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SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

A NAGY KÖNYVTÁRI SHOW MEGRENDEZÉSÉRE NÓGRÁD MEGYE 

KÖNYVTÁRAIBAN  

címmel benyújtott nyertes pályázatra 

Pályázati azonosító: 3508-01258 

 

 

A 2015-ös évben is a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma  biztosított pályázati 

lehetőséget arra, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség által kezdeményezett és koordinált 

Országos Könyvtári Napok programsorozat  megszervezéséhez és lebonyolításához anyagi forrást 

teremtsünk. 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Nógrád megye) által beadott pályázathoz csatlakoztak megyénk 

városi könyvtárai is. (Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, Szécsény) 

 

A NAGY KÖNYVTÁRI SHOW lehetőséget biztosított az elmúlt évtized összefogás témáinak 

újragondolására, minden korosztály megszólítására, a civil partnerekkel a már jó kapcsolatok tovább 

éltetésére. Mód nyílt a pályázati forrás által arra is, hogy az év legnagyobb volumenű könyvtári 

rendezvénysorozatát tudjuk megvalósítani.  

A programhét tematikus napjait sikerült megtölteni színes, érdekes, sokakat érdeklő eseményekkel.  

Voltak kiállítások, előadások, kisebb és nagyobb csoportos foglalkozások, játékok, vetélkedők. 
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A hét programjai városonként: 

 

Salgótarján 

 

2015. október 5. (hétfő) 

Sajtótájékoztatót tartottunk Nógrád megye újságírói, média szakemberei számára. 

 Az  „Olvassunk együtt!” tematikus nap egy programját ezen a napon tartottuk meg a BBMK-ban, mivel 

a könyvbemutatóra meghívott író – Egressy Zoltán - ezen a napon tudta vállalni a felkérést. Az irodalom 

és a foci  c. beszélgetést Mizser Attila a Palócföld c. folyóirat főszerkesztője vezette. Bemutatásra került 

Egressy Zoltán Lila csík, fehér csík címmel ez évben megjelent könyve. 

 

2015. október 6. (kedd) 

Megemlékezések, emlékek napja 

Emlékkiállítás és rendhagyó történelemóra az Aradi Vértanúk tiszteletére című közös kiállítást 

rendeztünk a Dornyay Béla Múzeummal és a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával. 

Ugyanilyen címmel Gusztiné dr. Toronyi Judit a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárának 

igazgatója tartott előadást elsősorban középiskolásoknak, de felnőtt korúak is meghallgatták őt. 

 

2015. október 7. (szerda) 

Összefogás az egészségünkért 

Ezen a napon délelőtt az Élj egészségesen, szeress egészségesen! és az Azzá leszel, amit eszel! című 

előadást – nagy örömünkre - duplázni kellet, ugyanis olyan nagyszámú diáksereg érkezett, hogy egy 

terembe nem fértek be. Ugyanezen a napon a felnőttekhez is szóltak az előadók: Ép testben, ép lélekkel az 

egészségért címmel Mihók Viktória pszichológus, Könnyebben könnyebb! címmel Sturmann-né Füleki 

Andrea gyógytornász tartott egészségmegőrző, preventív előadást. Volt gasztronómiai bemutató és 

kóstoló egészséges ételekből. A zenekedvelő közönség a Szvitamin klubban zenei érdekességeket, 

különlegességeket és furcsaságokat hallgathatott. 

 

2015. október 8. (csütörtök) 

Partnerségben a biztonságos életért 

Ne légy áldozat! címmel több érdekfeszítő előadást, bemutatót szerveztünk erre a tematikus napra. Volt 

katasztrófavédelmi előadás középiskolásoknak, kutyás mentés bemutatók, - itt minden korosztályból 
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voltak érdeklődők, láthatták az érdeklődők a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 

Egyesület bemutatóját, tűzmegelőzési tanácsokat, baleset-megelőzési praktikákat hallhattunk. A Palóc 

Mentőcsoport eszközeit kézbe vehették, kipróbálhatták a látogatók. 

 

2015. október 9. (péntek) 

Könyvtári show 

Avattunk tanulószobát könyvtárunk Gyermekrészlegében,  meseparavánok kerültek kihelyezésre, szintén 

a Gyermekrészlegben, ahol Shrekként, királylányként, ill. királyfiként lehetett fotózkodni, ill. lehetőség 

nyílt Filuval, a BBMK kabalakutyájával való szelfizésre is. Ezek folyamatosan, az OKN végeztével is 

lehetőségként állnak a gyermekek rendelkezésére. 

 

2015. október 10. (szombat) 

Könyvtári show 

Erre a napra kulturális bemutatkozási lehetőséget hirdettünk civilszervezetek részére, Ki, mit show/z!? 

címmel. 14 színvonalas produkciót láthattunk: volt vers, ének, mese, tánc. A zsűri és a közönség is 

minden produkciót kiválóra minősített. Az ott lévők a folytatás reményében köszöntek el egymástól. A 

program lebonyolításában partnerünk volt a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete. 

