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Pályázati cél: A Somogyi-könyvtár és a Csongrád megyei települési könyvtárak 2015. 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 2015. évi „ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK”
programsorozathoz való csatlakozás alkotta, amely a "A könyvtárba mentem! Gyere utánam!"
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 Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt és támogatott pályázatból
(NKA 3508/01252) a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, valamint Csongrád
megyében 2015-ben az alábbi fontosabb rendezvények valósultak meg a megyeszékhelyen 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.

Még egy különleges és fontos rendezvénynek volt a helyszíne a Somogyi-könyvtár az Országos
Könyvtári Napok nyitónapján: a 80 éves József Attila-díjas írót, költőt, Simai Mihályt (a
Kincskereső című ifjúsági folyóirat volt főszerkesztő-helyettese) köszöntöttük. Miska bácsi ezer
szállal kapcsolódik Szegedhez és a könyvtárhoz, ezért nagyon megtisztelő volt, hogy kérésére az
olvasói körében köszönthettük őt.

Ünneplők…

és az ünnepelt: Simai Mihály

MEGEMLÉKEZÉSEK, EMLÉKEK NAPJA
A programsorozat nyitó napja a múltunk értékeinek ápolásáról szólt. Programjaink szervezéséhez
csatlakozásra hívtuk a civil szervezeteket, közösségeket. Bemutattunk olyan embereket, akik mintát
tudnak mutatni egy-egy mesterség vagy művészeti ág tapasztalatainak nemzedékről nemzedékre
való továbbadásáról. Megismertettük az érdeklődőket a helyi értékekkel, gyűjtőkkel és
gyűjteményeikkel.
Szegeden ezen a napon szerveztünk egy találkozót a Csongrád Megyei Értéktár Bizottság egy
tagjával, aki beavatta az érdeklődőket a helyi értékekkel kapcsolatos érdekességekbe, az értéktárba
való felvétel folyamatába. Ezen kívül a könyvtár kiemelkedő helytörténeti értékeivel is
megismerkedhettek az érdeklődők.

A Csongrád megyei Értéktár bemutatása

Ahol az „érték a mérték”

Makón Urbancsok Zsolt „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok…” címmel tartott rendhagyó
történelem órát, mely során a jelenlévő diákok közelebbről is megismerhették az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcban résztvevőket. A sort Marjanucz László folytatta, aki a középiskolás
korosztálynak beszélt erről a témáról. http://promenad.hu/cikk/a-martirokrol-is-szo-esett-a-makoi-gyermekkonyvtarban-158889
Sándorfalván Joós Tamás Magyarország messzire van című műsorát a 7-8. osztályosok nagyon
élvezték – más szemszögből, humorosabb formában, teljesen azonosulva ennek
a korosztálynak az igényeivel.
https://www.facebook.com/sandorfalvi.kulturaliskozpont/media_set?set=a.922010784540409.1073741843.100001944887154&type=3

Ambrózfalva és Magyarcsanád KSZR-ben működő települések Csongrád megyében, akik
csatlakozhattak a KönyvtárMozihoz – az új könyvtári szolgáltatással Mátyás történetét vetítették le
a KönyvtárMozi olvasójeggyel rendelkezőknek.
PARTNERSÉGBEN A BIZTONSÁGOS ÉLETÉRT
Az állam egyik feladata, hogy megőrizze állampolgárai biztonságát. A könyvtárak úgy tudnak
ebben a fontos feladatban segíteni, hogy tájékoztatókat, előadásokat szerveznek, ahol a szükséges
információkat megkaphatják az érdeklődők. Az anyagi valamint a testi-lelki biztonság témaköréhez
csoportosultak a programok ezen a napon. A rendezvények összeállításában sok segítséget kaptunk
az együttműködő partnereinktől: a helyi rendőröktől, tűzoltóktól, polgári védelemtől.
Szegeden fogyasztóvédelmi és internet-biztonsági kérdésekben tartottunk ismeretterjesztő
előadásokat.

