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Pályázati cél: A Somogyi-könyvtár és a Csongrád megyei települési könyvtárak 2016. évi
kulturális, olvasásnépszerűsítő és egyéb programjainak megrendezéseihez támogatás szerzése,
kiemelten az őszi „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozathoz kapcsolódó programokra.
E pályázatunk célja a lakosság könyvtárhasználatát növelő rendezvények szervezése és
lebonyolítása a Somogyi-könyvtárban és fiókkönyvtáraiban illetve Csongrád megye települési
könyvtáraiban. A rendezvényterv gerincét a 2016. évi „ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS” programsorozathoz való csatlakozás alkotja, amely az idei
évben a „NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS – TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!”
központi szlogennel volt meghirdetve.
Az NKA pályázat idén is lehetőséget biztosított arra, hogy a Csongrád megyei könyvtárak jelentős
összeget fordíthassanak a rendezvényeik megvalósítására, előadók, írók-költők meghívására. Ezek
mellett a kiadások mellett komoly anyagi beruházást jelent még a rendezvények megfelelő
marketingje. Most a könyvtáraknak lehetősége volt különböző médiákban hirdetéseket elhelyezni,
színvonalas plakátokat, szórólapokat készíteni.
Az Országos Könyvtári Napok tematikáját 2016-ban a megújulás és a sokszínűség jellemezte: a
helyi társadalom értékeinek bemutatása, a környezettudatosság erősítése, a kreatív
olvasásnépszerűsítő programok mellett olyan formabontó ötletek is bekerültek a programsorozatba,
amelyekben kiemelt szerepet kap a játékosság, humor. A szórakoztató programok üzenete, hogy a
könyvtár a szórakozásra, kikapcsolódásra, találkozásokra is alkalmas hely, egy közösségi tér. A
helyi kisközösségek, civil szervezetek, támogató szolgálatok bemutatkozhatnak a könyvtárban és
vendégül láthatunk helytörténeti kutatókat, írókat, költőket, országosan vagy egy adott településen
ismert embereket. Mindezek a rendezvények erősíthetik a könyvtár közösségszervező erejét,
lehetőséget adnak az olvasás népszerűsítésére, az ismeretterjesztésre.

Az idei évben a Csongrád megyében lebonyolított Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozat alatt 39 településen, 286 rendezvényen, több mint 14.000 látogató vett
részt. Ennek eléréséhez az NKA által támogatott programjainkon kívül nagyban hozzájárultak a
saját erőforrásból finanszírozott programjaink is. (A statisztikai táblázat a beszámoló végén
csatolva.) Az országos eseményekhez a KSZR-ben működő könyvtárak közül többen is
csatlakoztak.
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt és támogatott pályázatból a
szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, valamint Csongrád megyében 2016-ban
az alábbi fontosabb rendezvények valósultak meg a megyeszékhelyen illetve
a megyében. (A programok széles palettájáról való kiemelésünk a legemlékezetesebb
rendezvényeket tartalmazza.)
„HÍRÜL ADJUK” – SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A hagyományainkhoz híven az Országos Könyvtári Napok megyei programsorozatát a Somogyikönyvtárban szervezett sajtótájékoztatóval nyitottuk meg. Így az eseményekről számos országos és
regionális média beszámolt, felkeltve ezzel a médiumok figyelmét is a helyi rendezvényekre. Nagy
érdeklődés kísérte a Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő játékot, több újságírónak
nyilatkoztunk a témában.

ZÖLD KÖNYVTÁR
A programsorozat nyitó napja a környezettudatosságról szól, célunk a fenntarthatóság, az
ökológiai gondolkodás népszerűsítése könyvtári eszközökkel. Programjaink szervezéséhez
csatlakozásra hívtuk a civil szervezeteket, közösségeket (környezet és természetvédő társaságokat,
Nemzeti Parkok munkatársait) ökológusokat, pedagógusokat. Bemutattunk olyan embereket,
közösségeket, akik mintát tudnak mutatni környezetünk védelméről és nemzedékről nemzedékre
való továbbadásáról.

