SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma az Országos Könyvtári
Napok keretében a KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS című
programsorozat megvalósítására kiírt pályázathoz
Pályázati azonosító: 204108/01507
Altéma kódszáma: 204108/294
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázatban a salgótarjáni
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2018. október 1 – 7. közötti időszakra vállalta és rendezte meg az
Informatikai és Könyvtári Szövetség által kezdeményezett országos rendezvénysorozatot Nógrád megye
könyvtáraiban. A „Közös tudás – közösségi hozzáférés – Országos Könyvtári Napok”
rendezvényhét célja a megye lakosságának könyvtárhasználatát növelő változatos, színes könyvtár- és
olvasásnépszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban és
fiókkönyvtáraiban valamint Nógrád megye városi könyvtáraiban. Az országos eseményekhez a KSZRben működő könyvtárak közül többen is csatlakoztak.
Az NKA pályázat idén is lehetőséget biztosított arra, hogy Nógrád megye pályázó könyvtárai jelentős
összeget fordíthassanak rendezvényeik megvalósítására, előadók, írók, neves személyek meghívására.
A megyében megszervezett rendezvényekkel arra törekedtünk, hogy kerüljenek középpontba azok a
mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kulturált
közösségi együttléthez nyújtanak segítséget. Célunk volt, hogy minél több olyan személyt is elérjünk,
akik számára még nem rendszeres a könyvtárlátogatás. Könyvtári programjaink az olvasáskultúra
fejlesztésének, az olvasás népszerűsítésének jegyében biztosították a gyermek és ifjúsági korosztály, a
felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését.
Programjaink szervezésekor figyelmet fordítottunk a központi pályázati koncepcióra, beépítettük előző
évek során szerzett tapasztalatinkat.
Törekedtünk a minél szélesebb nyilvánosságra, kommunikációra. Az eseményekről értesítettük a helyi
sajtót, rádiót, televíziót és az elektronikus médiát. A programokról különböző információs csatornákon,
a Facebook-on is megszólítottuk, invitáltuk olvasóinkat. Honlapunkon közzétettük a rendezvények
meghívóit, a már lezajlott programokról készült fotókat.
Városi beszámolók a hét programjairól:
Salgótarján – Balassi Bálint Megyei Könyvtár
2018. október 1. (hétfő) Sajtótájékoztató
Az Országos Könyvtári Napok könyvtári hét első napján délelőtt, a megyei könyvtár igazgatónője
tájékoztatta Nógrád megye újságíróit, média szakembereit a tematikus könyvtári hét Balassi Bálint
Megyei Könyvtárban zajló eseményeiről.
A délután az örökség és emlékezet jegyében zajlott. A „Mester és tanítványai” című kiállításunk
megnyitóján az idén 100. születésnapja alkalmából, a megyei könyvtár volt igazgatójára, Iványi Ödönre
emlékeztünk. Nyolc tanítványa kíséretében a mester munkái voltak kiállítva a két hétig látogatható
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tárlaton. A megnyitón Orbán János György a Balassi Bálint Asztaltársaság elnöke méltón emlékezett a
mesterre, majd megnyitotta a kiállítást.
Ezt követően Pál József író, költő, szerkesztő könyvtára gyöngyszemeinek ünnepélyes átadására
került sor. A hagyatékot családja ajándékozta intézményünknek. Handó Péter antropológus, mint barát,
kolléga fogalmazta meg gondolatait, emlékezett vissza Pál Józsefre. A megemlékezés után a megyei
könyvtár igazgató asszonya ünnepélyesen átadta a könyvtár látogatóinak az olvasóteremben elhelyezett
gyűjteményt.
2018. október 2. (kedd) Családbarát könyvtár
Második témanapon a rossz idő végett sajnos elmaradt a városba tervezett Líra-túránk. Az előadás
azonban nem maradt el, virtuálisan, szóban barangoltuk be a várost. Előadónk Bódi Györgyné dr. az
intézmény volt igazgatója kalauzolt bennünket „utunk” során. Érdekes, színvonalas előadásában sok új
dolgot is hallhattunk irodalmi betétekkel - versek, versrészletek – gazdagítva.
