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II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiumához az Országos Könyvtári Napok megyei rendezvénysorozatának finanszírozására. Az előzetes munkában évről évre több könyvtár vesz részt. Most is így volt. A közös gondolkodás 1.800.000 Ft támogatást eredményezett a résztvevő intézmények számára. Mivel a támogatási
szerződés erre lehetőséget biztosított, programjaink a megvalósítás teljes időintervallumát lefedték.
A gyermekkönyvtár az elnyert pályázati forrás felhasználásával az őszi könyvtári napok és a könyvtári majális idején színes programokat szervezett az intézménybe látogató gyermekek és szüleik számára.
A tapasztalatok és a visszajelzések azt mutatják, hogy ez a rendezvénysorozat igényes közösségi élmények átélését, zenei élményeket, játékos ismeretszerzést, és nem utolsósorban a tanulók olvasáskultúrájának elmélyítését eredményezték.
Az őszi Országos Könyvtári Napok nagyobb gyermekeknek szóló rendezvénysorozata 2016. október 6-án Balázs Ágnes író, dramaturg, színész találkozójával kezdődött. Az írónő a gyermekek körében
kedvelt Lufi könyvekből olvasott fel részleteket. Majd kérdéséket tett fel az elhangzottakkal kapcsolatban, és a jól válaszolókat meg is ajándékozta. A gyerekek élvezettel hallgatták Balázs Ágnes művészi
előadását.
A Könyves Vasárnapon a „Szabadítsuk ki a királylányt!” címmel a könyvtár egész épületében családi vetélkedő zajlott. A játék során a különböző állomásokon a Miskolci Musical- és Dalszínház művészei jelmezbe öltözve, feladatokkal felvértezve várták a csapatokat. A legügyesebb családok nyereményekkel, és a Miskolci Musical- és Dalszínház koncertjével is gazdagodtak. Nagyon sok érdeklődőt
vonzott a Mesterség-próba, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület bemutatója és játszóháza. A nemezelés és a bőrözés „tudományát” próbálták ki az érdeklődők az alkalmi manufaktúrában. A Könyves
Vasárnapon került sor – a sok éves hagyományt folytatva – a könyvtár legifjabb és legidősebb olvasó-