Biztonság az interneten

Középpontban a fogyasztóvédelem

Földeákon a tűzoltók a könyvtár udvarába vonultak, és szemléltették is az érdeklődőknek a
mondanivalójukat. A kíváncsiskodók rendkívül élvezték, hogy mindent megnézhettek,
kipróbálhattak. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086430128069138.1073742004.423307474381410&type=3

ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Legértékesebb kincsünk az egészségünk! 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. A megy e könyvtárai az egészséges
életmódról szóló ismeretterjesztő előadásokkal, könyv- és termékbemutatókkal és szűrővizsgálatok
szervezésével segítettek az egészség megőrzésében, és abban, hogy lehetőség szerint teljes életet
éljenek a látogatóink akár idősebb korban is.
Szegeden jónéhány előadást, beszélgetést és bemutatót szerveztünk a témakörben, amelyeken a
tudatos testi-leki egészségmegőrzésre, az életmódváltás fontosságára hívjuk fel a figyelmet.

Tari Annamáriát is meghallgathattuk

Mi a tested kódja?

Tájékozódás a biorezonanciáról

Egészségnap Petőfi-telepen

Ruzsán igen szép számú közönség gyűlt össze, hogy meghallgassa Dr Zacher Gábort, aki
a szenvedélybetegségekről beszélt - tabuk nélkül.
Csongrádon Süveges Gergő a család kapcsán beszélt többek között arról is, ha nincs meg a lelki
biztonság, a lelki egyensúly, az mindenre rányomja a bélyegét – ebből(is) adódhatnak a betegségek.
Az előadás egy nagyon szép, megható pillanata volt, amikor egy idősebb házaspár – a gyerekek
kirepüléséről, elengedéséről hallván egymásra mosolyogtak könnyes szemmel, majd megszorították
egymás kezét. Az este folyamán még több ilyen megható pillanat részesei lehettek a résztvevők
(akik között 17 éves diákok is voltak: a tanáruk elhozta őket, mondván: a család téma hamarosan
őket is érintheti) – hol a női, hol a férfi szemek lábadtak könnybe.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=943499429061850&id=875007212577739

OLVASSUNK EGYÜTT!
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 szerveztünk; külső helyszíneken hirdettünk meg
beiratkozási lehetőséget. Az iskolarendszeren kívüli olvasásra nevelés egyik legfontosabb
helyszíne: a könyvtár. A kortárs magyar írókkal való találkozás olyan élményekkel gazdagítja a
résztvevőket, amely tovább erősíti bennük az olvasás iránti elkötelezettséget. Az idei évben a
színvonalas, sok olvasót vonzó író-olvasó találkozók mellett még egy online REGIONÁLIS
OLVASÁSI VETÉLKEDŐT is szerveztünk, mert a játékos formában meghirdetett akciók tapasztalataink szerint- még inkább felkeltik az olvasási kedvet.
A vetélkedő honlapja: http://olvasodelalfold.sk-szeged.hu/

Szegeden író-olvasó találkozó keretében vendégül láttuk Lőrinc L. Lászlót, Vass Virágot, DolákSaly Róbertet, Süveges Gergőt, Dienes Angélát…

Lőrincz L. László előadás közben

Dolák-Saly Róbert és beszélgetőtársa

Mindszenten Endrei Juditot szintén szép számú közönség – és gyönyörű környezet várta: Kodolay
László festményei között indult el a beszélgetés, amelynek a gerincét a nemrégiben megjelent
Korhatártalanul – 50 után is aktívan című könyve adta. Természetesen most is nagy volt
az érdeklődés a tv-bemondó Endrei Judit iránt - egy kis múltidézés is belefért az estébe.
KÖNYVTÁRI SHOW
A szórakoztató programokkal hívogató nap azt üzeni mindenkinek, hogy a könyvtár a szórakozásra,
kikapcsolódásra, találkozásokra is alkalmas hely – egy közösségi tér. Ezen a napon lehetőséget
nyújtottunk a helyi kisközösségek bemutatkozására, élményeik megosztására is.
Szegeden ezen a napon Tóth Andrea előadásában tekinthették meg az érdeklődő családok A
kismalac és a farkasok – című bábjátékot.

„A kismalac és a farkasok” nézőközönsége

Tóth Andrea előadás közben

Üllésen és Zákányszéken találkozhattak a gyerekek Vig Balázs meseíróval, aki teljesen
elvarázsolta a gyerekeket – és a velük érkező tanító néniket, valamint a vendégfogadó
könyvtárosokat is. Aktívan bevonta a gyerekeket, megmozgatta őket, használtatta velük a
fantáziájukat,
a képzeletvilágukat. A gyerekek figyelme egy percre sem lankult, végig a könyvbemutatóra
koncentráltak – sőt, még egymást bökdösték: Maradj már csendben! felkiáltással –, nehogy
egyetlen pillanatot is szem elől tévesszenek!
https://www.facebook.com/kozsegikonyvtar.ulles/media_set?set=a.857051837747458.1073741944.100003279489893&type=3
https://www.facebook.com/zakanyszek.kozsegikonyvtar/media_set?set=a.879512122139310.1073741872.100002415904472&type=3