Szegeden ezen a napon szerveztünk egy Öko-napot az ÚjrahasznoSMűhely képviselőjével, aki
előadást tartott az érdeklődőknek napjaink környezetvédelméről és az újrahasznosítás fontosságáról.
A Móravárosért Egyesület Horgász szakosztályát is vendégül láttuk, akik a helyi horgásztavak
védelmére szolgáló tevékenységükről is beszéltek. A kerékpáros közlekedés előnyeiről és
szabályairól is hallhattunk ezen a napon.

Előadás a helyi horgásztavak védelméről

Környezetvédelmi előadás Tápén

ÖKO-NAP az odesszai Fiókkönyvtárban
KÖNYVVÁLASZTÓ
A fiatalok könyvtári ellátása speciális feladatok elé állítja a könyvtárosokat, és ebben a munkában is
nagy szerepe van a kreativitásnak és játékosságnak. Célunk a kíváncsiság felkeltése, élményszerzés
a történetek és a fantázia világán keresztül, az olvasóvá nevelés.
Szegeden olyan szerzőket hívtunk erre a napra, akik a fiatalok érdeklődést felkeltik, népszerűek a
középiskolások és fiatal felnőttek körében.

Lakatos Levente előadása sok érdeklődőt
vonzott

Kukorelly Endre és beszélgetőtársa

NAGY KÖNYVES BEAVATÁS
Az idei évben egy kreatív, fiatalos, olvasásnépszerűsítő országos akció indult el az Országos
Könyvtári Napok keretében: a Nagy Könyves Beavatás. A csapatok szervezését, a játékra való
toborzást a korábban nálunk közösségi szolgálatot teljesítő diákok körében végeztük. Ennek
eredményeként összesen 6 csapat nevezett be Szegedről, aminek nagyon örültünk. A csapatoknak
Választási Ünnepséget tartottunk a könyvtárban, ahol találkozhattak Lakatos Leventével,
beszélgettünk a játék menetéről és a játékosoknak apró ajándéktárgyakat osztottunk ki.

MÚLTIDÉZŐ
A helyi értékek őrzésének, a települések történetének kutatásának fontos helyszíne a könyvtár. Ezen
a napon az itt őrzött emlékekbe is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők, de ezen kívül meghívjuk a
kutatóinkat, idős olvasóinkat, hogy osszák meg az élményeiket a múltról. A régről szóló történetek
segítségével kötődést és az értékek őrzésére való elhivatottságot próbálunk átadni a fiataloknak.
Szegeden több múltidéző beszélgetést, előadást tartottunk az 1956-os forradalom évfordulójához
kapcsolódva. Bán Mór, az egyik legsikeresebb kortárs történelmi író is a vendégünk volt, aki nem

csak a Hunyadiak koráról beszélt, hanem más történelmi érdekességekről. Bíró-Balog Tamás
irodalomtörténettel foglalkozó kutató, akinek a most megjelent kötete kapcsán beszélgettünk
Radnótiról és a dedikációk életrajzáról.

Bán Mór előadása a Hunyadiakról

A szegedi Szikra - 1956

Bíró-Balogh Tamás előadása

Dorozsmai helyismereti vetélkedő díjazottjai

KÖNYVTÁRI LEGEK
A lakosság változó olvasási, művelődési szokásait a jól bevált hagyományos módszerek mellett a
jelen pályázat kereteit is adó, ötletes olvasásnépszerűsítő programokkal, rendezvényekkel
formáljuk, alakítjuk. A könyvtári legek napjába minden olyan formabontó ötlet, különleges
könyvek, különleges olvasók bemutatása, a könyvtárosok „másik énjének” megjelenése is belefér,
amivel nem találkozhatunk minden nap.
Szegeden az erre a napra meghirdetett könyvtári legek játék mindegyikébe beneveztünk, és érdekes
módon ezeknek az akcióknak volt a legnagyobb sajtóvisszhangja is!

