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6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Pályázati cél: A Somogyi-könyvtár és a Csongrád megyei települési könyvtárak 2014. évi
kulturális, olvasásnépszerűsítő és egyéb programjainak megrendezéseihez támogatás szerzése,
kiemelten az őszi „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozathoz kapcsolódó programokra.
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Szeged Megyei Jogú Város könyvtára, és emellett
koordinálja a megye könyvtárainak munkáját is. Évente közel 20.000 olvasót szolgál ki és lát el
szépirodalmi és szakmai olvasnivalóval, valamint több száz kulturális programmal várja Szeged,
valamint a város vonzáskörzetének lakóit.
A Somogyi-könyvtár Szeged város és Csongrád megye kulturális életében betöltött szerepe egyre
szerteágazóbb. A hagyományos könyvtári feladatok mellett nagy hangsúlyt fektet az irodalmat, az
olvasást népszerűsítő rendezvényekre, az ismeretterjesztő, az oktatást segítő előadások
szervezésére.
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 2014. évi „ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK”
programsorozathoz való csatlakozás alkotta, amely a „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.

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt és támogatott pályázatból
(NKA 3508/01162) a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, valamint Csongrád
megyében 2014-ben az alábbi fontosabb rendezvények valósultak meg a megyszékhelyen illetve a
megyében. (A programok széles palettájáról való kiemelésünk a legemlékezetesebb rendezvényeket
tartalmazza.)
„Nyitónap” - 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 kisebb médiumok figyelmét is a helyi rendezvényekre.

Élő emlékezet - múltunk értéke
A programsorozat nyitó napja a múltunk értékeinek ápolásáról szól. Programjaink szervezéséhez
csatlakozásra hívtuk a családokat segítő civil szervezeteket, közösségeket. Bemutattunk olyan híres
családokat, akik mintát tudnak mutatni egy-egy mesterség vagy művészeti ág tapasztalatainak
nemzedékről nemzedékre való továbbadásáról.
Szegeden ezen a napon helyi hagyományőrzők, írók, néprajzkutatók és muzeológusok segítségével
emlékeztünk vissza múltunk értékeire, tervezünk egy találkozót Fábián Janka írónővel, akinek
regényes történetei a múltban játszódnak és át vannak szőve Magyarország történelmének
eseményeivel. Vendégül láttuk Nádasdy Borbála grófnőt is, aki egy sajátos társadalmi réteg
történetének a bemutatásával hozza közelebb a múltat és Schäffer Erzsébetet is, akinek a személyes
hangvételű és egyéni látásmóddal megírt történetei gondolkodásra ösztönzi az olvasóit.

Fábián Janka beszél a műveiről

Nádasdy Borbála dedikál

Csongrád megyében
Apátfalván Budai Ilona Magyar Örökség-díjas előadóművész Magyarország, édes hazám c.
műsorát hallathatták gyerekek és felnőttek. Képzeletbeli „ÉLŐ EMLÉKEZET” utazást tettek a Kárpátmedence magyarok lakta vidékein, miközben tátott szájjal adóztak a tájszólásban előadott
meséknek, a felnőttek pedig a meghatódottság könnyeivel hallgatták a tisztán csengő népdalokat.
Okoskönyvtár
Kutatások mutatják, hogy a társadalom mára széttöredezett, és a tudásátadás jóval nehézkesebben
megy végbe, mint korábban. Az ismeretek átadása régen spontán módon történt meg, hiszen a
családok együtt vagy egymás közelében éltek, a generációk sokkal többet érintkeztek egymással.
Ma azonban már a rokonsági kapcsolatok is meggyöngültek, széttöredeznek a családok, egyre
inkább elszakadnak egymástól az eltérő generációk, így kevesebb lehetőség nyílik a tapasztalatok,
az ismeretek átadására. Ennek a napnak a célja az volt, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy
mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály a saját tudását, ismereteit megoszthassa másokkal,
tanulhassunk egymástól.
Szegeden Veiszer Alinda beszélt új könyvéről, a Bridge generációról, amelyben három magyar cég
sikertörténetén keresztül tanulhatunk.

