek
között a PlayStation VR-t is kipróbálhatták, amit a Sony Magyarország díjmentesen biztosított
számukra a rendezvény ideje alatt. Szintén tavasszal sikeresen megvalósították a Nyíregyházi
SzC Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiumában a
kollégiumi Diák Önkormányzattal a kollégiumi LoL bajnokságot. Októberben ismét visszatért a
rendezvény a könyvtárba, viszont most több mint 200.000 Ft-os nyereményalappal. 2017-ben
Budapesten is segítették a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapatát, akik
League of Legends bajnokságot szerveztek.
E hét alatt ingyenes beiratkozási lehetőséggel és amnesztia héttel is kedveskedtünk a könyvtárba
látogatóknak. Az ingyenes beiratkozást 361 fő használta ki, az amnesztia lehetőségével 140 fő
élt, melynek során 176.120 Ft késedelmi díjtól tekintettünk el.
Az Országos Könyvtári Napok városi rendezvényeinek 1204 látogatója, a forgalmi adatok
növekedése azt jelzi, hogy évről évre népszerűbb a programsorozat minden korosztály számára, s
egyre több felhasználóban tudatosodik, hogy a könyvtárak tiszta forrásként hasznos információk,
tudásanyagok tárhelyei és mindemellett közösségi színtérként kicsiket és nagyokat megmozgató
népszerű rendezvények helyszínei.

Örökösföldi Fiókkönyvtár
A héten játékra invitáltuk a könyvtárunkba látogatókat. A játékos kedvűek az Országos
Könyvtári Napok fejtörőivel tesztelhették tudásukat. A helyes megfejtést leadók között a
promóciós anyagokból összeállított ajándékcsomagokat sorsoltunk ki! A játék nagyon népszerű
volt. Ezt bizonyítja, hogy több mint 250 megfejtést adtak le.
Közkívánatra ismét meghirdettük a könyv Csereberéldét! Október 4-6. között bárki elhozhatta
régi, megunt, nem használt vagy több példányos könyveit, és begyűjthette mások kincseit
ingyen! Kikötésünk csupán annyi volt, hogy mindenki annyi könyvet vihetett, ahányat hozott,
illetve csak jó állapotban lévő könyveket vártunk.
Az OKN programsorozat szerdai témája: A boldogság forrása. Véleményünk szerint ez lehet egy
jó könyv. Ennek apropóján eredményhirdetést, díjátadót tartottunk rajzpályázatunk és
olvasásnépszerűsítő játékunk résztvevőivel, valamint facebook játékunk nyerteseivel. Az átadott
könyvekkel,

ajándékcsomagokkal

gazdagodva

minden

résztvevő

boldogan

távozott

rendezvényünkről!
2017. október 6-án (pénteken) kiállítás keretében megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
Látogatóink az aradi vértanúk mellett megismerhették a hátrahagyottak (feleségek, gyermekek)
életét, a kivégzések előtt kimondott, illetve leírt mondatokat, továbbá azt, hogy az utókor
versekben hogyan emlékezik meg az aradi hősökről. Kiállításunk október végéig volt
megtekinthető.
Vécsey Utcai Fiókkönyvtár
Könyves facebook kihívás játék díjátadója
2017 nyarán könyvajánló játékot hirdettünk a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár olvasói között.
Összesen 20 könyvajánló érkezett, melyek kikerültek a fiókkönyvtár Facebook oldalára. A
játékban résztvevők a számukra legkedvesebb olvasmányélményükről számoltak be, írtak
kedvcsináló összefoglalót. Őket díjaztuk ezen az eseményen promóciós anyagokból,
felajánlásokból összeállított ajándékcsomagokkal.

