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NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS 
Beszámoló az Országos Könyvtári Napok 2016-2017. évi Bács-Kiskun megyei 

eseményeiről 

2016 októberében Bács-Kiskun megyében is az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

országos koncepciója szerint került sor az Országos Könyvtári Napok 

programsorozatra. Bács-Kiskun megyében hosszú ideje ez a legátfogóbb, legtöbb 

érdeklődőt vonzó könyvtári program. Szokás szerint arra törekedtünk, hogy 

valamennyi korosztály érdeklődését felkeltsük, a lakosság újabb csoportjai ismerjék 

meg széleskörű szolgáltatásainkat, és a rendszeresen könyvtárba járók is találjanak 

újdonságokat, érdekességeket a programelemek között.  

Bács-Kiskun megyében az Országos Könyvtári Napok alatt 106 település 741 

könyvtári programján 26 285 érdeklődő vett részt, ami az országos részvétel 9,4%-a. 

Ez a nagy szám a könyvtárak közti összehangolt munkának, sokirányú szakmai 

kapcsolatoknak az eredménye.  

A megyei események szakmai irányítását és koordinálását most is a Katona József 

Könyvtár végezte. Forgatókönyvek játékleírások mellett aktuális információkkal, 

módszertani ajánlásokkal, személyes konzultációval és programszervezéssel segítettük 

a városi, a községi könyvtárakat és a kistelepüléseken működő szolgáltatóhelyeinket. 

2016. OKTÓBER 3. – HÍRÜL ADJUK 
A kecskeméti események sorát a könyvtár új épületbe költözésének 20. évfordulója 

alkalmából szervezett partnertalálkozó nyitotta. Együttműködő partnereinkkel áttekintettük 

az elmúlt két évtized jelentős állomásait, eredményeit, konzultáltunk a továbblépés 

lehetőségeiről. Ebből az alkalomból került sor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

megújított terek, köztük a Tinivilág átadására is. Ez a hely az Országos Könyvtári Napok 

számos eseményének lett a helyszíne. 

2016. OKTÓBER 4. – ZÖLD KÖNYVTÁR 
Sokakat érdeklő és mindannyiunkat érintő témát jártak körbe a könyvtárak a Zöld 

könyvtár napján. A fenntarthatósággal, környezetvédelemmel és ehhez kapcsolódó 

témákkal foglalkozó dokumentumok gyűjtésével, ajánlásával, a környezeti nevelésben 

való aktív közreműködéssel eddig is sok könyvtár foglalkozott, de a nap lehetőséget 
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adott újabb és újabb részterületek megismertetésére és több korosztály bevonására. 

Dunavecse érdekes megközelítést választott a Mi mindent tudhatunk a zöld színről? c. 

programjával. Érsekhalma, Kalocsa, Szakmár, Szeremle és Tabdi játékos vetélkedőre 

hívogatta a gyerekeket, Kisszálláson Zöldövezet címmel természetismereti játékokkal 

bővíthették tudásukat az iskolások. Többen a helyi környezet természeti értékeinek 

megismertetésére koncentráltak. Pálmonostorán például a Kiskunsági Nemzeti Park 

szakemberei tartottak előadást a közeli Péteri-tó kialakulásáról, életközösségeiről, 

Tázláron az őszi és téli madár- és vadvédelem állt a középpontban. Míg 

Szabadszálláson Én kis kertet kerteltem címmel a lakosság bevonásával könyvtár 

bejáratánál virágoskertet alakítottak ki, addig Katymáron megtanulták az ökológiai 

lábnyom számításának alapjait a fiatalok. Többen foglalkoztak a hulladékkezelés, az 

újrahasznosítás témakörével is. Rém Lomtár címmel újrahasznosított tárgyakból 

rendezett kiállítást, Dunafalván és Jászszentlászló tájékoztató előadások hangzottak el 

minderről, Kecelen pedig ezekben a napokban teremtették meg az intézményben a 

szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. 

A könyvtárak öko-polcokon ajánlották gyűjteményük témához kapcsolódó 

dokumentumait, többek között Kecskeméten és Kiskőrösön is. 

A kecskeméti gyerekek a Csodabogár című hangulatos foglalkozáson bővíthették 

ismereteiket, a felnőttek Kohajda Lászlóval folytathattak tapasztalatcserét 

energiapazarló függőségeinkről, a mindennapok környezetvédelméről. 

