Nagy könyvtári Beavatás
AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK MEGRENDEZÉSE
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár 2016-ban 11. alkalommal kapcsolódott az
Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
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, hogy a településeken
szolgáltató könyvtárak olyan közösségi, közművelődési és szórakozási lehetőséget kínálnak, ami
messze túlmutat a hagyományos könyvtári szerepkörön. Az Országos Programbizottság
javaslatait követve a következő témák köré szerveződtek a hétfőtől vasárnapig zajló programok
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is: Zöld könyvtár; Könyvválasztó; Múltidéző; Könyvtári
legek; Mozdulj ki!; Könyves vasárnap. A Könyves Vasárnapon megyénkben 9 könyvtár várta
olvasóit rendkívüli nyitva tartással és rendhagyó programokkal.
Célunk az volt, hogy minél szélesebb réteget avathassunk be a könyv, a könyvtár és az olvasás
birodalmába és felkeltsük érdeklődésüket a könyvtárak új funkciói iránt is. Különböző formában
próbáltuk elérni az olvasókat, illetve a még nem olvasókat is. Író- olvasó találkozókat
szerveztünk, kizöldült a könyvtárunk, óvtuk egészségünket, öko-ötletekből merítettünk,
barkácsoltunk, hősökre emlékeztünk, kiállításokat szerveztünk, legeket választottunk és
rendkívüli nyitva tartással vártuk olvasóinkat. Lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy
megismerhessék a természetvédelem kiemelkedő alakjait, találkozhassanak a „kukatündérrel” sőt
a vállalkozó kedvűek biciklivel járhatták körbe és ismerhették meg a város fiókkönyvtárait.
A lakosság minden rétegét megszólítottuk, e mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a
középiskolás korosztályra. Könyves csapatjátékokkal, irodalmi kvízzel vártuk őket és még
„nyomozhattak” is könyvtárunkban. Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítottunk
fiókkönyvtárainkra, a különböző városrészek lakosságára, így ezekben a könyvtárakban
lényegesen több program került megvalósításra, mint az előző években.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 387 program valósult meg 2016. október 4-9. között. A
felhíváshoz mindösszesen 165 település 176 intézménye csatlakozott, ami jelentős mértékű
könyvtári aktivitást jelez szűkebb régiónkban, 2016-ban sikerült a települések 72 % -át bevonni
a könyvtári programokba. A számtalan program közel 20 ezer emberhez, kicsiktől a felnőttekig, a
tiniktől a nagyszülőkig eljutott.