Sármos
könyvtáros
kollégáinkról
újságcikk jelent meg a helyi
Délmagyarország napilapban

és átöleltük a könyvtárat…

beavattuk az olvasót…

MOZDULJ KI!
A szórakoztató programokkal hívogató nap azt üzeni mindenkinek, hogy a könyvtár a szórakozásra,
kikapcsolódásra, találkozásokra is alkalmas hely – egy közösségi tér – de szívesen mozdulunk ki a
könyvtár falain kívülre is, hogy szabadtéri könyves játékokkal, programokkal várjuk az
érdeklődőket.

Mucsi Gergő érdekes hangszereket mutat be

Ismerkedés a Tápai gyékényszövés
hagyományával

„KÖNYVES VASÁRNAP”
A programsorozat kiemelkedő napja a Könyves Vasárnap, ahol vetélkedőkkel,
könyvtárbemutatókkal, hosszított nyitva tartással vártuk az érdeklődőket Szegeden és Csongrád
megye több településén.
Szegeden változatos programokkal vártuk egész nap az olvasóinkat: a hagyományos családi
vetélkedő mellett, használt könyvek árusítása, játékos totó értékes könyv-nyereményekért, új
olvasóinknak fél évre szóló térítésmentes beiratkozási lehetőség. A Gyermekkönyvtárban vendégül
láttuk a Mosolyra Hangolók társulatot, akik Versek nyomában címmel megzenésített versekkel
„hangolták” a gyermekeket és a felnőtteket mosolyra. A programmal célunk az irodalom
népszerűsítése és a szülőkön keresztül az egész család könyvtárba szoktatása, a gyermekek
olvasóvá nevelése.

Mosolyra hangoltak a Mosolyra Hangolók 

A 11. Országos Könyvtári Napok molinója a
könyvtár előtt

Könyves vasárnapi kitelepülés könyvtár előtt

A családi vetélkedő résztvevői

PROGRAMOK CSONGRÁD MEGYÉBEN
Az Országos Könyvtári Napok Csongrád megyei eseményeit Juhász Orsolya kezdte. Érdeklődő
gyermek arcok, csillogó szemek, figyelő tekintetek szóródtak a vendégre, aki igen csak felcsigázta
egy-egy könyvvel a közönség érdeklődését. Nagy sikere volt Lázár Ervin Szegény Dzoni és
Árnikájának, Varró Dániel Túl a Maszat hegyen és Lackfi János Apám kakasa c. kötetének. Minden
településen a gyerekek hatalmas lelkesedéssel vetették rá magukat a könyvtári kötetekre, volt, akit
szinte úgy kellett elhúznia a tanító néninek az asztaltól: menniük kellett vissza az iskolába és csak
délután tudott visszamenni kikölcsönözni a számára érdekes olvasnivalót.
Október 5-én Süveges Gergő Mindszenten az életünkben bekövetkezett, bekövetkezhető
fordulópontokról és azokhoz való hozzáállásunkról beszélt. A közönség mindvégig érdeklődve,
időnként mély bólogatásokkal, hümmögésekkel jelezte - bizony, ismerős számukra a felvetett
szituációs helyzet! Az életünk csupa változás. A körülményeink, a környezetünk is változik, és mi
magunk is alakulunk. Vajon hogyan kezeljük ezeket a változásokat? Vajon mi megy végbe
bennünk, amikor kiderül: változnunk kell? - Az előadás végén önmagukba és gondolataikba
mélyedve ültek - nehezen indultak el otthonaikba, a fejük teli volt ezekkel a megválaszolandó
kérdésekkel (is). A közönség sorai közül többen is elmentek Mártélyra is, hogy ott is meghallgassák
Süveges Gergőt - aki ott a négy alapigényünkről beszélt. Előadása segít újragondolni az otthonról
hozott adottságainkat, felismerni a sérüléseinket és elindulni a gyógyulás felé vezető úton. Vajon
megkaptam-e otthonról mindazt, amire igazán szükségem volt? És ha nem: hogyan tudom elkerülni,
hogy egy életen át kergessem, ami hiányzik?
Október 6-án Csongrád megye több településén is járt a Szegedi Látványszínház. "A történet Pisti
gazda és Pötyi kutya kalandjairól szólt. Érintette a segítségnyújtást, a barátságot, az egészséges
életmódot, az egymásra figyelést, az egészséges táplálkozást, a szelektív hulladékgyűjtést és a
mozgás fontosságát. „A művészek játszva tanítottak, és a gyerekek játszva tanultak." "Az előadás
minden tekintetben magával ragadó, aktuális, különleges élményt nyújtott kisiskolásainknak és
óvodásainknak. Civilizációs tüneteket kezeltek, nevetve, énekelve, mozogva élték bele magukat egy
egyszerű szituációba, amivel tanulva pajkoskodtak. Kis helyen, csekély kellékkel támogatva, azokat
viszont maximálisan és sokszínűen kihasználva sikerült a kapcsolatot gyermek és előadó közt
összhanggá alakítani, együtt játszani, nevelni, tanítani. Hála ezért az művészeknek és szervezőknek
egyaránt, a pedagógusoknak köszönet az aktív ösztönzésért!"