A huncut kecske – bábszínházi előadás
A Katica bábszínház előadásában egy olyan mese elevenedett meg az óvodás közönség számára,
amely a tudás, az ismeretek, az információk fontosságáról szól a gyerekek, és a mese őszinte
nyelvén. Ezt a programot kifejezetten az óvodás gyerekek és a családok számára hirdettük meg.
Több mint 50 látogató érkezett az így már zsúfolásig megtelt könyvtárba. Az előadás után
kreatív témafeldolgozással zártuk a programot.
Az Élet Himnusza – Előadás
Az élet himnusza – címmel a tanulható boldogság témájáról és módszertanáról hangzott el
Rudikné Kecsmár Ágnes pszichológus, személyiségfejlesztő tréner előadása.
Vajon mi a boldogság forrása? Mi kell a boldogsághoz? Hogyan lehetünk boldogok? – ezeket a
kérdéseket járta körül az előadó prezentációja során.
A teltházas előadásra több mint 30 látogató érkezett.
A Víz Az Élet Forrása – Előadás és plakátkiállítás
Ezen a napon két programmal is készültünk a könyvtárlátogatók számára. Délelőtt „Vizek
világa” címmel Tóth Miklós, a Felső-Tisza Alapítvány irodavezetőjének interaktív
ismeretterjesztő előadását hallgathatták meg az érdeklődők a vízről és a vizes élőhelyekről.
Délután Víz, az élet forrása címmel plakát kiállítás nyílt általános és középiskolás diákok
alkotásaiból. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan gondolkodnak, mit tudnak a fiatalok a vízről.
Népi mesterségek, Szöszmötölő és Plakátkiállítás
Mini kiállítással emlékeztünk az aradi hősökre, köztük fiókkönyvtárunk névadójára Gróf Vécsey
Károlyra, akit az aradi hősök közül utolsóként végeztek ki 1849. október 6-án.
Délután a népi mesterségek álltak a Szöszmötölő nevű hagyományos könyvtári kreatív
foglalkozásunk középpontjában. Olyan elfeledett népi mesterségeket elevenítettünk fel, amelyek
újraéledni látszanak napjaink hobbiművész kultúrájában. A hozzánk látogató családok
megismerkedhetnek a gyertyaöntéssel, szövéssel, nemezeléssel a kötetlen kreatív foglalkozás
keretében.

Sóstóhegyi Fiókkönyvtár
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatában könyvtárunk három programmal szerepelt.
2017. október 5-én délután "Középpontban a víz" címmel érdekes vetített előadást hallottunk
Tóth István természetvédelmi mérnök tolmácsolásában a vizek élővilágáról, a vízszennyezés
fajtáiról és ezeknek az élővilágra gyakorolt hatásáról. Bemutatásra került még a csodálatos
Bajkál-tó, melynek vize a Föld édesvízkészletének egyötödét teszi ki, és amelyet 1996-ban
felvettek a világörökségek közé.
A témakörhöz kapcsolódóan könyvajánlót is készítettünk a könyvtárban fellelhető könyvekből.
Ezt követően „Természetközelben” címmel a vizes élőhelyhez kötött állatok bemutatására került
sor, ahol teknősökkel, békákkal és csigákkal lehetett ismerkedni. Többen kézbe is vették és
megsimogatták a bemutatott állatokat.
Mindkét előadáson 21 fő vett részt.
2017. október 6-án „Kreatívan kukoricacsuhéból” című foglalkozásunkon Dévényi Sarolta
tanárnő vezetésével megismerkedhettünk a kukoricacsuhé titkaival.
A csuhéfonás hazánkban több évszázados múltra tekint vissza. A szálakat benedvesítve, csíkokra
felhasítva, összesodorva, toldva, díszeket, használati tárgyakat készíthetünk.
Nagyszerű alkotások készültek tanárnő segítségével. A gyerekek és a felnőttek szinte abba sem
akarták hagyni a szebbnél-szebb alkotások elkészítését. Angyalkák, babák, szitakötők,
karácsonyfadíszek készültek nagy lelkesedéssel, és mindenki reméli, hogy lesz még folytatása
ennek a szép hagyománynak.
A foglalkozáson 15-en vettek részt.
Nyírszőlősi Fiókkönyvtár
Az Országos Könyvtári Napok keretében rajzpályázatot hirdettünk "Így látjuk mi a természetet"
címmel a Szőlőskerti Általános Iskola diákjai számára, amire október 2-ig, hétfőig vártuk a
pályaműveket. Szám szerint 28 mű érkezett a könyvtárba. Szakmai zsűri értékelte a rajzokat és
rangsorolták azokat. A művek kiállításra kerültek a Szőlőskerti Iskola aulájában és minden
érdeklődő számára megtekinthetők. Az eredményhirdetés október 5-én volt.