A települési programok támogatása a megyénkben két forrásból valósult meg. A KSZR keretében
ellátott szolgáltató helyek a normatíva tervezett és hatékony felhasználásával, a megyei könyvtár
szervezésével valósultak meg.
Az NKA támogatás közel 60 %-ból azok a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő,
többségükben városi könyvtárak (19 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: Lakatos Levente, Schaffer Erzsébet, Hegyi
Barbara, Vígh Balázs, Mács Katalin, Gáspár Ferenc, Farkas L. Rozália, Sás Károly és még
sokan mások.
A „Nagy könyvtári beavatás” 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 19 NYJK-N SZEREPLŐ
KÖNYVTÁRBAN
1. Zöldövezet
2. Plakátkészítő verseny
3. ZÖLD (szeml)ÉLET
4. Középiskolai vetélkedő
5. Emlékezzünk 56-ra!
6. Mozdulj ki!
7. " KönyvSziget a Tisza mentén"
8. Könyves staféta
9. Gyerekkönyv-választó
10. Tevezd meg saját könyvborítódat!
11. Kreatív Olvasók V.
12. Baba-Mama Klub
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13. Alkalomadtán
14. Ne csak lógj a neten! X.
15. Szentmihályi szivárvány 4.
16. Nagy könyvtári beavatás
17. Nagy könyvtári beavatás
18. 1956 a kortárs szemével
19. "Őrizz engem ezen a világon"
20. A csoda bennünk van
21. Makk Marci és barátai
22. Ismerkedés a könyvek világával
23. Csillaghúr és barátai
24. Emlékezzünk régiekre!
25. Mini könyvek tárlata
26. Megzenésített vers mindenkinek!
27. Óvjuk környezetünket!!
28. Olvassunk, rajzoljunk, játsszunk!
29. Adj még egy esélyt a papírnak!
30. Könyvtári leg...leg...leg...
31. Játszani jó!
32. Könyves vasárnap
33. Antikváriumi könyvvásár
34. Keresd a természetben
35. Papírcsodák
36. Újra gondolva
37. Könyves vasárnap
38. Amnesztia hét
39. Hangszerek, versek
40. Népmese Napja
41. Régiből újat
42. Régiből újat
43. Népmese Napja
44. Író-olvasó találkozó
45. Megbocsájtás hete!
46. Könyvtár bemutatása
47. "Zöld könyvtár"
48. A nyár olvasói
49. „Nagy Könyves Beavatás”
50. Teadélután a könyvtárban
51. Nyári Olvasópályázat Eredményhirdetése
52. Baba olvasó Show
53. Természet a Könyvtárban
54. Könyvkutatás
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55. Mozgásban
56. Mesélj nekem!
57. Tájékoztató a könyvtári hét programjairól
58. Zöldnek lenni
59. Könyvválasztó
60. Múltidéző
61. Könyvtári legek
62. Könyvtári legek
63. Könyves vasárnap
64. Nekem tetszett, olvasd el Te is!
65. Múltunk értékei
66. Ma Te vagy a leg...
67. Ismerd fel a természetben!
68. Múltidéző
69. Régiből újat
70. Őszi kézműves foglalkozás
71. Múltidéző - Az Aradi vértanúkra emlékezünk
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Nyíregyháza
2016-os Országos Könyvtári Napok statisztikája
Az Országos Könyvtári Napok keretén belül 2016. október 3-9. között tartott, a városban 34
programot szerveztünk, ingyenes beiratkozás és amnesztia hét hirdettünk meg.
112 fő élt az amnesztia lehetőségével, 282 db késedelmes dokumentumot hoztak vissza. 28 fő
első felszólításra, 6 fő második felszólításra és 14 fő harmadik figyelmeztetésre reagálva, a többi
csak pár napos késés volt.
115.770 Ft késedelmi díjtól, és 8420 Ft postaköltségtől tekintettünk el.
Az ingyenes beiratkozás lehetőségét a központi könyvtárban 154 fő használta ki, a Vécsey úti
Fiókkönyvtárban 11 fő, az Örökösföldi Fiókkönyvtárban 15 fő új olvasót regisztráltunk.
Megoszlásuk: 0-14 éves:

29 fő

15-18 éves:

16 fő

19-50 éves:

93 fő

51-69 éves:

17 fő

70 éven felüli:

4 fő

A kis fiókkönyvtárakról adatunk nincs.
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MEGVALÓSULT PROGRAMOK
Október 03. hétfő - Hírül adjuk
2016. október 3-án sajtótájékoztatót tartottunk, így juttatva el a lakossághoz a Nagy Könyvtári
Beavatás hírét.
A rendezvénysorozat első napján a központi könyvtárban Versek és képek címmel kiállítással
egybekötve mutattuk be Budaházi István: Az utolsó évszak hangjai c. verseskötetét. A költővel
Gerliczki András irodalomtörténész beszélgetett. A bemutatót követően a versekhez Mihálka
György által készített illusztrációit tekintették meg az érdeklődő irodalombarátok, majd a
festőművésszel folytatott bensőséges beszélgetés zárta az irodalmi délutánt.
Vécsey úti fiókkönyvtárunkban Nyíregyháza Mesekönyve címmel – meseíró pályázatot
hirdettünk.