„KÖNYVES VASÁRNAP”
A programsorozat kiemelkedő napja a Könyves Vasárnap, ahol vetélkedőkkel,
könyvtárbemutatókkal, hosszított nyitva tartással vártuk az érdeklődőket Szegeden és Csongrád
megye több településén.
Szegeden változatos programokat kínáltunk egész nap az olvasóinknak: családi vetélkedő, használt
könyvek árusítása, játékos totó értékes könyv-nyereményekért, új olvasóinknak fél évre szóló
térítésmentes beiratkozási lehetőség. A Gyermekkönyvtárban

Könyves vasárnapi kitelepülés a könyvtár előtt

A családi vetélkedő résztvevői

Könyvvásárlók és totó-töltögetők

Zákányszéken igen sok a kreatív ember – ezt a lehetőséget ragadta meg a helybéli könyvtáros, aki
kiállítás megnyitót és kiállítás bemutatót követően kézműves foglalkozással várta az érdeklődőket –
akik az esős vasárnap ellenére szép számmal el is látogattak ezen a rendhagyó napon a könyvtárba.
Több településen is levették a polcról a gyermekkorból megőrzött diavetítőket és diavetítéssel
örvendeztették meg a gyerekeket és az őket kísérő felnőtteket.

A pályázat eredményének összefoglalása
 A megváltozott olvasási, művelődési, szórakozási igényeknek megfelelő új típusú
programok lebonyolítása révén a közösségépítés új helyszínévé váltak a könyvtárak – új
társadalmi rétegek, potenciális olvasók felé nyitott a könyvtár, ez által új felhasználói
csoportok keresnek fel bennünket, bővül a felhasználói, partneri kör.
 A családi rendezvények segítik a családi kapcsolatok erősödését, a közösen és tartalmasan,
együtt eltöltött idő pozitív hatással van a családok életére, mindennapjaira.
 Ismeretterjesztő programjainkon sok gyakorlatias, hasznos tudást szerezhettek az
érdeklődők, kipróbálhatták magukat egy-egy új területen, szakértőktől kérdezhettek.
 Nőtt az olvasás népszerűsége, hiszen akár a programokhoz kapcsolódó könyvajánlók
indíttatására, akár az író-olvasó találkozók személyes varázsának hatására, sokan vettek
kézbe új olvasmányokat, és olvastak bele olyan könyvekbe, amiket addig nem kerestek a
polcokon.
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 30 településen, 248 rendezvényen, közel 10.000 látogató vett részt. Ez
a szám közel 3.000-el több a tervezettnél. Ennek eléréséhez az NKA által támogatott
programjainkon kívül nagyban hozzájárultak a saját erőforrásból finanszírozott programjaink is (a
rendezvények közel 80%-a önerőből valósult meg, hozzávetőleg 20%-a pedig az NKA
támogatásának köszönhetően). (A statisztikai táblázatot mellékletben csatoljuk.) Az országos
eseményekhez a KSZR-ben működő könyvtárak közül többen is csatlakoztak.
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

26

30

Program

150

248

7.000

9.780

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 2015” link), illetve a szakmai beszámoló szövegébe jeleztük.
http://www.sk-szeged.hu/nka-2015
Jelen beszámolót feltöltöttük a központi működtetésű hungaricana.hu portálra is:
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/
Támogatásukat használóink nevében is köszönjük!

Tisztelettel:

Dobosné Brezovszky Anikó
pályázati felelős
Olvasószolgálat – osztályvezető
Somogyi-könyvtár, SZEGED

A 2015. ÉVI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK KIEMELT RENDEZVÉNYEI
CSONGRÁD MEGYÉBEN

IDŐPONT

TELEPÜLÉS

PROGRAM

2015. október 2.

Sajtótájékoztató

Szeged
Somogyi-könyvtár

2015. október 5.

Párkapcsolati problémák és megoldási lehetőségeik
Pálkúti Adrienne klinikai szakpszichológus előadása

Szeged, Csillag téri
Fiókkönyvtár

2015. október 5.

„Fogj kezet ezzel a verssel” - a 80 éves József Attila-díjas költő
Simai Mihály köszöntése

Szeged
Somogyi-könyvtár

2015. október 5.