Ebben a népszerű témában hónapokon át folyamatos érdeklődést tapasztaltunk, ezért 

később is többféle lehetőséget teremtettünk a tájékozódásra, ismeretszerzésre. 

Segítségünkre voltak ebben a Bogárháton projekt keretében kifejlesztett játékok. 

Ennek keretében ősszel Akasztó, Csengőd és Soltszentimre, tavasszal pedig 

Csólyospálos és Harkakötöny kisdiákjai élvezhették a játékos ismeretszerzést, iskolán 

kívüli észrevétlen tanulást. Nem új partnerünk az Ökokreatív Kft. sem. Ezúttal, a Zöld 

könyvtár idei zárasaként a lim-lom mese c. interaktív előadásukra hívtuk meg a 

gyerekeket Kunadacson és Kecskeméten. 

2016. OKTÓBER 5. – KÖNYVVÁLASZTÓ 
Sokféle olvasásnépszerűsítő játékkal, vetélkedőkkel, készültek a könyvtárak a 

könyvválasztó napra. Az elmúlt évek ilyen típusú napjai alatt számos olyan ötlet került 
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kidolgozásra, amelyekkel a különböző korosztályok figyelmét az irodalmi alkotásokra 

lehet irányítani. Sokan voltak kíváncsiak a könyvbemutatókra: Kiskunfélegyházán 

Móra László Válogatott írások c. kötetét, Bácsalmáson Orgovány Anikó Vándorlás c. 

versgyűjteményét, Kiskőrösön Bán Mór Hunyadiakról szóló sorozatát ajánlották a 

közönség figyelmébe. A kortárs szerzőkkel való találkozások mindig nagy élményt 

jelentenek. Ilyen eseményekre nem csak ezekben a napokban, de a rendezvénysorozat 

folytatásaként is sor került. Simai Mihály József Attila-díjas költő Kiskunmajsa, 

Vadas Zsuzsa és Finy Petra Kecel vendége volt. Kovács Eszter a Pagony Kiadót 

képviselte a kiskunfélegyházi közönségtalálkozón. Vig Balázs meséit Jakabszálláson 

és Páhin, Bosnyák Viktória írásait Kecskeméten, a Hunyadivárosi Fiókkönyvtárban, 

Sohonyai Edit kamasztörténeteit és Bátky András mesegyárát a központi könyvtárban 

élvezhették a gyerekek. Sok helyen került sor a népmesékhez kapcsolódó eseményekre 

is. Dunaszentbenedeken, Fajszon, Nyárlőrincen és Szabadszálláson az óvodások 

vettek részt mesedélelőttökön, Kecskeméten Kríza Ildikó és Kriston-Vízi József 

mesegyűjteményeihez kapcsolódtak a foglalkozások, mesés találkozások. Tabdin 

Marék Veronika Kavicsmese c. alkotása került feldolgozásra, Kalocsán őszi 

könyvkavalkád keretében választhattak olvasnivalót a betűbarátok: Bácsszőlősön a 

felnőttek ajánlották egymásnak kedvenc olvasmányaikat, rövid felolvasásokkal is 

kedvet ébresztve a művek megismeréséhez. Dunavecsén Könyvbúvárok címmel 

hirdettek olvasási játékot, Dunatetétlen Könyves kihívással ünnepelte könyvtár 

átadásának 5. születésnapját. Útra kelt a Furfangos Paraván is, hogy Lázár Ervin 

történeteivel megörvendeztesse a kicsiket Kaskantyún, Páhin és Tabdin. 

Kecskeméten Böszörményi Gyula találkozott a tiniolvasókkal a Nagy Könyves 

Beavatás Választási Ünnepségén. A könyvválasztó napon mutattuk be a Kutyával Egy 

Mosolyért Alapítvány frissen megjelent kötetét Kutyákkal nem csak egy mosolyért 

címmel. 

A hagyományos események mellett folytattuk azt a sorozatunkat, amikor sérült 

emberekkel személyesen találkozhatnak a gyerekek. A Magyar Vakok és 

Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületével már rendszeres a kapcsolatunk, 

újdonság volt viszont a Bács-Kiskun Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat és az Értelmi 
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Fogyatékosok Nappali Intézménye lakóinak találkozása a gyerekekkel. Ezeket az 

alkalmakat a pedagógusok és a szülők is nagyon hasznosnak tartották.  