Október 4. – kedd - Zöld könyvtár
A központi könyvtárban Zöld terasszal vártuk az érdeklődőket. Sikerült jó partneri kapcsolatot
kialakítanunk egy helyi kertészettel, akik Öko-ötletek barkács foglalkozáson újrahasznosított
anyagokból készítettek használati tárgyakat az alsó tagozatos gyerekek. A felnőttek pedig ezen a
napon szűrő vizsgálaton és véradáson vehettek részt. Gyermekkönyvtárunkban könyvkiállítást
rendeztünk a természetvédelem jegyében, illetve Mindennapi szemétségeink címmel játékos
foglalkozást tartottunk. Délután „Homoki Nagy Istvántól David Attenborough-ig
természetfilmesek a természetvédelemért” címmel tartottunk előadást, melyen minden korosztály
képviseltette magát.
A Kertvárosi Fiókkönyvtárunkban Kő, papír olló címmel újrahasznosított anyagokból
készítettek játékokat a gyerekek.
Nyírszőlősi Fiókkönyvtárunkban Molnár Ibolya festménykiállítását és az „Itt élnek közelünkben”
című könyv bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők, melyet Abonyiné Antal Anna
drámapedagógus interaktív természetről szóló előadása követett.
Az Orosi Fiókkönyvtárunkban Varázskezek a zöldsarokban címmel a gyerekek kézműves
foglalkozáson vehettek részt.
Örökösföldi Fiókkönyvtárunkban létrehoztunk egy Öko-sarkot, ahová kiemeltük könyvtárunk
témához kapcsolódó állományát, továbbá a nyíregyházi E-Misszió Egyesület jóvoltából
különböző szóróanyagokat helyeztünk el. (Ezt az állományrészt igyekszünk folyamatosan
gyarapítani, továbbá a témához kapcsolódó, interneten fellelhető friss információkat is
megosztjuk olvasóinkkal.) Kuka-tündér elnevezésű programunkon a szelektív hulladékgyűjtéssel
ismerkedhettek játékos interaktív formában a gyerekek, Majd délután az ÜGYESKEDŐ
foglalkozásunkon újrahasznosítottuk a különböző anyagokat. (WC-papír guriga, műanyag
flakon). Számos gomba és bagoly került ki az ügyes tanulók kezei közül.
Sóstóhegyi Fiókkönyvtárunkban újságpapír és konzervdoboz segítségével készítettünk
írószertartót és a papírfonás rejtelmeibe is bepillanthattak az érdeklődők Dévényi Sarolta
kalauzolásával. Az anyuka-gyerek párosok elégedetten szemlélték elkészült műveiket.
A Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban zöld „minikerttel”, bennük Hófehérke törpéivel, és a nap
témájához illő könyvbemutatóval vártuk olvasóinkat. Mészáros Fanni: Forgó Morgó a tengeren
című kötetét mutatta be ifjú olvasóinknak, akik nagyon élvezték a kötetlen és rendkívül érdekes
információkat tartalmazó, videó bejátszásokkal tarkított előadást.

Október 5. – szerda – Könyvválasztó
Október 5-én a könyvválasztó programsorozat keretében az olvasmányválasztást kívántuk
segíteni. A betérő olvasók körében nagy sikert aratott a címlapos könyvajánlónk, amikor a szép
kiállítású könyvek borítóit láthatóvá tettük a polcokon. Folyamatosan vitték az ajánlott köteteket,
és többen jelezték, hogy nagyon hasznosnak és esztétikusnak tartják az ilyen „könyvreklámokat”.
A kölcsönzőtérben elhelyezett kisasztalokon ismert és népszerű mesekönyveket állítottunk ki
(pl.: Bogyó és Babóca, Peppa malac kalandjai, Frakk, Kukori és Kotkoda, Micimackó),
mindegyikhez készültek kifestők, és a gyerekek színezhettek. Ha megtetszett a mesekönyv, ki is
kölcsönözhették a művet. Én olvastam, olvasd el Te is! címmel a Nyírségi Cimborák klubjának
tagjai – 10-14 éves korú gyerekek - ajánlották kedvenc olvasmányaikat a Thuróczy Zoltán
Evangélikus Általános Iskola harmadikos tanulóinak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kortársak
ajánlata mindig vonzóbb, mintha felnőttek ajánlanának olvasnivalót. A gyerekek nagy
bizalommal hallgatták a történeteket, a beszélgetés után válogattak a kölcsönzőtérben és
személyesen is megbeszélték olvasmányélményeiket a klubtagokkal. A találkozás végén
Cimboráink apró ajándékokkal kedveskedtek a harmadikosoknak.
A középiskolásokat irodalmi kvíz-parti várta ezen a napon. A rendezvényen szinte a város
valamennyi gimnáziumából voltak résztvevők. A sikerre való tekintettel a parti tovább is
folytatódik egy éven keresztül. Szintén ezen a napon mutattuk be az Anarcson élő irodalmártanár, Deák Takács-Szilvia: Tintabogyó c. novelláskötetét és Czóbel Minka, az anarcsi költőnő
Nyírfa lombok c. reprint kötetét. A szerző beszélgetőpartnere Kertész Zoltánné, az anarcsi
Általános Iskola igazgatója volt. Mindkét kötetből hallhattunk novellákat, verseket Deák-Takács
Szilvia előadásában. A jó hangulatú bemutatót kérdések, hozzászólások fűszerezték.
Örökösföldi Fiókkönyvtárunkban könyv CSEREBERÉLDÉT hirdettünk. Az érdeklődők
elhozhatták régi, megunt, többpéldányos könyveiket. Az induló könyvalapot olvasóink korábbi
ajándékkönyvei adták. Több olvasónk így szerezte be ingyen mások kincseit. A Kölyök játsszMA
címet viselő játékos programunkon a gyerekek mellett a szülők, nagyszülők is beszálltak a
vetélkedésbe (9 család). Minden játékos rész után a gyerekeknek meg kellett keresniük a
kapcsolódó irodalmat. Ezen a napon került sor a három hónapon át tartó Könyvhódító címet
viselő olvasásnépszerűsítő játékunk eredményhirdetésére is. Minden feladatlapot leadó
Könyvhódítónk kisebb-nagyobb ajándékot (könyveket, szóróanyagot) vihetett haza.
A Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban útjára indult a saját fejlesztésű programunk az Olvasólétra,
amely ezúttal nyitott minden olvasni tudó, könyvtárunkba beiratkozott alsó tagozatos diák
számára. A könyvtári olvasólétránknak 4 létrafoka van, a legfelső fokra 3 (2. osztályosok) illetve
4 (3-4. osztályosok) könyv elolvasásával lehet feljutni. A programban résztvevő könyveket a
könyvtárostól kell kérni. Az elolvasott könyvekről vagy 5 mondatot, vagy egy rajzot kérünk.
Minden gyerek díjazásban részesül, aki eléri a 4. létrafokot. A játék január 15-ig tart és