Veiszer Alinda dedikál

Közönségtalálkozó a Szegedi Nemzeti
Színház színészeivel

Csongrád megyében
Juhász Gőz Szilvia állatvilágról szóló előadásának mindig nagy sikere van mind a gyerekek,
mind a felnőttek körében. Az „OKOS KÖNYVTÁR”-ban dolgozó kollégák a témához kapcsolódó
ismeretterjesztő könyvekből kiállítással gazdagították a programot. Lackfi János József Attila-díjas
költő, író segítségével pedig megismerkedhettek a megyebeli kollégák a magyar nyelv szépségével,
a nyelvi játékokkal, a bátrak pedig elővették kreatív ötleteiket és a nyolc boldogság
(Boldogmondások) ritmusára saját verset is írtak. http://csmke.sk-szeged.hu/page/2/
Süveges Gergő Szatymazon a családi kapcsolatokról, értékekről, mintákról, konfliktusokról
beszélt az érdeklődőknek, akik feldobódva, de gondolataikba merülve indultak el otthonaikba,
miközben magukban az előadás során felmerült kérdésekre próbáltak válaszokat keresni,
önmagukban

Együtt az egészségünkért!
Az egészséges életmód minden korosztály számára nagyon fontos. Ez nem csak a sporttal érhető el,
de az aktív pihenés, kikapcsolódás egyik legelterjedtebb módja a kirándulás, természetjárás.
Eközben nem csak testileg és lelkileg töltődhetünk fel, hanem ismereteinket is bővíthetjük.
Könyvtárunk az egészséges életmódról szóló ismeretterjesztő előadásokkal, könyv- és
termékbemutatókkal és szűrővizsgálatok szervezésével járult hozzá az egészség megőrzéséhez.
Szegeden ingyenes egészségügyi szűréssel vártuk az érdeklődőket (tanita mérés) valamint olyan
előadásokat, beszélgetéseket szerveztünk, amelyeken a tudatos egészségmegőrzésre hívjuk fel a
figyelmet (testtípus és táplálkozás, betegségeink lelki eredete, a Nordic Walking életérzés…)

Kálmán Renáta a Testtípus és táplálkozás összefüggéséről tart előadást
Csongrád megyében
AZ NKA támogatásának köszönhetően ismét ellátogatott Csongrád megyébe dr. Bálint György
kertészmérnök, három településen tartva előadást az „EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT”nap keretében.
Az esti programok előtt a települések egy-egy meglepetést is szerveztek az ország Bálint
gazdájának: Pusztamérgesen a helyi középiskola bio veteményeskertjét és spárga ültetvényt
látogatták meg - amely már nagy álma volt a vendégnek-; Bordányban a frissen megnyílt tájházban
érezte remekül magát, miközben gyönyörű barackos ültetvényeket csodált meg; Székkutason pedig
a Herbária Zrt. Helyi gyártó- és csomagoló üzemében különböző munkafolyamatokba nyerhetett
bepillantást
a gyógynövények teafűnek való feldolgozástól a teafilterek gyártásán és csomagolásán keresztül
egészen a csomagolásra kész állapotig. Ez utóbbi településen "rekord számú" hallgatóság - 75 fő- és
kérdés - több mint 30 - várta az elismert szakembert. Nem is volt idő minden kérdésre válaszolni azonban az emberekben nem maradt hiány, mert hazaérkezve Bálint gazda első dolga az volt, hogy
a hátra maradt válaszokat megadja és elpostázza.
Olvas az ország!
Minden embernek többféle motivációra van szüksége ahhoz, hogy megismerje a könyveket és az
olvasást. Első számú pozitív befolyásolóként a családnak kellene vállalnia ezt a szerepet, de
napjainkban ez egyre inkább visszaesik. Az iskolarendszeren kívüli olvasásra nevelés egyik
legfontosabb helyszíne: a könyvtár. A lakosság változó olvasási, művelődési szokásait a jól bevált
hagyományos módszerek mellett a jelen pályázat kereteit is adó, ötletes olvasásnépszerűsítő

programokkal, rendezvényekkel formáljuk, alakítjuk; kölcsönzési akciókat szervezünk; külső
helyszíneken hirdetünk meg beiratkozási lehetőséget.
Szegeden vendégül hívtuk Kováts Krisztát és Nádasdy Ádámot a Budapest bámészko… című kötet
szerzőit, valamint Darvasi Lászlót, aki az Ez egy ilyen csúcs című könyvét mutatta be.