jának köszöntésére, és ezen a napon volt az Olvasók királynőjének és királyának koronázási ünnepsége
is. Azok a tanulók kapták ezt a megtisztelő címet, akik a meghirdetett olvasási pályázat legeredményesebb szereplői voltak.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekkönyvtáros Műhely szakmai napján 2016. november
25-én nagy érdeklődés és figyelem kísérte a könyvtárosok részéről Kádár Annamária pszichológus A
mesék gyógyító és fejlesztő ereje című előadását, mely szakmai és emberi iránymutatásul szolgált minden résztvevő számára. Komló-Szabó Ágnes, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársa egy egyedülálló kezdeményezés, az „E'mese vár” című élményalapú olvasásnépszerűsítés Heves
megyei tapasztalatait mutatta be a szakmai napon jelenlévő iskolai és gyermekkönyvtárosoknak.
A III. Könyvtári majális nyitóprogramja a Kolompos együttes koncertje volt. Az együttes játékos
formában ismertette meg a gyerekeket a hangszerek, a népzene, a néptánc alapjaival. Mindezt odafigyeléssel, szórakoztató formában tették. Az együttes igényes zenei élményt, és önfeledt szórakozást nyújtott a közel 150 fős közönségnek.
A könyvtári napok egyik legnagyobb kihívása volt az Öleljük meg a könyvtárat! akció (a klip elérhető a https://youtu.be/1U9yfFuvqfU címen). Ugyanis a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár városi hálózatának nyolc könyvtára közül a leginkább körbeölelhető épület egyben a legnagyobb is. A sajtón keresztül és saját publikus felületeinken, szórólapokon, hírlevélben kértük olvasóinkat, jöjjenek el, és az öleléssel közvetítsük azt, hogy a könyvtár ma is a legszerethetőbb helyek egyike.
Úgy számoltunk, ahhoz, hogy a mintegy 200 méter kerületű épületen körbeérjen a lánc, legalább 150
emberre van szükség. A siker érdekében jó hangulatot és beiratkozási kedvezményt ígértünk. Az ölelésben résztvevők emlékbe egy feliratozott szilikon karkötőt is kaptak – ez segített a beiratkozási kedvezmény érvényesítésében és a pontos létszám megállapításában is. A számolás 234-nél állt meg! A résztvevők kiválóan reprezentálták olvasóink közösségét: jöttek nullától kilencvenkilenc éves korig, lányok és
fiúk, nyugdíjasok, családok, barátok sétáltak egymás kezét fogva a könyvtár körül, a népzene ritmusára.
A Magyar Televízió 1-es csatornája élőben jelentkezett be az akcióról, a helyi sajtó beszámolt az eseményről, és az akcióról drónfelvétel is készült, ami a www.rfmlib.hu oldal médiatárában megtekinthető.
A Nagy Könyves Beavatás országos játékába Miskolcról hét csapat nevezett be. Az olvasásnépszerűsítő vetélkedő kezdetére a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, az első emeleten kialakítottuk a Tinisarkot. Itt helyeztük el a játékban választható könyvek polcát, a Beavatotthoz illő madaras
dekorációval és babzsákfotelekkel tettük hangulatossá, kényelmessé. Itt tartottuk október 5-én a Választási Ünnepséget – azaz az első könyvválasztást, amelyen a csapatok Vitkolczi Ildikó író jóvoltából a
blogírásról is sok érdekeset és hasznosat hallottak. Novemberben itt találkozhattak a résztvevők Trux
Béla íróval. Az ország 96 versenyző csoportja közül végül a negyedik legjobb lett a miskolci Szóköz
csapat. Ugyanők elnyerték a Legkreatívabb feladat különdíját is. Mivel a mindennapokban, játékon kívül
is örömmel vették birtokba az olvasók a Tinisarkot, továbbra is várunk oda mindenkit egy-egy beleolvasós könyvválasztásra vagy egy jó beszélgetésre.
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A megnyert forrásból a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár mellett további 15 település
részesült. A programfajtákat tekintve: kézműves foglalkozástól kezdve a zenei élményt nyújtó koncerteken, valamint író-olvasó találkozókon és olvasásnépszerűsítő felhívásokon át a vetélkedőkig és műveltségi játékokig rendkívül gazdag elfoglaltságot kínáltunk az érdeklődők számára.
Encsen rendhagyó zenés irodalomórát szerveztek a Másképp csoport előadásában a város két általános és egy középiskolája tanulóinak részvételével. Klasszikus költőink ismert verseinek rockosított
feldolgozása magukkal ragadták a közönséget. Arany János, Ady Endre, Petőfi Sándor verseiből hallhattak ízelítőt. Az alsó tagozatosokat rendhagyó vetélkedővel várták. Olyan keresztrejtvényeket állítottak
össze, amelyekhez használhatták a könyvtárban megtalálható mesekönyveket. A rejtvények magyar
népmeséinkkel és a klasszikus mesékkel kapcsolatos meghatározásokat tartalmaztak. A cél a könyv- és
az olvasás iránti kedv felkeltése, a könyvtárhasználat fellendítése volt. Reméljük, hogy ezzel a programmal sikerült ezt elérni, mert a rendezvény végén a kicsik sok könyvet kölcsönöztek ki.