A díjátadáson megjelentek száma 25 fő, a díjazottak oklevelet és könyvet kaptak jutalmul. Senki
nem távozott üres kézzel, mindenki kapott egy OKN csomagot, aminek nagyon örültek a
gyerekek.
A nap másik fénypontja pedig egy vetélkedő volt, amit az iskola harmadikosai részére (15 fő)
találtunk ki. Témája: "Ki a Tisza vizét issza..." szólások és közmondások vetélkedője. Nagy volt
a kihívás, de ügyesen megküzdtek egymással a gyerekek. Akik tudták a megfejtést, azok
jutalomban részesültek.
Egy kellemes, örömteli, vidám délutánt tudhattunk magunkénak.
Kertvárosi Fiókkönyvtár
A Kertvárosi Fiókkönyvtár az alábbi két programmal kapcsolódott be az OKN
rendezvénysorozatába:
,,Életelemünk a víz" plakátverseny és kiállítás
Időpont: 2017.10.05. 9:40
Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár, Nyíregyháza, Könyök utca 1/a.
21 gyerek 13 plakáttal nevezett.
4 plakátot díjaztunk
,,Hagyományaink" csoportos vetélkedő felsős tanulók számára
Időpont: 2017.10.06. 12.00
Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár, Nyíregyháza, Könyök utca 1/a.
6 csapat nevezett (21 résztvevő)
A témák: szólások és közmondások, találós kérdések, babonák, népi ünnepek, nemzetünk stb. 3
csapatot díjaztunk.
Rendezvényeinkről az iskola honlapja is hírt adott. http://www.kertvarosinyhaza.sulinet.hu/rendezveny.html

Orosi Fiókkönyvtár
2017. október 5-én 13:00-kor, az Orosi Fiókkönyvtárban kezdetét vette A szikvíz, mint
hungarikum című előadás.
12 fő hallgatta érdeklődéssel a Varga Vanda könyvtáros kollégánk által tartott előadást. Többek
között a víz körforgásáról, gazdaságos felhasználásáról, az élethez nélkülözhetetlen szerepéről,
az élettani hatásáról, a szikvízről, a hungarikum fogalmáról beszélt az előadó.
A diákok aktívak, motiváltak voltak. Az összes résztvevő kapott kisebb ajándékcsomagot,
emellett a legtöbb helyes választ adó gyerek nagyobb ajándékban is részesült.
A programot még színesebbé, érdekessé kívántuk tenni, ezért egyszerűbb, vízzel kapcsolatos
kísérletekkel zártuk, amibe bevontuk az önként jelentkező nebulókat. Összességében jó
hangulatban telt el az idő, és végezetül szikvíz fogyasztásával hidratáltuk a szervezetünket.

Statisztikai adatok
Az Országos Könyvtári Napok keretén belül 2017. október 3-8. között tartott ingyenes
beiratkozás és amnesztia hét adatai:
140 fő élt az amnesztia lehetőségével, 415 db késedelmes dokumentumot hoztak vissza. 40 fő
első felszólításra, 17 fő második felszólításra és 12 fő harmadik figyelmeztetésre reagálva, a
többi csak pár napos késés volt.
176.120 Ft késedelmi díjtól, és 10.120 Ft postaköltségtől tekintettünk el.
Az ingyenes beiratkozás lehetőségét a központi könyvtárban 340 fő használta ki, a Vécsey Utcai
Fiókkönyvtárban 18 fő, az Örökösföldi Fiókkönyvtárban 21 fő új olvasót regisztráltunk.

Beiratkozott
olvasók
0-14 éves
ebből 3 éven aluli
15-18 éves
19-50 éves
51-69 éves
70 éven felüli

Központi
Könyvtár

Örökösföldi
Fiókkönyvtár

Vécsey úti
Fiókkönyvtár

Összesen

44
4
79
175
30
8

6
9
5
1

3
1
1
13
1
-

53
5
80
197
36
9

Visszahozott
dokumentumok
Késedelmes
olvasók
Késedelmi díj
Postaköltség

340
415

21
50

18
43

379
508 db

140

18

16

174 fő

176.120 Ft
10.120 Ft

23.060 Ft
600 Ft

6790 Ft
960 Ft

205.970 Ft
11.680Ft

A Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei programok a számok tükrében
A 2017-es programsorozatunk a megyében a rendezvény történetének a legsikeresebb éve volt,
mind a csatlakozó települések, mind a programok számát és a programokon résztvevők számát
tekintve, mely fejlődési ívet az alábbiak is jól illusztrálják

