
A 3508/1188-as kódszámú pályázatban végzett tevékenységről 

„Találkozzunk a könyvtárban” 

Országos Könyvtári Napok Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtáraiban 

 

Az első tájékoztató előadást a pályázat eredményéről, az összefogás témanapjairól a személyes 

konzultáció lehetőségével 2014. június 11-én, Mezőtúron szerveztük a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárban a 85. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitóján.  

Augusztusban összegyűjtöttük a megye könyvtáraiból az igényeket és szeptember elején 

döntöttük el, hogy az anyagi lehetőségeink erejéig mely programokat tudjuk támogatni.  

Ösztönöztük a könyvtárakat, hogy regisztrálják programjaikat az osszefogas.kjmk.hu 

weboldalon.  

A sajtótájékoztatót tartottunk 2014. október 10-én, ahol a helyi sajtó képviselőit tájékoztattuk a 

rendezvényekről.  

A megyei rendezvények összehangolt megvalósítására 2014. október 6-20-ig került sor.  

Az országos programsorozathoz 74 településről 82 könyvtár csatlakozott.  

 
A megvalósított programok száma: 600 db  
A programok megoszlása célcsoport szerint: 

 



A programok megoszlása témakörök szerint: 

 

A programokon 30837 fő vett részt, az alábbi életkori megoszlásban: 

 

 

Hatodik alkalommal rendeztük meg – 2014. október 6-án - a megyében élő nyugdíjas 

könyvtárosok találkozóját. A rendezvény anyagi támogatását az MKE Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Szervezete vállalta. A programmal az ÉLŐ EMLÉKEZET - MÚLTUNK ÉRTÉKEI témához 

kapcsolódtunk.  



Október 14-én az ÉLŐ EMLÉKEZET - MÚLTUNK ÉRTÉKEI témára koncentráltak a könyvtárosok a 

programok szervezésekor.  

Megvalósított témák leginkább a helytörténet témakörét járták körül előadások, kiállítások, 

vetélkedők szervezésével. 

 

 
 
Október 15-én a OKOSKÖNYVTÁR témakör állt a középpontban:  
 

 Játsszunk könyvtárost! – Jászapáti 

 

 előadás - Szolnok 



Október 16-án EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT szlogenre koncentráltunk:  
 

 Abádszalók 
 

 "Aero-book" – Besenyszög 

 

 Ovis torna – Rákóczifalva 

 

  Előadás - Szajol 



Október 17-e az OLVAS AZ ORSZÁG! napja volt.  
 

 
Olvas Besenyszög 

 

 
 

Szolnok olvas – a város nonstop olvasószobája 

 



Október 18-án MEGOSZTOTT ÖRÖMÖK napjára került sor.  
Ízelítő a programokból:  
 

 Te is lehetsz kutyabolond – Mezőtúr 
 

 Puding és Palacsinta interaktív bohócműsor – Szolnok 
 
 

 
Október 19-én tartottuk a KÖNYVES VASÁRNAP rendezvénysorozatot.  
A megyénkben 12 település 14 könyvtárában vehettek részt színes programokon az érdeklődők.  
• színes családi programok  

• játékok, rejtvények  

• megbocsátás, késedelmi díjak elengedése  

• kedvezményes beiratkozás  
 

 Mesterszállás 



 Mezőtúr 

  Tiszaörs 

 

 

Szolnok, 2014. január 8.  
 

Vinczéné Nagy Mária 