Vig Balázs közvetlenségével és megragadó stílusával elbűvölte a gyerekeket Nagymágocson és
Szentesen is. A kis olvasók azóta is folyamatosan keresik a könyveit. A képek önmagukért
beszélnek:
https://www.facebook.com/pg/gykszentes/photos/?tab=album&album_id=322884181416439
Gyulai Iván az OKN-ok alkalmával járt először Csongrád megyében. A falun élők számára egy
nagyon érdekes, és hasznos információkat tartalmazó előadáson vehettek részt. Gyulai Iván 14 éve
a mélymulcsos gazdálkodással műveli a kertjét, Gömörszöllősön az érdeklődők saját szemükkel is
meggyőződhetnek ennek a munkának az eredményeiről. Mióta nem kitakarják, hanem betakarják a
földet, nem kell öntözni, kapálni - rengeteg idő, energia szabadul fel, amely a kistelepülésen élők
számára nagyon fontos tényező.
A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA
 Nőtt az olvasás népszerűsége, hiszen akár a programokhoz kapcsolódó könyvajánlók
indíttatására, akár az író-olvasó találkozók személyes varázsának hatására, sokan vettek
kézbe új olvasmányokat, és olvastak bele olyan könyvekbe, amiket addig nem kerestek a
polcokon.
 A családi rendezvények segítik a családi kapcsolatok erősödését, a közösen és tartalmasan,
együtt eltöltött idő pozitív hatással van a családok életére, mindennapjaira.
 Ismeretterjesztő programjainkon sok gyakorlatias, hasznos tudást szerezhettek az
érdeklődők, kipróbálhatták magukat egy-egy új területen, szakértőktől kérdezhettek.
A könyvtárak életében kiemelkedő szerepet tölt be az Országos Könyvtári Napok elnevezésű
programsorozat. Segítségével olyan rendezvényeket, író-olvasó találkozókat, játékokat,
vetélkedőket tudunk megvalósítani, amelyek mind hozzájárulnak az olvasás és a könyvtárak
népszerűsítéséhez. Ezeken az őszi napokon olyan rendezvényeket szerveztünk, amelyek felhívták a
figyelmet arra, milyen alapvető szerepe van a könyvtáraknak az emberi kapcsolatok kialakításában,
megőrzésében.
Ebben a munkában kiemelkedő szakmai és anyagi támogatást kapunk a Nemzeti Kulturális Alaptól,
hiszen a programok lebonyolításához, tiszteletdíjak kifizetéséhez, a vetélkedők díjazásához
szükséges forrásokat sajnos nem tudjuk a könyvtári költségvetésből kigazdálkodni. Másik nagyon
fontos eleme a pályázatnak az országos és helyi kampány (televízióban, rádióban és a nyomtatott és
internetes sajtóban való megjelenés), ami nagyban hozzájárul a rendezvényeink sikeréhez.
Bízunk abban, hogy az ehhez kapcsolódó országos és helyi sajtókampány segítségével egyre több
és több emberhez jutott el a rendezvényeink híre, és ezáltal egyre több ember vett kézbe egy-egy jó
könyvet. Az idei évben tapasztalható emelkedés a programok és az azon résztvevők számában
azt mutatja, hogy a munkánk sikeres volt!
2015. évi NKA - OKN
pályázatból megvalósult