2016. OKTÓBER 6. – MESÉL A MÚLT 
A programsorozat egy napja 2016-ban is a magyar történelemhez, a települések 

múltjához, értékeihez, hagyományihoz kapcsolódott. Ehhez sokféle tevékenységi 

formát választottak a könyvtárak.  A fülöpjakabi gyerekek helyismereti vetélkedőn 

vettek részt, Solton a könyvtár névadójának, Vécsey Károlynak a bemutatására 

vállalkoztak, Csengőd Dunaszentbenedeken, Dunavecsén, Hartán, Kelebián, 

Kerekegyházán, Szalkszentmártonban az aradi vértanúk emlékeztek kiállítással, 

versekkel, internetes kutatómunkával, esti gyertyagyújtással. Fajsz és Katymár 

történelmi filmeket vetített a KönyvtárMozi keretei között, Csávolyon és Dávodon a 

kistelepülési értéktárakat népszerűsítették a lakosság körében. Dunatetétlenen a 

községről készült kisfilmet élvezhette a közönség, Fülöpházán pedig a falunapok 

többéves történetét idézték fel. A Bajai Fiatalok Színházának egykori és jelenlegi tagjai az 

elmúlt 20 év legemlékezetesebb pillanatait idézték fel,  a „Kell egy színház" című jubileumi 

könyv bemutatójával egybekötve. 

Hajóson a magyarországi németek kitelepítésére emlékeztek. A tematikához 

illeszkedő kiállításokra is sor került a megyében. Katymáron Tóth István fotóművész 

alkotásai kerültek bemutatásra, Madarason Helyi motívumok címmel kézimunka-

kiállítás nyílt. Képek egy letűnt világról címmel. Sokan voltak kíváncsiak 

Kiskunmajsán Paskuj István fényképész a város köztéri szobrairól szóló 

ismeretterjesztő előadására, Kiskőrösön pedig Turán István történész beszélt a II. 

világháború városhoz kötődő eseményeiről. 

A megyeszékhelyen A Don kanyartól a Muszájig címmel a kecskeméti utcanevek 

érdekességeit gyűjtötte össze dr. Erdélyi Erzsébet nyugalmazott egyetemi tanár. Az 

iskolai csoportoknak erre az alkalomra Bács-Kiskun megyei nyomkereső címmel 

állítottunk össze egy játékot, a kisebbekkel pedig a Kukoricamorzsoló c. könyvtári 

foglalkozáson nagyszüleink játékairól beszélgettünk. 

2016. OKTÓBER 7. – KÖNYVTÁRI LEGEK 
Érdekes és látványos kezdeményezés volt a könyvtári legek napja. Településenként 
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eltérő módon, de szinte mindenütt megtalálták azt a kategóriát, amiben az adott 

közösség kiemelkedő volt. Sok helyen keresték a legtöbbet kölcsönzőket, a 

legfiatalabb és legidősebb olvasókat, a legrégibb, legnagyobb, legkisebb, 

legvastagabb, legnehezebb könyveket. Így megtudtuk, hogy megyénkben Baja a 

legtöbb régi könyvet (4350 mű)őrző közművelődési könyvtár, és hogy a nevezések alapján 

Kalocsán él a legidősebb könyvtáros Sz.: 1935.12.18.) 

A legek napján kiderült, hogy a mi könyvtárunk tagja az ország legidősebb olvasója, a 110 

éves Margit néni, aki „a könyveket viszont valósággal falja: hetente általában egy 

szerelmesregényt elolvas, úgyhogy a családtagoknak gyakran kell menniük kölcsönözni a 

könyvtárba.” (Sajnos Margit néni a beszámoló készítésének idején már nincs köztünk.) 

Kecskeméti az ország legsármosabb könyvtárosa, Virág Barnabás is, aki több alkalommal 

kapott megszólalási lehetőséget az országos és a helyi sajtóban. 

Új kezdeményezésként országszerte sor került ezen a napon a könyvtárak átölelésére, így 

Kecskeméten is közel 200 könyvtárbarát gyűlt össze ebből az alkalomból. 

2016. OKTÓBER 8. – MOZDULJ KI! 
Nem először fordul elő, hogy egy-egy könyvtári eseményre a falakon kívül kerül sor. 

Szombaton megyeszerte elhagytuk a könyvtárakat. A cél szolgáltatásaink 

népszerűsítse volt valamennyi korosztály körében. Mindenütt a helyi igényekhez és 

lehetőségekhez igazították a programokat. Előkerültek a kerékpárok is. A 

tiszakécskeiek biciklis irodalmi kirándulást tettek a Kutyakaparó csárdához, ahol 

Petőfi Sándor 1847 januárjában látogatása emlékére megírta a csárdáról a névadó versét.  A 

bócsai könyvtárból a soltvadkerti könyvtárba, Szeremléről pedig Dunafalvára kerekeztek a 

vállalkozó kedvűek. Szabadszálláson Robinson-kaland várta a gyerekeket, amelynek 

keretében a könyvtárban és azon kívül kerestek választ érdekes kérdésekre – mozijegyekért. 