közkívánatra tortázással zárul. Ezen a napon adtuk át könyvajánló játékunk nyerteseinek
ajándékaikat. Összesen 20 díj talált gazdára. A játék során kedvenc könyvüket kellett írásban
bemutatniuk és a könyvajánlókat e-mailben elküldeni könyvtárunknak

Október 6. – csütörtök – Múltidéző
A Múltidéző témanaphoz kapcsolódva Virtuális kiállítás várta a látogatókat, melynek témája
városunk, Nyíregyháza története volt. „Én szőke városom” címmel Nyíregyháza belvárosa
irodalmi emlékhelyeit és emlékjeleit kereste fel 42 általános iskolás gyerek Krúdy Gyula,
Bessenyei György, Móricz Zsigmond és Váci Mihály nyomában – könyvtáros kollégánk
vezetésével. A vetélkedővel egybekötött sétán a helyes választ adó gyerekek ajándéktárgyakat
kaptak. E napon mutattuk be népes közönség előtt Bolyán Sándor: Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye templomai című, hét fotóalbumból álló sorozatát. A kiadványokat Zsírai László költő,
Németh Péter történész, Kulcsár Attila építész mutatta be. A délután programját Nyeste Márta
előadóművész és Berki Armand zongoraművész műsora színesítette.
Szintén a délután folyamán került sor Paulinyi Zoltán emléktáblájának avatására és kiállításra.
Paulinyi Zoltánra a család nevében Demcsákné Balczó Ildikó emlékezett. Paulinyi Zoltán
szakmai munkásságát Kulcsár Attila DLA építész méltatta. Az emléktáblát Tomasovszki Anita,
könyvtárunk igazgatónője adta át a közönségnek.
Örökösföldi Fiókkönyvtárunkban a Krúdy Gyula Gimnázium tanulói színvonalas műsorral
emlékeztek a 13 aradi vértanúra. Ezt követően került sor előzetesen meghirdetett felolvasó
versenyünkre, melyre 16 tanuló nevezett be. Természetesen ők is az aradi vértanúkhoz
kapcsolódó művekkel, műrészletekkel érkeztek hozzánk. A legügyesebb felolvasók könyvvel, a
többiek apróbb ajándékokkal, a hallgatóság pedig élménnyel gazdagodva távozott.
Vécsey úti fiókkönyvtárunkban a múltidézés jegyében és egyben az aradi vértanúkra emlékezve
gróf Vécsey Károlyról állítottunk össze mini kiállítást.