2016. évi NKA - OKN
pályázatból megvalósult

Település

30

39

Program

248

286

9.780

14.224

Résztvevők száma

A pályázati támogatásból származó összeget a kiírásnak megfelelően előadói tiszteletdíjra,
pedagógiai, kulturális program anyagköltségére, szakmai anyagköltségre, csoportos étkezésre,
reklám és propaganda költségre fordította a Somogyi-könyvtár.
A programsorozatot az előadók véges kapacitása és a rendezvényeink nagy száma miatt nem tudtuk
egy héten lebonyolítani, így (a pályázati szerződésben leírtak figyelemben tartásával) néhány
program áthúzódott a következő egy-két hétre is. Ezeknél a programoknál is minden esetben
feltüntettük, hogy az adott rendezvény az Országos Könyvtári Napok keretében valósul meg a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
A programokhoz kapcsolódó ismertetőket, programfüzetet, a rendezvényeken készített fotóválogatást, valamint a sajtóbeli megjelenéseket a Somogyi-könyvtár honlapján folyamatosan tettük
közzé (elérhetősége: Somogyi-könyvtár web-oldala – címlapon „NKA pályázatok” link –
„Országos Könyvtári Napok 2016” link), illetve a szakmai beszámoló szövegébe jeleztük.
http://www.sk-szeged.hu/okn-2016
Jelen beszámolót feltöltöttük a központi működtetésű hungaricana.hu portálra is:
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/

Támogatásukat használóink nevében is köszönjük!

Tisztelettel:

Dobosné Brezovszky Anikó
pályázati felelős
Olvasószolgálat – osztályvezető
Somogyi-könyvtár, SZEGED

A 2016. ÉVI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK KIEMELT RENDEZVÉNYEI
CSONGRÁD MEGYÉBEN

IDŐPONT

PROGRAM

szeptember 29. Sajtótájékoztató
október 3.
október 3.
október 3.
október 4.
október 4.
október 4.
október 4.
október 4.
október 4.
október 5.
október 5.
október 5.

Bíró-Balogh Tamás: Könyvvel üzenek néked
Radnóti Miklós dedikációi (könyvbemutató)
Ábrahám Krisztián környezetvédelmi előadása: Harmóniában a
természettel
Fejezd be! Találd ki! Juhász Orsolyával
Környezettudatos életmód a mindennapokban – vendégünk Bulla
Bianka újságíró, életmód-tanácsadó
Harmóniában a természettel – zöld háztartási praktikák az
energiafelhasználástól az egészségig Ábrahám Krisztián előadása
Természettudatosság és természetvédelem – lakókörzetünk
horgászható tavai, horgászati ismeretek (Előadó: Dudovics János)
Történelmi regény és valóság – a Hunyadi-sorozat sikerének meglepő
tapasztalatai Vendégünk Bán Mór
Öko Panna és Öko Palkó kalandjai
Dr. Karancsi Zoltán előadása a környezetvédelemről,
környezettudatosságról
Az irodalom személyessége - Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténésszel
Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus beszélget
Ritmuskuckó – Mucsi Gergő ütőhangszeres művész interaktív
hangszerbemutatója gyerekeknek
Radnóti-életrajz, másképp – amiről a dedikációk árulkodnak
Bíró-Balogh Tamás kötetbemutatója

Október 6.

Fordulópontjaink - Süveges Gergő előadása

Október 6.

Vendégünk Lakatos Levente

Október 6.
Október 6.