Budapest bámészko…

Darvasi Lászlóval beszélget Szilasi László

Csongrád megyében
Kisteleken és Sándorfalván „OLVAS AZ ORSZÁG!”nap keretében Finy Petrával találkozhattak
a gyerekek, és miközben a versek és mesék varázslatos világába észrevétlenül belecsöppentek
a vendégük vezetésével, a móka, a kacagás is érvényesült – fantasztikus közös egy órát töltöttek el
az alsósok! Juhász Orsolya is elvitte egy utazásra a gyerekeket: a gyermek- és ifjúsági irodalom
csodálatos birodalmába! Előkerültek a magyar klasszikusok (pl. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és
Árnika; Békés Pál: Kétbalkezes varázsló) és az eredetileg idegen nyelven írt verses kötetek,
regények (Ami a szívedet nyomja, Paul és Suzi titkos naplója, Ilse Janda) a kortárs irodalom is
(Apám kakasa, Túl a Maszat-hegyen).
Megosztott örömök
„A megosztott öröm kettős öröm, a megosztott bánat fél bánat.” (Charles Haddon Spurgeon)
Ennek az idézetnek az üzenete nagyon fontos a mindennapi életben, hiszen minél több emberrel
osztjuk meg örömünket, annál többször éljük át azt a pozitív érzést, amit kiváltott bennünk. Ezen a
napon olyan szituációkat, játékokat szerveztünk, amelyekben az emberek megoszthatják egymással
az örömeiket. Örömforrás lehet egy jó könyv elolvasása is. Gyermekkorban a mese megadja az
önfeledt gyönyörködés örömét, felkelti a képek és a szavak szépélményét, elvezet a prózairodalom
szeretetéhez. A mesét jó hallgatni és elolvasni is. Miközben a kicsik tátott szájjal, kipirult arccal
figyelnek, mi felnőttek is jól szórakozunk, együtt nevetünk, izgulunk a mesében rejlő történeteken.
Miért kellene ezt az örömöt elfelednünk később, amikor már felnőttünk?
A szegedi Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtára 2014-ben lett 50 éves lett. Erre az évfordulóra
emlékeztünk több rendezvényünkkel is, amelyeket az Országos Könyvtári Napok keretében
szombaton és vasárnap tartottunk. Családi játszónapot szerveztünk meseelőadással, meghívott
vendégekkel (Dániel András, Gimesi Dóra) és sok-sok meglepetéssel. A gyermekkönyvtár „régi” és
jelenlegi olvasóinak is jó kedvet és szép élményeket szereztünk a programokkal.

Ízelítő a rendezvényen készített fotókból:

Csongrád megyében
„MEGOSZTOTT ÖRÖMÖK” részesei lehettek a gyerekek és a felnőttek Huzella Péter előadásának
köszönhetően, akinek még a felnőtteket is sikerült rávennie egy kis közös verstanulásra és
éneklésre.
„Könyves Vasárnap”
A programsorozat kiemelkedő napja a Könyves Vasárnap, ahol vetélkedőkkel,
könyvtárbemutatókkal, hosszított nyitva tartással várták az érdeklődőket Szegeden és Csongrád
megye több településén a könyvtárak. A közös játék a családban erősíti a kapcsolatokat, értékrendet
közvetíthet. A játék lehet humor forrása, fokozza a kreativitást, a fantáziát, az együttműködést.
Kudarcok elviselésében és feloldásában is mintát nyújthat, de leginkább a közös élmény, öröm
forrása.
Szegeden változatos programokkal vártuk egész nap az olvasóinkat: családi vetélkedő, használt
könyvek árusítása, játékos totó értékes könyv-nyereményekért, új olvasóinknak fél évre szóló
térítés-mentes beiratkozási lehetőség.