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár Zavodni Gréta Virág írónőt látta vendégül. A szívem
ezerkétszázat ver egy perc alatt című kötet bemutatóját jó hangulatú közönségtalálkozó és kötetlen beszélgetés követte.
Mezőkövesden a könyvtárban Telegdi Ágnes írónő olvasott fel saját meséiből, melyek egy mackócsalád életét mutatják be. A napi csínytevések, a szülinapvárás, az első óvodai nap mind-mind olyan
esemény, mely a gyerekek életében is jelen van, elvarázsolták a kicsinyeket.
Szendrőben a Magyar Népmese Napján a Szélkakas Kompánia Mátyás király történeteivel nevettette meg a kicsiket. A mesék megihlették a gyerekeket; a szebbnél szebb rajzokból szabadtéri kiállítás készült. A felnőttek számára szabadtéri könyves nyomkereső játékot hirdettek. A Szendrői természetjáró
Szakosztály túravezetői a kirándulás során feladatokat adtak a közel 120 fős csoportnak, melyeket megfigyeléseik és a könyvtárban található könyvek segítségével oldhattak meg.
Tokajban Sás Károly a Csillaghúr és barátai című könyvét mutatta be zenés-verses formában az alsó
tagozatos diákoknak, akik élvezettel kapcsolódtak be a ritmus gyakorlatokba és a közös dalolásba.
Szomolai Tibor felvidéki író Ózdon, Kazincbarcikán, Alsótelekesen, Múcsonyban és Szuhakállóban
találkozott a felnőtt olvasókkal. Történeteit nagy érdeklődéssel fogadták, melyet az is jelez, hogy több
községi könyvtár is vásárolt könyveiből.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtárosainak 11. szakmai napját Sátoraljaújhelyen tartottuk
meg. A szakmai előadásokat követően módszertani segítséget nyújtottunk a munkatársak mindennapi
tevékenységéhez. A találkozón lehetőséget biztosítottunk a megye kistelepülésein dolgozó könyvtárosok
számára a felmerülő problémák megbeszélésére, s az elért sikerek bemutatására. Ezen a napon emlékeztünk meg a szakmában hosszú időt eltöltött kollégákról, és köszöntöttük a nyugdíjba vonulókat.
Megyénk több mint 100 könyvtárosa vett részt a találkozón.
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A nagyobb városok mellett a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott településeket is
igyekeztünk bevonni az országos sorozatba. Ennek eredményeképp Borsod-Abaúj-Zemplén megye 325
településén 378 intézmény várta változatos programokkal a környezetében élőket. Az eseménysorozathoz megyénk 715 rendezvénnyel járult hozzá, s a rendezvényeken 20.255 látogatót regisztráltak. A statisztikai számadatok és a visszajelzések azt mutatják, hogy ismét sikerült népszerű, érdeklődésre számot
tartó rendezvényeket szerveznünk.
Fontos eredménynek tartjuk, hogy a számos, országos hírnévnek örvendő alkotó mellett a helyben élő írók, költők és alkotóművészek is bekapcsolódtak az ismeretterjesztés, az olvasóvá nevelés izgalmas feladatába. Bízunk benne, hogy minden korosztály megtalálta a számára érdekes programot, és
a jövőben is elfogadja a könyvtárak meghívását. Mindent megteszünk azért megyeszerte, hogy az Országos Könyvtári Napok programjait követően olvasóink tábora sok új beiratkozott könyvtárhasználóval gyarapodjon; s hogy még többen érezzék majd úgy: olvasni érdemes!

Miskolc, 2017. július 3.

Dr. Prokai Margit
igazgató
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Cigánd – a Katica Bábszínház előadása

Encs - a Kalamajka Bábszínház előadása
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Encs - Rejtélyes mesék (vetélkedő)

Ózd - közönségtalálkozó Szomolai Tiborral
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Sárospatak, közönségtalálkozó Magos Judittal

Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel
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Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – Nagy könyvválasztó ünnepség

Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – Öleljük át a könyvtárat!
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Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – Könyves vasárnap, kézműves játszóház

Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – Könyves vasárnap, Családi vetélkedő
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Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – Könyves vasárnap, Családi vetélkedő eredményhirdetése

Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – Könyves vasárnap, az Aranykapu Bábszínház előadása
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Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – Könyves vasárnap, az Olvasók királya és királynője

Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – Kádár Annamária előadása
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Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár – a Kolompos együttes műsora
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