Október 7. – péntek – Könyvtári legek
A központi könyvtár felnőtt részlegében leg-es könyvajánló feliratokkal vártuk olvasóinkat.
Megtekinthették és kikölcsönözhették a könyvtárosaink legkedvesebb könyveit is.
A
gyermekkönyvtárunkban hasonlóképpen leg-es könyvajánló feliratokat helyeztünk el. Az egyes
könyveket megjelöltük: pl: legjobb állatos történet, legnépszerűbb tinikönyv, legszebb
illusztráció, legizgalmasabb kalandok, stb. Ajánlásunk sok érdeklődőt vonzott, sőt beszélgetések
is kialakultak, ha valaki inkább más könyvet szeretett volna a „leg”-ek közé kiemelni.

Ezen a napon készítettünk egy könyvtári flash-mobot is, amivel célunk az volt, hogy a gyerekek
számára érdekes, vicces, különleges helyként mutassuk be a gyermekkönyvtárat, és vonzóvá
tegyük az olvasást. A gyerekek kiválasztottak három – három könyvet és könyvdominót építettek
belőle. A felboruló könyvek vonalát rögzítettük kamerával és a film végén elhangzott a lelkes
kiáltás: A legjobb hely a könyvtár! A kész film megtekinthető könyvtárunk Facebook oldalán.
De nem csak a felnőttekről és gyerekekről szólt ez a nap, a középiskolás korosztálynak is sikerült
izgalmas nyomkereső játékot szervezni „Légy Sherlock Holmes” címmel. A játékra 3-szor került
sor a nap folyamán, 10-12-14 órakor indítottuk el a 3-5 fős csapatokat. A célunk az volt, hogy a
nyomkeresés nyomán könyvtárhasználati ismeretekkel gazdagítsák tudásuk és tisztában legyenek
azzal, hogy milyen új szolgáltatásokat tud nyújtani számukra a könyvtár. A jövőben ezt a játékot
folytatni szeretnénk, pl úgy, hogy a nyomkeresés egy rövidebb időintervallumban beépüljön a
könyvtárbemutató foglalkozásokba.
A délután folyamán pedig egy igen nagyszabású rendezvényre került sor, ekkor nyitottuk meg az
’56 szelleme című fotókiállításunkat Az ’56 szelleme c. fotópályázatot az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. emlékéve kapcsán hirdettük meg azzal a céllal, hogy Nyíregyháza 1956-os
történéseit bemutassuk és népszerűsítsük elsősorban a fiatalok körében a közösségi médián
keresztül.
A feladat az volt, hogy az alkotások az 1956-os Nyíregyháza forradalmi hangulatát mutassák be a
helyszín mai képével/fotójával művészi módon kombinálva. A mai digitális világban a
különböző digitális eszközök segítségével (okostelefon, digitális fényképezőgép) jó minőségű
fotók készíthetőek, bárki fotózhat ma már. Pályázatunkhoz szükséges volt az alkotó egyedi
látásmódjára, kreativitáséra, valamilyen képszerkesztő program használatára, mely segítségével
művészi módon megalkotott pályamű jött létre. A feladat nem volt könnyű, így a könyvtár
facebook oldalán a kollégák valamint olvasóink, ismerőseink segítettek a pályázóknak a régi
fotók helyszínének és fotózási szögének meghatározásában.
Az 1956-os fényképek jelentős részét a Jósa András Múzeum együttműködésének köszönhetően
honlapunkon érhették el a pályázók, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának elektronikus felületén. A pályázatunk sikerességéhez a fenntartó önkormányzat
200.000 Ft-tal járult hozzá, melyből a pályáműveket kinyomtattuk, és a helyezetteket díjaztuk. A
pályázat sikerességét bizonyítja, hogy összesen 16 versenyző 62 alkotása érkezett be, és a
Művészeti Szakközépiskola diákjai is pályáztak. A pályaműveket a felkért szakmai zsűri
értékelte.
Örökösföldi Fiókkönyvtárunkban ezen a napon nyílt meg a "Különleges könyvek, kreatív
olvasók" című kiállítás, melynek anyagát olvasóink - Gyirászi Istvánné könyvei, Erzsébet Csorba
és Katalin Molnár-Tóth gobelin képei - adták. A megnyitón színvonalas műsorral léptek fel a
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulói. Leg-es díjátadónkon emléklappal és