Csongrád megyében
„KÖNYVES VASÁRNAP” a megyében kilenc település könyvtára várta érdekes és izgalmas
programokkal az érdeklődőket: játékos vetélkedő, könyv csere-bere, Családi Szieszta, könyvtári
barangolás – néhány színes folt a kínálatból.
A mindörökké nővel - Endrei Judittal találkozhattak Szentesen, Földeákon és Ásotthalmon, aki
beszámolójában kiemelte: áradt felé a szeretet, a figyelmesség, „azok miatt az emberek miatt, akik
még szeretnek olvasni, közösségbe járni, együtt maradni, beszélgetni… Mélyen hiszem, ma a
kistelepülések könyvtárai ismét óriási szerepet töltenek be a falu közössége életében, szerveznek,
összetartanak, segítenek, olykor lelket ápolnak és ki tudja mi mindent vállalnak még fel!
Tiszteletem előttük!”
A pályázati támogatásnak köszönhetően sok és sokféle program valósult meg egész Csongrád
megyében.
Eredményesség:
Évről-évre tapasztaljuk, hogy megváltoztak az emberek olvasási, művelődési szokásai. Ez a tény
arra ösztönöz bennünket, könyvtárosokat, hogy a jól bevált hagyományos módszerek mellett új
olvasásnépszerűsítő programokat, rendezvényeket vezessünk be. Hazánkban ezek között
kiemelkedő szerepet tölt be az Országos Könyvtári Napok elnevezésű programsorozat, amelyet a
Nemzeti Kulturális Alap támogat. 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 erkölcsi 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.
Az idei évben a Csongrád megyében lebonyolított Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozat alatt 34 településen, 217 rendezvényen, közel 10.080 látogató vett részt. Ez
a szám 4.000-el több a tervezettnél. Ennek eléréséhez az NKA által támogatott programjainkon
kívül nagyban hozzájárultak a saját erőforrásból finanszírozott programjaink is. (A statisztikai
táblázatot mellékletben csatoljuk.) A KSZR-ben működő könyvtárak is csatlakoztak az országos
eseményekhez, melyek 79%-a önerőből valósult meg (121), 12%-a pedig az NKA támogatásának
köszönhetően (24).
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.
TERVEZETT

MEGVALÓSULT

Település

28

34

Program

160

217

6.000

10.080

Résztvevők száma

A pályázati támogatásból származó összeget a kiírásnak megfelelően előadói tiszteletdíjra, utazási
költségre, szakmai anyagköltségre, csoportos étkezésre, propaganda költségre és jutalmazásra
fordította a Somogyi-könyvtár.
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 2014” link), illetve a szakmai beszámoló szövegébe jeleztük.
http://www.sk-szeged.hu/nka-2014
Jelen beszámolót feltöltöttük a központi működtetésű hungaricana.hu portálra is.
Támogatásukat használóink nevében is köszönjük!

Tisztelettel:
Dobosné Brezovszky Anikó
pályázati felelős
Olvasószolgálat – osztályvezető
Somogyi-könyvtár, SZEGED
A 2014. ÉVI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK KIEMELT RENDEZVÉNYEI
CSONGRÁD MEGYÉBEN
IDŐPONT
2014. október 1.
2014. október 2.

PROGRAM

TELEPÜLÉS

Dr. Bálint György ismeretterjesztő előadása

Bordány

Sajtótájékoztató

Szeged
Somogyi-könyvtár Központ
Csanádpalota

2014. október 7.

Frank Júlia előadása

2014. október 7.

Ízes élet - beszélgetés Gróf Nádasdy Borbála írónővel

2014. október 8.

Testtípus és táplálkozás, reformtáplálkozás – Kálmán
Renáta táplálkozási tanácsadó előadása

2014. október 8.

Csongrád
Szeged
Somogyi-könyvtár Központ
Szeged
Somogyi-könyvtár Központ

Tizenkét dühös ember, avagy halálbüntetésről döntenek
Szeged
Szegeden – közönségtalálkozó szegedi színészekkel
Somogyi-könyvtár Központ

2014. október 8.

Mindörökké nő - találkozás Endrei Judittal

Szentes

2014. október 9.

A 21. század élettérháborúi a nagyvilágban…
Dr. Isaszegi János tábornok előadása

Szeged
Somogyi-könyvtár Központ

2014. október 9.

Mindörökké nő - találkozás Endrei Judittal

Földeák

2014. október 9.