 

2015. október 11. (vasárnap) 

Könyves vasárnap 

A rendkívüli nyitvatartási napon megünnepeltük a 10 éves Edit néni könyvespolca című programunkat, 

ahová sok egykori kisdiák, ma már felsőoktatásban tanuló fiatal is visszajött. Az ünnepi programban 

visszatekintettünk az elmúlt 10 év foglalkozásaira egy vetítés keretében. A jó hangulatú ünnepi műsort a 

Kerek Perec Egylet szolgáltatta. 

 

Forgách-i Fiókkönyvtár: 

Mesés őszi „kincskeresés” címmel óvodásoknak szerveztek foglalkozást.  

 

Zagyvarónai Fiókkönyvtár:  

Őszi mesés barkácsoláson mesékkel fűszerezett madáretető készítésen  vehettek részt a legkisebbek. 
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Beszterce Lakótelepi Fiókkönyvtár: 

Mit, hogyan, mikor mondjuk? címmel kommunikációs vetélkedőn vehettek részt az iskola 5. osztályosai. 

 

Az egész hét folyamán élhettek a BBMK olvasói a késedelmi díj megfizetése nélküli lehetőséggel, a lejárt 

kölcsönzési határidejű könyvek esetében. 

Kedvezményes beiratkozással lehettek tagjaink a héten beiratkozók. 

 

 

 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár adatai: 

  Programok száma Létszám 

Összesen 49  4811  

Típus szerint 

kiállítás 4  762  

internetes játék, vetélkedő 1  115  

előadás, beszélgetés 10  1179  

szolgáltatás bemutatása 4  211  

egyéb program 30  2544  

Témakör szerint 

Megemlékezések, emlékek napja  2  383  

Partnerségben a biztonságos életért 9  1413  

Összefogás az egészségünkért 8  1248  

Olvassunk együtt! 23  930  

Könyvtári show 7  837 

 

 

 

Balassagyarmat 

 

A város szülöttje, Hatala Csenge elsőkötetes írónő könyvének, a Hírzárlat c. műnek bemutatójára került 

sor, amely a városban, 1973-ban történt túszdráma történéseit dolgozza föl. Tangó az El Caminón Sziebig 

Tímea  a zarándoklatról való visszaemlékezéseit hallgathatta a közönség. Az OKN napjain Meseidő 

címmel játékos könyvtári mesefoglalkozás hirdettek óvodások számára. A programon palóc mesék 

feldolgozására került sor, ahol a gyermekek aktívan vettek részt. 
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A Könyves show keretein belül a Csillaghúr együttes tartott zenés író-olvasó találkozót, könyvbemutatót, 

majd Terényi Zsuzsi kézműves foglalkozására került sor, ahol kicsik és nagyok egyaránt részt vehettek. 

A hét folyamán ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosított a könyvtár. 

 

 

  Programok száma Létszám 

Összesen 11  517  

Típus szerint 

kiállítás 0  
 

internetes játék, vetélkedő 7  156  

előadás, beszélgetés 2  166  

szolgáltatás bemutatása 0  
 

egyéb program 2  195  

Témakör szerint 

Megemlékezések, emlékek napja  1  99  

Partnerségben a biztonságos életért 0  
 

Összefogás az egészségünkért 1  67  

Olvassunk együtt! 7  156  

Könyvtári show 2  195 

 

 

Bátonyterenye 

 

A Városi Közművelődési Központ és Könyvtár vendége volt Sohonyai Edit, aki Kamaszoknak az első 

élményekről címmel tartott előadást általányos iskolásoknak. 

Az irodalomkedvelő közönség számára Patakiné Kerner Edit előadóművész beszélt könyvekről, 

versekről, a bennük rejlő kincsekről Egy könyv csendes csillagvilága címmel. 

 

Pásztó 

 

A Teleki László Városi Könyvtár Sajtótájékoztatóval indította a programhetet. Ne válj áldozattá! címmel 

Dr. Garamvölgyi László, a  Nemzeti Bűnmegelőzési tanács kommunikációs igazgatója előadását 

hallgathatták meg középiskolások. Az interaktív előadás a prevenció fontosságára mutatott rá elsősorban. 

Alsó tagozatos gyermekekkel találkozott Telegdi Ágnes írónő, aki az Ó, azok a csodálatos állatok című 
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vetítettképes programjával örvendeztette meg a kicsiket. A felső tagozatosok Godó Anna 

mentálhigiénikus, természetgyógyásszal tölthettek el egy kellemes órát, önismereti foglalkozáson 

vehettek részt. 

Az Olvasás éjszakáján rendhagyó nyitva tartással várta könyvtár az olvasókat, érdeklődőket. 19-24 óra 

között teljes szolgáltatással fogadták a látogatókat. A helyismereti totó helyes kitöltői könyvjutalmat 

kaptak. A 10-12 éves vállalkozó kedvű gyerekek este 7 órától másnap reggel 7-ig voltak a könyvtár 

vendégei. Igen nagy sikert aratott az elemlámpás keresés, a varázstotó. A legügyesebbek 

könyvjutalomban részesültek, de senki sem maradt ajándék nélkül. A Könyves vasárnapon 3D origami 

kézműves foglalkozás és kiállítás várta a kicsiket és nagyobbakat egyaránt. 