könyvvel köszöntöttük a legidősebb, a legfiatalabb, a legrégebben beiratkozott olvasónkat,
valamint a leggyakrabban könyvtárba járó családot.
A Vécsey Utcai Fiókkönyvtárunkban szintén a legkreatívabb olvasók munkáiból nyílt kiállítás,
mely rendkívül látogatott volt az adott városrészben.
Október 8. – szombat – Mozdulj ki
A mozdulj ki témanapon kerékpártúrát szerveztünk a Zöld Kerék Alapítvánnyal közös
rendezésben. A közel 30 fő – gyereket és felnőttet – érdeklődőt vonzó túra startjánál, a Kossuth
téren néhány jellegzetes belvárosi épület, valamint szobor történetéről mesélt Bihari Albertné
főkönyvtáros, majd a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárat mutatta be a pincétől a
padlásig. A kultúra palotája után elbicikliztek az Örökösföldi Fiókkönyvtárba, majd a Sóstóhegyi
Fiókkönyvtárig, mely helyszíneken megtekintették a könyvek birodalmát és vidám vetélkedőn
bizonyították műveltségüket. Az időjárás a kegyeibe fogadta őket, így egy vidám napot tölthettek
a könyvek bűvöletében.
Október 9. – Könyves vasárnap
A könyves vasárnapon, mint minden évben rendkívüli nyitva tartással vártuk látogatóinkat. Ezen
a napon került bemutatásra - az előző évekhez hasonlóan- a Nyíregyháza Könyve 2016 című
kiadvány. A nyáron meghirdetett Nyíregyháza Könyve 2016 című pályázatunkra tizenhét alkotó
küldött be írást (verset, novellát, esszét), ebből húsz művet közöltünk a könyvben. A rendezvény
után az amatőr írók, költők eszmecseréjére is lehetőség nyílt. Ezt követően kiállítással
egybekötve mutattuk be Sipos László Forster-emlékérmes fotóművész In memoriam Palmyra c.
fotóalbumát. A nagy érdeklődés kísérte rendezvényen a szerzővel Gerliczki András
irodalomtörténész beszélgetett.
Gyermekkönyvtárunkban családi vetélkedő zajlott ezen a napon, ami már hagyománnyá vált
könyvtárunkban a könyves vasárnapon. A gyakran könyvtárba járó családokat szólítottuk meg és
kértük fel egy kis 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 programon minden résztvevő nyert és ajándékkal
térhetett haza.
Délután adtuk át a „Keressük a Nyár Könyvfalóját!” című nyári olvasópályázatunk díjait és
értékeltük a gyerekek munkáját. 2008-ban indult és kilenc éve töretlen népszerűségnek örvend a
gyermekkönyvtár által meghirdetett nyári olvasópályázatunk, melyben minden évben egy tucat,
azaz 12 db könyv elolvasását ajánljuk a 10-14 éves gyerekeknek.
A gyermekkönyvtárosok közösen választják ki az elolvasásra ajánlott könyveket és készítik el
hozzájuk a feladatlapokat. Minden évben mind magyar, mind külföldi ifjúsági szerzők művei

közül válogattunk. A legtöbb pontot elérő pályázók munkáját pedig értékes könyvjutalommal
díjazzuk. A pályázatra összesen 52 pályamunka érkezett be. Aki kitöltötte az összes feladatlapot,
maximálisan 237 pontot érhetett el. 10 pályázó emléklapot, 4 pályázó emléklapot és
ajándékkönyvet, három tanuló pedig oklevelet és értékes könyvcsomagot kapott munkája
elismeréseként.
Az Országos Könyvtári Napokat és a Könyves Vasárnapot Szálinger Balázs, költő, író és Szűcs
Krisztián zenész, a Heaven Street Seven zenekar frontemberének különleges műsora zárta.
Kiemelt érdeklődéssel várta őket a közönség. Nem is csalódtak, hiszen produkciójuknak óriási
hatása volt! Műsorukban a Beatles, Petőfi és a kabarék mentén átdolgozott műveiket mutatták be,
melyek humorral telítettek voltak, de mégis megállították és elgondolkoztatták a látogatókat.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az Országos Könyvtári Napok és a Nagy Könyvtári
Beavatás 2016-ban is rendkívül sikeres volt és elérte célját. Rendezvényeinket a megye minden
területére az olvasói igényeknek megfelelve sikerült eljuttatnunk. Sikerült felkelteni a lakosság
érdeklődését a könyvek, a könyvtárak és rendezvényeik iránt.
A témanapok nagyon jó lehetőségeket kínáltak a programok megszervezéséhez és minden
korosztály megtalálhatta az érdeklődési területének megfelelő programot.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, hogy az elnyert összeg
hatékony felhasználásával számos színes, sokrétű, minden korosztályt megmozgató programokat
szervezhettünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán, a megyeszékhelyen.