Nyíregyháza
Nyilvános könyvtárak
KSZR
szolgáltató
helyek + Könyvtárbusz
Összesen

Év
2017
2016
2015
2014

Települések
száma
1
23
172

programok száma

résztvevők száma

40
101
558

1204 fő
3141 fő
17821 fő

196

699

22167 fő

Programok
száma
699
387
341
140

Csatlakozó
települések száma
196
165
148
44

Települések %ban
86 %
72 %
65 %
19 %

Év
2017
2016
2015
2014

-14
14 310
11 077
9 252
2 845

14-18
2 132
2 009
1 847
1 026

18-50
3 838
4 615
3 734
1 906

50+
1 594
2 053
2 057
1 217

Összesen
22 055
19 754
16 890
6 994

A települési programok támogatása a megyénkben két forrásból valósult meg. A KSZR ellátásba
vont szolgáltató helyek a normatíva tervezett és hatékony felhasználásával, a megyei könyvtár
szervezésével valósultak meg.
Az NKA támogatás cca. 60%-ból azok a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő
többségükben városi könyvtárak (23 település) programjainak támogatása valósult meg, akik
a pályázat beadását megelőzően jelezték részvételi szándékukat, s elküldték programötleteiket.
A támogatásnak köszönhetően sikerült a települési könyvtáraknak jeles írókat, költőket, neves
személyeket meghívniuk. Megyénk vendégei voltak: R. Kárpáti Péter, Endrei Judit, Vig Balázs,
Mács Katalin, Telegdi Ágnes, Cselenyák Imre, Rátóti Zoltán, Huzella Péter, Zsapka Attila,
Farkas L. Rozália, Sás Károly és még sokan mások.
A „Csak tiszta forrásból!” szlogen változatos programtípusokban köszönt vissza és hívogatta a
vendégeket megyénkben. A legnépszerűbb események típus szerint: előadás, beszélgetés,
kiállítás, újrahasznosítás jegyében szervezett kézműves és kompetenciafejlesztő foglalkozás,
bemutató, játék, vetélkedő, irodalmi és könyvtári séta.

Az öt kiemelt témakörben igazán színes, figyelemre és érdeklődésre méltó programok valósultak
meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Úgy érezzük, hogy az egy hétig tartó rendezvénysorozat elérte a célját, minden korosztály
megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő programot, megismerhették a könyvtárak színes
szolgáltatási palettáját, melynek eredményeképpen a könyvtárhasználók számának emelkedését
várjuk.

A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT PROGRAMOK a 23 NYILVÁNOS
KÖNYVTÁRI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ KÖNYVTÁRBAN
1. Médiavisszhang, sajtózás

2017.10.02.

Baktalórántháza

2. Információforrások, tudásforrások

2017.10.03.

Baktalórántháza

3. Víz: az élet forrása

2017.10.04.

Baktalórántháza

4. Népi hagyományok, múltunk forrásai

2017.10.05.

Baktalórántháza

5. Az élet forrása a víz

2017.10.04.

Csenger

6. Ölbéli játékok

2017.10.02.

Csenger

7. Mesezenede

2017.10.03.

Csenger

8. Csókolom-pókmajom

2017.10.04.

Csenger

9. Mesekosár

2017.10.05.

Csenger

10. Könyvekbe zárt egészség

2017.10.06.

Csenger

11. Ki játszik ilyet?

2017.10.07.

Csenger

12. Víz az élet forrása

2017.10.05.

Dombrád

13. Élet az élet után

2017.10.05.

Fehérgyarmat

14. Hogyan lettem meseíró?

2017.10.02.

Fehérgyarmat

15. Egy pohár tiszta víz

2017.10.04.

Geszteréd

16. A nyár olvasói

2017.10.06.

Geszteréd

17. Csepptől a tengerig

2017.10.03.

Geszteréd

18. Baba kiállítás

2017.10.03.

Geszteréd

19. Barangolás a népmesék világába

2017.10.05.

Geszteréd

20. Mesék vizei

2017.10.06.

Geszteréd

21. Kincskereső meseterápia bemutató

2017.10.02.

Ibrány

22. Kincskereső meseterápia bemutató

2017.10.02.

Ibrány

23. Hangok bűvöletében

2017.10.03.

Ibrány

24. Könyvbemutató

2017.10.03.

Ibrány

25. Irodalmi vetélkedő

2017.10.04.

Ibrány

26. A mesék bűvöletében

2017.10.05.

Ibrány

27. Drága kincs a gyermek

2017.10.05.