A koradélután a legkisebbeké volt, ezen a napon M. Kácsor Zoltán meseíró volt a vendégünk. A
rendhagyó irodalomórán a dínók földjére kalauzolta a kis lurkókat. A gyerekeknek a szereplők bőrébe
kellett bújniuk, az író különböző helyzetek elé állította őket, és dönteniük kellett, mit tennének. Hogy a
mesében a szereplők is úgy döntöttek-e, majd kiderül – e célból a meseregény elolvasására biztatta a
lurkókat. A rendhagyó irodalomóra zárásaként csoportkép készült az íróval és a gyermekekkel.
Délutáni könyvbemutatónkra a felnőtteket vártuk. Barabás György: „A Földanya tojása – hímes tojás
mintáink őskori szimbolikája” című kötetét mutatta be a szerző. Mesélt a könyv születéséről, a
kutatásáról, miként fogta meg a téma. Mérnök ember létére néprajzi témát dolgozott fel, előadása pedig
dinamikus, magával ragadó volt.
2018. október 3. (szerda) Tudásátadás - tudásegyesítés
Ezen napon a kora délután ismét a gyermekeké volt. Beck Andrea írónő a titoktündérekkel ismertette
meg a gyermekeket. Meséi hétköznapi élethelyzetekről szólnak, mégis varázslatosak. A mosollyal kezdett
napok szebbek, az önbizalom és a pozitív gondolkodás könnyebbé teszi az életünket. A gyerekek aktívan
vettek részt a találkozón, az írónő kérdéseire frappáns válaszokat adtak. Viszonzásul kérdezhettek, így
betekintést kaptak arról, hogyan lesz valaki író, hogyan születik meg egy-egy történet, milyen utat járnak
be a mesék, míg könyv alakot öltenek és egyéb izgalmas kérdéssel bombázták az írónőt. Az írónőről az is
kiderült, hogy nagyszülői ágon kötődik Nógrád megyéhez. A találkozó végén „varázskaviccsal” a
kezükben, mosolygós arccal búcsúztak a gyermekek.
A délután ismét a felnőtt közönséget vártuk Palócföld-ankét rendezvényünkkel. A Palócföld folyóirat
2018. 3. számának bemutatójára valamint Debreceni Boglárka: A belső tó című regényének
bemutatójára került sor. A program háziasszonya Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő beszélgetett a salgótarjáni
származású írónővel. Többször idézett könyveiből, melyek helyszínéül Salgótarján helyeit idézi meg.
Boglárka mesélt sikereiről, aktualitásokról és a terveiről is. A program végén dedikált vendégünk.
2018. október 4. (csütörtök) Könyvtári kreatívok
Negyedik tematikus napunkon kicsik-nagyok, idősebbek-fiatalok próbálhatták ki kézügyességüket,
kreativitásukat. Mindenben segítőkész, türelmes kalauzunk Bistei Viktória az egész délutánt a
vállalkozó szellemű ügyeskedőkkel töltötte. Segítségével kipróbálhatták ügyességüket, a
„műhelytitkokba” is beavatta az érdeklődőket. Igen mutatós, szép alkotások készültek a dolgos kezek
kitartó munkájának - és segítőjüknek – köszönhetően.
Délután Professzor Dr. Füst Antal nyugalmazott bányamérnök, tanár Losonc regénye című legújabb
könyvének bemutatója várta vendégeinket. A szépirodalom tintájába is tollat merítő írónak a Nógrád
megye várait, településeit bemutató sorozat újabb kötete az e napon bemutatott szerzemény. Csongrádi
Béla közíró, barát beszélgetett az íróval.
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Délelőtti programunk a Dr. Agócs Gergely néprajzkutató „A magyar mesemondás hagyománya” című
előadása elmaradt. Vendégünket egyéb kötelessége szólította el ezen a napon. Az előadás október 11-én
került megrendezésre. Több mint száz középiskolás diák és felnőtt csüngött a néprajzkutató szavain, aki
a közönséget aktívan bevonta kérdéseivel, közönség felé intézett „kiszólásaival”. Nagyon jó hangulatban
telt a gazdag ismeretanyagot átadó közel másfél órás előadás.