Baján Mészáros Lázár és Tóth Kálmán nyomába eredtek a Rezét Kupa helyismereti játék 

indulói. Vaskúton a vasúti tanösvényhez, Móricgáton a Helytörténeti Gyűjteményhez, 

Kunadacson a Tájházhoz sétáltak közösen az érdeklődők. Dunavecsén az Árpád-kori 

témaparkban, Dunatetétlenen a könyvtár előtti fás ligetben, Kunadacson a piacon került sor 

irodalmi játékokra. Kecskeméten egy iskolás kötélugró csoport bemutatkozásával indult 

a nap, majd a város több pontján – a piacon, a Vadasparkban, az uszodában és a Luca 

szobornál – vártuk játékkal, olvasással a családokat. A Köztemetőben Kecskemét 

jelesei címmel helyismereti sétát tettek a könyvtárosok vezetésével a felnőttek. 
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Rendhagyó volt a délutánunk is, hiszen ekkor látogattuk meg a könyvtárosok által 

örökbe fogadott Könyvtári Macikat, azaz az örvösmedvéket.  

* * * 

2016. OKTÓBER 9. KÖNYVES VASÁRNAP 
Kecskeméten is a Könyves Vasárnap volt az Országos Könyvtári Napok lakossági 

záróeseménye. Már a tervezéskor gondoltunk arra, hogy minden korosztály találjon 

kedvére valót ismeretszerzési, közösségi, szórakozási lehetőséget ezen a hétvégén is. 

A nap Ribizli bohóc zenés-verses műsorával indult, majd nagy őszi betűvadászattal, 

vasárnapi észpörgetővel, mesével, játékkal folytatódott. A 2014-ben 

hagyományteremtő szándékkal útjára indított Emberek, sorsok, díjak program 

keretében olyan Bács-Kiskun megyei személyek meghívására került sor, akik 2016-

ban országos, megyei vagy városi kitüntetésben részesültek. A Dance for Art Tánc-

stúdió évek óta együttműködő partnerünk, a bemutatójukat követő tánctanulásra most 

is kíváncsiak voltak a felnőttek. A megyében több könyvtár is kínálta szolgáltatásait 

ezen a napon. Lajosmizsén kiosztották az Év olvasója díjat, Tázláron örórai teára 

várták a lakosságot, Fülöpházán Minecraft-verseny zajlott, Ribizli bohóc őszköszöntő 

műsorával Császártöltésen és Bátmonostoron varázsolta el a közönséget. 

* * * 

Megyeszerte használták az általunk készített központi forgatókönyveket. 

A Könyvári Maci 2016 őszén mondókákkal és magyar népmesékkel ismertette meg 

az ovisokat Bátmonostoron, Borotán, Csávolyon, Dunatetétlenen, Érsekhalmán, 

Fülöpjakabon, Géderlakon, Hartán, Jánoshalmán, Kalocsán, Kaskantyún, Katymáron, 

Kecskeméten, Kéleshalmon, Madarason, Mátételkén, Miskén, Nyárlőrincen, 

Pálmonostorán, Rémen és Szentkirályon. 

Nyomkereső játékunkkal Bács megyei barangolásra biztattuk a gyerekeket. A szépirodalmi 

és ismeretterjesztő művekre épülő feladatsorhoz internetes feladatok is kapcsolódtak. Mindez 

Fülöpjakabon, Kalocsán, Kecskeméten (központi könyvtár és fiókkönyvtárai), 

Kiskunfélegyházán, Madarason, Miskén és Soltvadkerten zajlott. 

Az Olvassunk együtt! játékban olvasmányokhoz, érdekes történetekhez kapcsolódó kérdésekre 

kellett a gyerekeknek választ találniuk. Reméljük, hogy a fejtörők megfejtésével kedvet kapnak a 
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gyerekek a teljes művek megismeréséhez Bócsán, Csávolyon, Jánoshalmán, Kalocsán, 

Kisszálláson, Miskén, Nyárlőrincen és Szeremlén. 