Ibrány

28. Emlékezzünk régiekről

2017.10.06.

Ibrány

29. Irodalmi vetélkedő

2017.10.04.

Ibrány

30. Baba-Mama olvasó

2017.10.04.

Kállósemjén

31. Nyári olvasópályázat díjkiosztó

2017.10.06.

Kállósemjén

32. Polgárosodás és megújulás Kisvárdán a
kiegyezés után
33. Csak tiszta forrásból

2017.10.04.

Kisvárda

2017.10.05.

Kisvárda

34. Keresd a máriapócsi könyvtárban

2017.10.03.

Máriapócs

35. Boldogság forrásai, beszélgetések
szakemberek
36. Víz az élet forrása

2017.10.03.

Máriapócs

2017.10.05.

Máriapócs

37. Víz: az élet forrása

2017.10.05.

Máriapócs

38. Fodorinda Táncház

2017.10.06.

Máriapócs

39. Ismerd meg környezeted

2017.10.07.

Máriapócs

40. KÖNYVES VASÁRNAP
MÁRIAPÓCSON
41. Idősek Napja versekben Máriapócson

2017.10.08.

Máriapócs

2017.10.06.

Máriapócs

42. Korhatártalanul

2017.10.07.

Mátészalka

43. Életünk a víz

2017.10.05.

Mátészalka

44. Könyves vasárnap

2017.10.08.

Mátészalka

45. Amnesztia hét

2017.10.03.

Mátészalka

46. Életünk a víz

2017.10.05.

Mátészalka

47. Író-olvasó találkozó Cselenyák Imrével

2017.10.05.

Méhtelek

48. Irodalmi barangolás

2017.10.05.

Méhtelek

49. Múltunk forrásai

2017.10.05.

Méhtelek

50. Író-olvasó találkozó

2017.10.06.

Nagyhalász

51. Emlékezzünk közösen az aradi vértanúkra!

2017.10.06.

Nagyhalász

52. Boldogság forrásai, beszélgetések
szakemberekkel
53. Víz: az élet forrása

2017.10.04.

Nagykálló

2017.10.05.

Nagykálló

54. Népi hagyományok, múltunk forrásai

2017.10.06.

Nagykálló

55. Természet forrásai: Mozdulj ki!

2017.10.07.

Nagykálló

56. Boldogságunk forrása: a rajzolás

2017.10.04.

Nyírbátor

57. Boldogságunk forrása: a játék

2017.10.04.

Nyírbátor

58. Boldog rácsodálkozás

2017.10.04.

Nyírbátor

59. Ki tud többet a rakamazi Nagy-Morotváról?

2017.10.04.

Rakamaz

60. Kalandozások a mondák világában

2017.10.06.

Rakamaz

61. Múltunk forrásai, a népmesék

2017.10.03.

Tiszalök

62. Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már ennél
szebbet?
63. Az első kötődés fontossága

2017.10.04.

Tiszalök

2017.10.05.

Tiszalök

64. Hangyautakon

2017.10.02.

Tiszalök

65. Az őrtornyok árnyékában

2017.10.05.

Tiszalök

66. Kreatív Olvasók VI.

2017.10.02.

Tiszavasvári

67. Ne csak lógj a neten! XI.

2017.10.03.

Tiszavasvári

68. Baba-Mama Klub

2017.10.04.

Tiszavasvári

69. Boldogságra születtünk

2017.10.05.

Tiszavasvári

70. Az út, ahol a csodák tényleg megtörténnek

2017.10.08.

Tiszavasvári

71. Olvasni jó!

2017.10.02.

Tiszavasvári

72. A víz arca

2017.10.05.

Újfehértó

73. Mit rejt a tarisznyánk?

2017.10.06.

Újfehértó

74. Bakancsot fel!

2017.10.07.

Újfehértó

75. Szabadulás a könyvtárból

2017.10.05.

Vásárosnamény

76. Ringató

2017.10.06.

Vásárosnamény

77. Csabai László: Szindbád, a forradalmár

2017.10.04.

Vásárosnamény

78. Papírszínház

2017.10.02.

Vásárosnamény

79. Papírszínház

2017.10.03.

Vásárosnamény

80. Papírszínház

2017.10.03.

Vásárosnamény

81. Papírszínház

2017.10.05.

Vásárosnamény

82. Papírszínház

2017.10.06.