Betegségünk lelki okai – Virágos Lilla
természetgyógyász pedagógus előadása

Szeged
Somogyi-könyvtár
Odesszai fiókkönyvtár

2014. október 10.

Mindörökké nő - találkozás Endrei Judittal

Ásotthalom

Betűország 50 éve – emlék(kép)játék:
2014. október 11.

2014. október 14.

Állatmesék Tóth Andrea bábjátékos előadásában,
Találkozás Gimesi Dóra íróval,
Dániel András történetei mai gyerekeknek,
„Móra Ferenc tulipántos ládája” - alkotóműhely minden
korosztály számára

Szeged
Somogyi-könyvtár
Gyermekkönyvtár

„Múltunkból érthetjük meg a jelenünket” – író-olvasó
találkozó Fábián Jankával

Szeged
Somogyi-könyvtár Központ

2014. október 15.
2014. október 15.
2014. október 15.
2014. október 16.

Egészségnap a könyvtárban
Bennem élő múlt - Urbancsok Zsolt főlevéltáros
helytörténeti előadása
Szív Ernő (Darvasi László) kalandjai a világban –
könyvpremier
Ismeretterjesztő előadás az egészségnapon a Városi
Könyvtárban

Makó
Makó
Szeged
Somogyi-könyvtár Központ
Csongrád

2014. október 16.

Huzella Péter zenés irodalmi műsora

Zákányszék

2014. október 16.

Somogyi-könyvtári Nap (előadások, kiállításbemutatók)

2014. október 16.

Kocsis István előadásai a Nordic Walkingról és a
TANITA testanalízis mérésről

Szeged
Somogyi-könyvtár Központ
Szeged
Somogyi-könyvtár Központ

2014. október 17.

Garbonciás Péter - Huzella Péter zenés irodalmi műsora

Apátfalva

2014. október 17.

Álmokból üzletet – Veiszer Alinda Prima Primissimadíjas riporter Bridge generáció című könyvének
bemutatója

Szeged
Somogyi-könyvtár Központ

2014. október 19.

Csicseri történetek – családi vetélkedő Móra Ferenc
műveiből

Szeged
Somogyi-könyvtár
Gyermekkönyvtár

A kép és a szó fontossága kisgyermekeknél - Juhász
Orsolya előadása
William Shakespeare: Ahogy tetszik –
közönségtalálkozó a Szegedi Nemzeti Színház
művészeivel
A család jelentősége a gyermekek számára - Süveges
Gergő előadása

Szeged
Somogyi-könyvtár Központ

2014. november 04.

Juhász Gőz Szilvia előadása, természetvédelem

Szeged
Somogyi-könyvtár
Odesszai fiókkönyvtár

2014. november 18.

Legek az állatvilágban - Juhász Gőz Szilvia
ismeretterjesztő előadása

Üllés

2014. november 10.

„Budapest bámészko” – vendégünk Kováts Kriszta
színművész, énekesnő és Nádasdy Ádám nyelvész

2014. november 18.

Juhász Gőz Szilvia előadása az állatok világáról

2014. november 20.

Találkozás Schäffer Erzsébettel

2014. november 24.

Az Eszterlánc mesezenekar zenés irodalmi műsora

Deszk

2014. november 25.

A gyermekirodalom titkai - Juhász Orsolya rendhagyó
irodalomórája

Szatymaz

2014. november 27.

Író-olvasó találkozó Finy Petrával

Hódmezővásárhely

2014. október 21.
2014. október 28.
2014. október 30.

Hódmezővásárhely

Szatymaz

Szeged
Somogyi-könyvtár Központ
Szeged
Somogyi-könyvtár
Francia utcai fiókkönyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Petőfi-telepi fiókkönyvtár

2014. november 28.
2014. december 4.

Dallal, mesékkel, történetekkel a Kárpát-medencében:
Budai Ilona előadása
Találkozás Lackfi Jánossal

2014. december 4.

Lackfi János: Kreatív versírás

2015. január 14.

Író-olvasó találkozó Finy Petrával

SAJTÓMEGJELENÉSEINKBŐL:

Apátfalva
Szeged
Somogyi-könyvtár
Rókusi fiókkönyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár Központ
Sándorfalva