Zöldike címmel egy olyan foglalkozás forgatókönyvét készítettük el, amelyben 

természetismereti játékok szerepeltek. Ezt átadtuk azoknak a könyvtáraknak, akik szívesen 

játszottak, beszélgettek a kisiskolásokkal természeti környezetünkről. A tanév során a 

forgatókönyv alapján, annak kiegészítésével, helyszíni adaptálásával természetismereti 

vetélkedőre is sor került, ahol a legügyesebb, legkitartóbb játékosok könyvjutalmat 

vehettek át. A Zöldike játék helyszínei voltak: Baja, Bócsa, Csávoly, Dunatetétlen, 

Érsekhalma, Fülöpjakab, Jánoshalma, Kalocsa, Katymár, Kecskemét (központi könyvtár és 

fiókkönyvtárai), Kéleshalom, Kiskunfélegyháza, Madaras, Miske, Páhi, Szenkirály. 

Számos település gyereklakói tették próbára tudásukat a Betűbuli és a tematikus Ne 

csak lógj a neten! játékokban.  

Az Országgyűlési Könyvtár szervezésében 2016-ban is sor került a „Könyvtár, ami 

összeköt” szakmai továbbképzésre határon túli magyar könyvtárosok részvételével. 

Októberben 6 könyvtárost fogadtunk a Katona József Könyvtárban, akik részt vettek 

az Országos Könyvtári Napok eseményein, információkat, tapasztalatokat, ötleteket 

gyűjthettek. Mindannyian igen hasznosnak és tartalmasnak ítélték a nálunk töltött 

napokat.  

A helyi programokat népszerűsítő szórólapokat eljuttattuk az oktatási, egészségügyi, 

szociális intézményekbe, bevásárlóközpontokba, társintézményekbe, civil 

szervezetekhez. 

Az eseményekhez A/3 méretű plakátok készültek, ezek elektronikus változatát a 

honlapunkon és a közösségi oldalakon is elhelyeztük. A kistelepülések könyvtári 

szolgáltatóhelyeire, valamint a városokba elektronikus úton küldtük az általunk 

szerkesztett, a központi elemeket tartalmazó plakátokat, amelyeket az adott 

helyszíneken már csak nyomtatni kellett.  A Bács-Kiskun Megyei Katona József 

Könyvtár főbejáratának két oldalán már jóval az események előtt óriás méretben is 

megjelent az Országos Könyvtári Napok logója.  

A Országos Könyvtári Napok pillanatait nagyon sok digitális fotó őrzi. Ezekből 

folyamatosan válogattunk a központi honlapra is.  A Katona József Könyvtárban 





ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
PILLANATKÉPEK A BÁCS-KISKUN MEGYEI ESEMÉNYEKRŐL 

 
 

Sztorik a kulisszák mögül – Baja Oroszlán a könyvtárban - Érsekcsanád 

  

Robinson-kaland - Szabadszállás Bogárháton - Soltszentimre 

  

Zöldike - Szalkszentmárton Információkeresés a Zöldike játékban – 
Katymár 



 

  

Rajzolok egy szép világot – Kecel Simai Mihály költői estje – Kiskunmajsa 

  

Mozdulj ki! – Bócsa Miért éppen gyógynövény? – 
Tiszakécske 

  

Történelem és költészet. A versklub 
összejövetele – Harta Mesél a múlt – Kalocsa 

 
 
 



PROGRAMOK KECSKEMÉTEN 

  

20 éve a Piaristák terén – Partnertalálkozónkat 
az épület tervezői is megtisztelték  

Hogyan kell szeretni? vendégünk: Bátky 
András meseíró 

  

Kutyákkal Egy Mosolyért Alapítvány 
könyvbemutatója 

Sport-poha-rak – Az Értelmi Fogyatékosok 
Nappali Intézménye bemutatója 

  

A könyvtár körbeölelése – olvasókkal és 
könyvtárosokkal 

Örökbe fogadtuk a Vadaskert örvös medvéit – 
és bemutattuk nekik a Könyvtári Macinkat 



  

A Tinivilág vendége: Böszörményi Gyula író Ribizli bohóc őszköszöntő műsora 

  

Lim-lom mese Hogyan kell szeretni? – Bátky András meseíró 

  

A kötélugró csoport bemutatkozása Csodabogár – természetismereti játékok 



AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BÁCS-KISKUN MEGYEI 
ESEMÉNYEIHEZ KÉSZÜLT NYOMDATERMÉKEK 
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