Vásárosnamény

83. Papírszínház

2017.10.04.

Vásárosnamény

84. Papírszínház

2017.10.05.

Vásárosnamény

85. Papírszínház

2017.10.05.

Vásárosnamény

86. Mozdulj ki!

2017.10.06.

Vásárosnamény

87. Szabadulás a könyvtárból

2017.10.03.

Vásárosnamény

88. Könyvrobbanásbadulás a könyvtárból

2017.10.04.

Vásárosnamény

89. Szabadulás a könyvtárból

2017.10.06.

Vásárosnamény

90. Szabadulás a könyvtárból

2017.10.06.

Vásárosnamény

91. Amnesztia hét

2017.10.02.

Vásárosnamény

92. Boldogság forrásai, beszélgetések
szakemberekkel

2017.10.04.

Záhony

93. Víz: az élet forrása

2017.10.05.

Záhony

94. Kuruc idők szellemében

2017.10.06.

Tarpa

95. Lapozgató

2017.10.02.

Tiszadada

96. Hol volt, hol nem volt...

2017.10.03.

Tiszadada

97. Könyvtár vs. internet világa

2017.10.03.

Tornyospálca

98. Elkalauzolás a csodálatos természet
világába
99. Szeretet, mely megváltoztatja életed

2017.10.06.

Tornyospálca

2017.10.04.

Tornyospálca

100. "Visszaköszön a múlt"

2017.10.05.

Tornyospálca

101. JÓGA

2017.10.08.

Tornyospálca

Sajtóhírek
Elektronikus sajtó:
 09. 25. nyiregyhaza.info.hu
http://www.nyiregyhaza.info.hu/hu/esemeny/orszagos-konyvtari-napok.html
 09. 27. nyiregyhaza.hu
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http://hir7.info/2017/10/02/orszagos-konyvtari-napok-2/
 10. 02. szon.hu
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 Retroradio.hu napi programajánlója
2017-10-03 | Adj vért, és ments meg három életet!
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár véradást szervez október 03-án kedden 9.0013.00 óráig. Helyszín a Könyvtár kamaraterme.
2017-10-03 | Országos Könyvtári Napok
Tartalmas programokkal, amnesztia héttel várja a könyvbarátokat a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár október 2-8. között.
2017-10-03 | Ringató - Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
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és Városi Könyvtár októberi programjai, ahol minden kedden 10.00 órától RINGATÓ – VEDD
ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! A programot vezeti: Ferenczné Endresz Klára.
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Vérüket adták az önkéntesek. - In: Kelet-Magyarország, 2017. október 6. - p. 12.
Most is tele volt az eseménynaptár: Országos Könyvtári Napok. - In: Nyíregyházi Napló, 2017.
10. 06. - p. 10.
Ezúton is köszönjük, a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatását a
programok megvalósításához.
A rendezvényről készült beszámoló és fotók az alábbi címen érhetők el:
http://www.mzsk.hu/palyazatok/palyazati-beszamolok/

Nyíregyháza, 2017. december 04.

„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”
Országos Könyvtári Napok
2017. október 02-08.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Nyíregyháza

2017. 10. 02. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye néphagyományai
Résztvevők száma: 96 fő

2017. 10. 03. Mesedélelőtt
Résztvevők száma: 33 fő

2017. 10. 03. Erdélyi paletták
Résztvevők száma: 25 fő

207. 10. 03. A huncut kecske
Résztvevők száma: 36 fő

2017. 10. 04. Szívérintés
Résztvevők száma: 20 fő

207. 10. 04. Hogyan legyünk boldogok?
Résztvevők száma-. 32 fő

2017. 10. 04. Hogyan legyünk boldogok?
Résztvevők száma: 20 fő

2017. 10. 04. A boldogság tanulható
Résztvevők száma: 21 fő

2017. 10. 04. HANG regény
Résztvevők száma: 11 fő

2017. 10. 05. Vizek világa
Résztvevők száma: 74 fő

2017. 10. 06. Népi ékszerek régen és ma
Résztvevők száma: 16 fő

2017. 10. 06. Népi mesterségek
Résztvevők száma: 26 fő

2017. 10. 07. ANTIIZGULIN
Résztvevők száma: 50 fő

„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”
Országos Könyvtári Napok
2017. október 02-08.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