Nyíregyháza, 2016. december 6.
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Fotódokumentáció a megyei rendezvényekről

Baktalórántháza - Természet a Könyvtárban
Dégenfeld Művelődési Központ,
Könyvtár és Kastélymúzeum, 2016.10.04.

Ibrány - Ismerkedés a könyvek világával
Ibrányi László Művelődési Központ,
Könyvtár és Sportcentrum, 2016.10.05
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Fehérgyarmat - A csoda bennünk van
Fehérgyarmati Móricz Zsigmond
Művelődési Ház és Könyvtár, 2016.10.06.

Geszteréd - Mesélj nekem!
Közművelődési és Iskolai Könyvtár
2016.10.04.

Máriapócs - Könyvtári legek
Kulturális Központ és Városi Könyvtár
Máriapócs, 2016.10.07

Nyírbátor - Gyerekkönyv-választó
Városi Könyvtár 2016.10.05.

Méhtelek - A nemzet Aranya
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Méhtelek, 2016.10.05.

Pusztadobos - Olvassunk, rajzoljunk, játsszunk!
Pusztadobos Községi Könyvtár 2016.10.05.

Nagykálló - Középiskolai vetélkedő
Ratkó József Városi Könyvtár
2016.10.05.

Tiszadob - Könyves staféta
Antall József Községi és Iskolai Könyvtár
2016. 10. 07.

Tiszalök - „Nagy Könyves Beavatás”
Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2016. 10. 05.

Vásárosnamény - Író-olvasó találkozó
Balázs József Városi Könyvtár és
Művelődési Központ, 2016. 10. 09.

Tiszavasvári - Ne csak lógj a neten! X.
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
2016. 10. 05.

Újfehértó – Zöldövezet
Zajti Ferenc Kulturális Központ
2016. 10. 04.
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2016.10.03. Versek és képek.

2016.10.04. „Itt élnek közelünkben” Molnár Ibolya festmény kiállítása

2016.10.04. A fonóban

2016.10.04. Mészáros Fanni: Forgó-Morgó a tengeren

2016.10.04. Interaktív előadás a természetről

2016.10.04. Varázskezek a zöldsarokban

2016.10.04. Kuka – tündér

2016.10.04. Homoki Nagy Istvántól David Attenborough-ig

2016.10.04. ÖKO sarok

2016.10.04. Kő, papír, olló

2016.10.04. Egészségünkért

2016.10.04. Zöld terasz

2016.10.04. Mindennapi szemétségeink

2016.10.05. Irodalmi kvíz parti

2016.10.05. Kölyök Játszma

2016.10.05. Címlapos könyvajánlás
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2016.10.05. Olvasólétra program

2016.10.05. Deák-Takács Szilvia: Tintabogyó és Czóbel Minka

2016.10.06. Én szőke városom

2016.10.06. Érdekességek Gróf Vécsey Károlyról

2016.10.06. Felolvasó verseny

2016.10.06. Könyvtárosok kedvenc könyvei

2016.10.06. Paulinyi Zoltán emléktábla avatása

2016.10.06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye templomai

2016.10.05. Könyvhódító

2016.10.07. Flashmob készítése könyvdominó építéssel

2016.10.07. Légy Sherlock Holmes!

2016.10.07. Kreatív olvasóink munkái

2016.10.07. Könyvtári legek díjátadó

2016.10.07. 56 Szelleme fotókiállítás megnyitója

2016.10.08. Bringával a könyvtárba

2016.10.09. Családi vetélkedő

2016.10.07. Kézműves asztal

2016.10.09 Könyvtári legek díjátadó

2016.10.09. Nyíregyháza Könyve 2016 c. kiadvány bemutatója

2016.10.09. Sipos László: In memoriam Palmyra

2016.10.09. Szűcsinger Szűcs Krisztián és Szálinger Balázs közös műsora