Üveggol yók címmel rendhagyó irodalomóra Joós Tamással

2015. október 5.

Magyarország messzir e van címmel rendhagyó
irodalomóra Joós Tamással

2015. október 6-8.

A Gyékényesműhely – Helyi értéktár bemutatása

2015. október 6.

Érzelmek a XXI. században – Generációk egymás mellett..
Tari Annamária pszichoanalitikus előadása

2015. október 6.

Tegnap hősök kellettek, ma mártírok – Urbancsok Zsolt
főlevéltáros helytörténeti előadása

2015. október 6.

Olvassunk együtt, de mit? – A gondolattól a megvalósulásig

2015. október 7.
2015. október 7.

Szülőnek lenni klub – Ölbéli játékok, mondókák Szabó Emese
zenepedagógus vezetésével
Borbás Edina Hullámok csapdája 2. (Álomgyár Kiadó) című
könyvének bemutatója

2015. október 7.

Mindörökké nő címmel találkozás Endrei Judittal

2015. október 7.

1848 a hétköznapi emberek szemével
történelemóra Marjanucz Lászlóval

2015. október 9.

Dienes Angéla Csábításra születtünk c. könyvének bemutatója.

2015. október 9.

Niedzielsky Katalin Hallgatásért díszsírhely – Az újságíró
naplójából

2015. október 10.

A kismalac és a farkasok – bábjáték Tóth Andrea előadásában

2015. október 11.

Rózsa és Ibolya - családi vetélkedő
KÖNYVES VASÁRNAP a Somogyi-könyvtárban!

2015. október 12.

Pálkúti Adrienne gyermekterapeuta előadása

2015. október 12.

Vendégünk Lőrincz L. László orientalista, író, műfordító

2015. október 14.

Segítség, szülő lettem! – Beszélgetés Scherer Julianna
tanácsadó szakpszichológussal

2015. október 15.

Vass Virág Szoknya-blues (Libri) című könyvének bemutatója

2015. október 15.

Magyarország messzire van – barangolás Budai Ilonával a
Kárpát-medence népdal- és népmesevilágában

–

rendhagyó

Csanádpalota
Városi Könyvtár
Sándorfalva
Városi Könyvtár
Szeged
Tápai Fiókkönyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Makó
Városi Könyvtár
Makó
Városi Könyvtár
Szeged, Északvárosi
Fiókkönyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Mindszent
Városi Könyvtár
Makó
Városi Könyvtár
Szeged, Petőfi-telepi
fiókkönyvtár
Hódmezővásárhely
Városi Könyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Szeged, Csillag-téri
fiókkönyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Deszk
Községi Könyvtár
Szeged
Odesszai fiókkönyvtár
Földeák
Községi Könyvtár

2015. október 15.

Szenvedélybetegségek - Dr. Zacher Gábor előadása

2015. október 16.

Simai Mihály József Attila-díjas költő estje a Vakok Klubjában

2015. október 20.

A vastagbőrű mimóza – Nádasdy Ádám könyvének bemutatója

2015. október 20.

Puszirablók – Vig Balázs könyvének bemutatója

2015. október 20.

Három bajusz gazdát keres – Vig Balázs könyvének bemutatója

2015. október 21.

A nagyszülői értékek – Süveges Gergő előadása

2015. október 21.

A négy alapigény – Süveges Gergő előadása

2015. október 21.
2015. október 22.
2015. november 3.

Egressy Zoltán: Szimpla szerda – egy válás története
Közönségtalálkozó
Én vagyok a kedvenc állatom (Libri) Dolák-Saly Róbert
legújabb, azonos című könyvének bemutatója
Tündérek és boszorkányok a könyvtárban – találkozás Bosnyák
Viktória íróval

2015. november 7.

Családi mesedélelőtt – meseelőadás a gyermekkönyvtárban

2015. november 9.

Csináljunk híradót! – Süveges Gergővel

2015. november 9.

Család és értékek – Süveges Gergő előadása

Ruzsa
Községi Könyvtár
Szeged
Hangoskönyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Zákányszék
Községi Könyvtár
Üllés
Községi Könyvtár
Szeged
Rókusi fiókkönyvtár
Mártély
Községi Könyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Ásotthalom, Szatymaz
Községi Könyvtár
Szeged
Somogyi-könyvtár
Szentes, Városi
Gyermekkönyvtár
Csongrád
Csemegi Könyvtár
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