BAKTALÓRÁNTHÁZA

2017.10.05 Népi hagyományok, múltunk forrásai 47 fő

2017.10.02. Médiavisszhang, sajtózás 50 fő

2017.10.04. Víz: az élet forrása 22 fő

2017.10.03.Információforrások, tudásforrások 22 fő

DOMBRÁD

2017.10.05. Víz az élet forrása 13 fő

FEHÉRGYARMAT

2017.10.05. Élet az élet után 60 fő

GESZTERÉD

2017.10.04 .Egy pohár tiszta víz 25 fő

2017.10.06. A nyár olvasói 20 fő

GESZTERÉD

2017.10.03. Csepptől a tengerig 43 fő

2017.10.03. Baba kiállítás 102 fő

2017.10.05. Barangolás a népmesék a világába 79 fő 2017.10.06.

Mesék vizei

IBRÁNY

2017.10.05. A mesék bűvöletében 24 fő

2017.10.04.Irodalmi vetélkedő 44 + 46 fő

2017.10.02. Kincskereső meseterápia bemutató 7+10 fő 2017.10.03. Hangok bűvöletében 9 fő

2017.10.05. Drága kincs a gyermek 22 fő 2017.10.06. Emlékezzünk régiekről 28 fő

2017.10.03. Könyvbemutató 20 fő

KÁLLÓSEMJÉN

2017.10.04. Nyári olvasópályázat díjkiosztó 68 fő

2017.10.06. Baba-Mama olvasó 16 fő

KISVÁRDA

2017.10.04.
Polgárosodás és megújulás Kisvárdán a kiegyezés után75 fő

2017.10.05.
Csak tiszta forrásból 25 fő

MÁRIAPÓCS

2017.10.03.
2017.10.03.
Boldogság forrásai, beszélgetések szakemberek 12 fő Keresd a máriapócsi könyvtárban 21 fő

MÁTÉSZALKA

2017.10.07. Korhatártalanul

38 fő

2017.10.05. Életünk a víz 27 fő

MÉHTELEK

2017.10.06. Író-olvasó találkozó Cselenyák Imrével 36 fő

2017.10.06. Múltunk forrásai

36 fő

2017.10.05.Irodalmi barangolás 28 fő

NAGYHALÁSZ

2017.10.06. Író-olvasó találkozó Sás Károllyal 90 fő 2017.10.06. Emlékezzünk közösen az aradi vértanúkra! 23 fő

NAGYKÁLLÓ

2017.10.05. Víz: az élet forrása 20 fő

2017.10.06. Népi hagyományok, múltunk forrásai 32 fő

2017.10.04.
2017.10.07.
Boldog forrásai, beszélgetések szakemberekkel 66 fő
Természet forrásai: Mozdulj ki! 31 fő

NYÍRBÁTOR

2017.10.04.
Boldogságunk forrása: a rajzolás 30 fő

2017.10.04.
Boldog rácsodálkozás Résztvevők száma: 60 fő

2017.10.04. Boldogságunk forrása: a játék 30 fő

RAKAMAZ

2017.10.04.
Ki tud többet a rakamazi Nagy-Morotváról?

17 fő

2017.10.06.
Kalandozások a mondák világában 25 fő

TISZALÖK

2017.10.03.
Múltunk forrásai, a népmesék 278 fő

2017.10.02.
Hangyautakon 20 fő

2017.10.04.
Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már ennél szebbet? 274 fő

2017.10.05
Az első kötődés fontossága 12 fő

TISZAVASVÁRI

2017.10.05. Boldogságra születtünk

46 fő

2017.10.03. Ne csak lógj a neten! XI.

2017.10.02. Kreatív Olvasók VI. 60 fő

2017.10.04.

2017.10.09.
Az út, ahol a csodák tényleg megtörténnek 50 fő

2017.10.02. Olvasni jó 44 fő

37 fő

Baba-Mama klub 74 fő

ÚJFEHÉRTÓ

2017.10.05. A víz arca 109 fő

2017.10.06. Mit rejt a tarisznyánk? 38 fő

2017.10.07. Bakancsot fel! 26 fő

VÁSÁROSNAMÉNY

2017.10.04.
Csabai László: Szindbád, a forradalmár

2017.10.02-05. Papírszínház 110 fő
47 fő

2017.10.06. Ringató 28 fő
ZÁHONY

2017.10.04.
Boldogság forrásai, beszélgetések szakemberekkel 41 fő

2017.10.05. Víz: az élet forrása 77 fő