Ritmuskuckó – Mucsi Gergő ütőhangszeres művész interaktív
hangszerbemutatója gyerekeknek
A mi sorsfordulóink – múltidéző beszélgetés Simai Mihály, József
Attila-díjas költővel

Október 6.

Pötyi kutya megmentése - a Szegedi Látványszínház előadása

Október 7.

Tanulásra hangoló szülőknek – Tanulási szokások kialakítása
Beszélgetés Csikósné Monostori Erzsébet fejlesztő pedagógussal

Október 7.

Vendégünk Kukorelly Endre, József Attila-díjas író, költő

Október 7.
Október 7.
Október 7.

A „TANULNIJÓ” tanulásfejlesztő tanfolyam bemutató foglalkozása
Lovász Éva tanfolyamvezetővel
Ép testben – ép lélek… - Dr. Ávéd János előadása
A szabadság illata - Gr. Nádasdy Borbála könyvbemutatóval
egybekötött visszaemlékezései a forradalom 60-ik évfordulójáról

TELEPÜLÉS
Szeged
Somogyi-könyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Csongrád
Csemegi Könyvtár
Bordány, Ruzsa, Üllés
Szeged
Somogyi-könyvtár
Szeged
Rókusi Fiókkönyvtár
Szeged
Móravárosi Fiókkönyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Deszk
Mártély
Szeged
Északvárosi Fiókkönyvtár
Szeged
Hangoskönyvtár
Szeged,
Petőfi-telepi fiókkönyvtár
Mindszent
Szeged
Somogyi-könyvtár
Szeged
Szőregi Fiókkönyvtár
Szeged
Rókusi Fiókkönyvtár
Sándorfalva, Kistelek,
Pusztaszer
Szeged
Északvárosi Fiókkönyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Mindszent
Csongrád

Október 7.

Verses dalok- dalos versek kicsiknek-kicsikkel Joós Tamással

Október 7.

Október 8.

Nyomozz a könyvtárban!
Hogyan születnek a versek? Zenés családi délelőtt a Mosolyra
Hangolók zenekarral.
Csillaghúr - Sás Károly és Sás Ildikó gyermekműsora

Október 9.

Manógyár – családi vetélkedő

Október 9.

Madáretető készítése - ismeretterjesztő könyvek ajánlása

Október 10.

Fohász – zenés versösszeállítás Simai Mihály költészetéből

Október 10.

Borneó, az esőerdők világa - Dr. Karancsi Zoltán előadása

Október 10.

Egyiptomi tájak, egyiptomi emberek – Dr. Karancsi Zoltán előadása

Október 8.

Október 12.
Október 12.

Amit megeszel, életre kel – amit megeszel, az életre kell!
Beszélgetés a Kakuk Élőkert megálmodóival
A rettegő fogorvos - Találkozás Vig Balázzsal
Puszirablók - interaktív óra Vig Balázzsal

Október 13.

Találkozások – „lélektől lélekig tartó utazások” Schäffer Erzsébettel

Október 18.
Október 19.
Október 20.

Találkozások - Schäffer Erzsébettel
Dr. Gyulai Iván ökológus előadása a mélymulcsos gazdálkodásról
A mélymulcsos gazdálkodásról - Dr. Gyulai Iván ökológus előadása

Október 20.

Közönségtalálkozó Frank Júliával

Október 12.

A RENDEZVÉNYSOROZATHOZ KÉSZÍTETT MOLINO

Csanádpalota,
Apátfala, Kiszombor
Csongrád
Szeged
Somogyi-könyvtár
Hódmezővásárhely
Szeged
Somogyi-könyvtár
Csanádpalota
Szeged
Odesszai Fiókkönyvtár
Ásotthalom
Makó
Városi Könyvtár
Szeged
Szőregi Fiókkönyvtár
Szentes
Nagymágocs, Kövegy
Szeged
Csillag téri Fiókkönyvtár
Szatymaz
Zákányszék
Földeák
Makó
Városi Könyvtár

PROGRAMFÜZET
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