 

 

  Programok száma Létszám 

Összesen 6  252  

Típus szerint 

kiállítás 0  
 

internetes játék, vetélkedő 1  19  

előadás, beszélgetés 3  142  

szolgáltatás bemutatása 0  
 

egyéb program 2  91  

Témakör szerint 

Megemlékezések, emlékek napja  0  
 

Partnerségben a biztonságos életért 1  61  

Összefogás az egészségünkért 1  28  

Olvassunk együtt! 2  106  

Könyvtári show 2  57 

 

 

Rétság 

 

Tegyünk testi-lelki egészségünkért címmel Dr. Bódi István háziorvos tartott előadást a településen 

élőknek. Az előadás fő témája a hosszú, egészséges élet volt. A téma népszerűségét igazolta, a rengeteg 

kérdés, amit a közönség tett föl az előadás után, melyekre természetesen választ is kaptak az előadótól. 

Szabadságunk vértanúi címmel Mezőfi Zoltán történelem tanár az általános iskola 7-8. osztályos 

tanulóinak tartott vetítéssel egybekötött előadást az 1948-49-es szabadságharc utáni megtorlásról, a 
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kivégzett tábornokok életútjáról. A diákok koszorút is elhelyeztek a Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár falán lévő emléktáblánál. 

Jávorka János, a helyi polgárőrség vezetője Félelem nélkül a biztonságos életért  című előadását 

középiskolások és a felnőtt korosztály hallgatta. Ezt az előadást beszélgetés követte. 

 

 

 
Programok száma Létszám 

Összesen 3  120  

Típus szerint 

kiállítás 0  
 

internetes játék, vetélkedő 0  
 

előadás, beszélgetés 3  120  

szolgáltatás bemutatása 0  
 

egyéb program 0  
 

Témakör szerint 

Megemlékezések, emlékek napja  1  70  

Partnerségben a biztonságos életért 1  32  

Összefogás az egészségünkért 1  18  

Olvassunk együtt! 0  
 

Könyvtári show 0  
 

 

 

Szécsény 

 

A szécsényi Krúdy Gyula Könyvtár az OKN keretében vendégül látta Fazekas Zoltánné kineziológust, 

aki Kineziológia – lehetőségek a stressz-mentes életért címmel tartott előadást. Hatala Csenge: Hírzárlat 

c. könyvéről Tarnóczi László újságíróval beszélgetett egy könyvbemutató keretében. Az Olvasás 

éjszakáján Fogságban a könyvtárban címmel rendeztek szabaduló show-t. A Könyves vasárnapon a 

Birimálé Bábszínház a Rella rigó barátra lel című zenés előadásának tapsolhatott a publikum.  

 

  Programok száma Létszám 

Összesen 4  112  

Típus szerint 

kiállítás 0  
 

internetes játék, vetélkedő 1  40  



 

 

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555  

E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu 

előadás, beszélgetés 3  72  

szolgáltatás bemutatása 0  
 

egyéb program 0  
 

Témakör szerint 

Megemlékezések, emlékek napja  0  
 

Partnerségben a biztonságos életért 0  
 

Összefogás az egészségünkért 1  24  

Olvassunk együtt! 1  18  

Könyvtári show 2  70 

 

 

Számadatok: 

Résztvevők létszáma: 

 

  - 14 14 - 18 18 - 50 50 - összes 

Nógrád 4813  1679  2337  1937  10766 

 

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statLetszam.aspx 

 

Nógrád megyei adatok: 

 

program intézmény település 

                        211 91 75 
 

 

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statisztika.aspx 

 

 

Az Országos Könyvtári Napok programjaival Nógrád megye könyvtárai eleget tettek a társadalmi 

szerepvállalás elvárásainak és követelményeinek. 

Célunk volt, hogy helyi társadalom valamennyi rétegének és korosztályának minőségi,  kulturális 

igényeket kielégítő programokat biztosítsunk. Az eddig még meg nem szólított, vagy nem aktív 

réteget is könyvtárainkba invitáljunk.  

http://osszefogas.kjmk.hu/statLetszam.aspx
http://osszefogas.kjmk.hu/statisztika.aspx
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Pillanatképek: 

 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

 

 
Az irodalom és a foci    Szvitamin klub 

 

 
Emlékkiállítás és rendhagyó történelemóra… 

 

 
Élj egészségesen, szeress egészségesen! Összefogással az egészségünkért! 

 

             

Ne légy áldozat! 

 

 

 

 

 



   
Tanulószoba avatás      Szelfizz Filuval!  Legyél Shrek, királylány vagy királyfi! 

 

 

 

 

 

  
      Ki, mit show/z!? 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

10éves az Edit néni könyvespolca 

 

 

  
Kedvezményes beiratkozás   Könyv- és folyóiratbörze 

 



  
Könyvajánló kiállítás 

 

 

Fiókkönyvtárak 

 

 

 

              
 

 

                                         
 

 

  



Balassagyarmat 

 

  

    
 

 

Bátonyterenye 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pásztó 

                 
 

                   
 

 

Rétság 

                             
                                                     

                               
 

 

  



Szécsény 
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