2018. október 5. (péntek) Olvasó - sokk
Ezen a napon nagyon sok érdeklődő látogatta meg a salgótarjáni megyei könyvtárat. A könyvtárral közös
szervezésben a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete figyelemfelkeltő napja több
programmal várta az érdeklődőket. „Egy nap a nőkért” című kerekasztal beszélgetés során a szűrések,
a megelőzés fontosságára helyezték a hangsúlyt mind a nők, mind a férfiak tekintetében.
Sokkal önfeledtebb pillanatoknak adott helyet „Az egészséges nő” fotópályázat eredményhirdetése és a
kiállítás megnyitója. Nagyon szép pályamunkák készültek, melyek valóban az egészséget, az örömöt, a
tisztaságot, a boldogságot sugározzák a fotókat szemlélők felé.
A továbbiakban a figyelemfelkeltő sétára gyülekeztek a résztvevők, sokan ekkor csatlakoztak a népes
társasághoz. Mindenki rózsaszín szalaggal és egy rózsaszín zászlócskával indult „Az összefogás az
egészségért, a mellrák ellen!” jelmondat jegyében Salgótarján főterére.
Ezen a napon két középiskolás csoport is gazdagította a látogatók számát. Egyik csapat virtuális irodalmi
kalandtúrán, míg a másik csoport a könyvtár polcai között tett felfedező utat, különféle feladatok,
kérdések megfejtése várta őket.
Délutáni előadásunk vendége Keszthelyi-Mangó Gabriella doktornő volt. Az orvoslás, a
természetgyógyászat felé való elkötelezettsége mellett hallhattunk a család, az emberek, az irodalom
iránti szeretetéről, beszélgetőpartnere Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő társaságában. A rendkívül közvetlen,
kötetlen hangulatú beszélgetés a doktornő verseivel fűszerezve feledhetetlen délutánt szerzett az
érdeklődő közönség számára.
2018. október 6. (szombat) Örökség és emlékezet
A könyvtári hét első hétvégi napján teljes körű szolgáltatással vártuk kedves vendégeinket. A könyvtár
falain kívülre, a szabadban töltött délelőttre is invitáltuk vendégeinket. Sok kollégánk csatlakozott a
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete a Világ Gyalogló Nap keretein belül a „Gyalogolj a
nők egészségéért” szervezett túrájához. A 8 kilométeres távot ragyogó időben, meseszép környezetben,
a Salgótarjántól néhány kilométerre fekvő Eresztvény és környékén tette meg a csapat.
Emlékezésre, koszorúzásra és főhajtásra Somoskőn az Aradi vértanúk emlékhelyén került sor ezen a
napon.
2018. október 7. (vasárnap)
Az Országos Könyvtári Napok záró napja a Könyves Vasárnap az izgalmak jegyében telt. A nyár elején
meghirdetett Irodalmi élménynapló pályázatunk legjobbjait vártuk díjátadó ünnepségünkre. A
köszöntő, az értékelő után a megérdemelt jutalmukat vehették át a gyermekek. A nap folytatásaként az
Óperenciás Bábszínház Vízipók, csodapók interaktív meseelőadása örvendeztette meg a kicsiket
és nagyokat egyaránt. Az előadás nyilvános volt, a város, a megye érdeklődőit hívtuk
Ezen a napon is teljes körű szolgáltatással vártuk vendégeinket. Lehetőséget nyújtottunk a Könyves
Vasárnapon a kedvezményes beiratkozásra is.
A salgótarjáni megyei könyvtár OKN tematikus hét napjait ugyan nem gazdagította Holden Rose
(Kovács Attila) előadása, de ezt a szakmai napot is fontosnak tartottuk ehhez az alkalomhoz kötni. Az
előadásra október 10-én került sor. Kovács Attila író célja az olvasás megszerettetése. A gyermekekben a
könyvhöz, az olvasáshoz való vonzódás kialakítását, a könyv, az olvasás fontosságának, megszeretésének
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alapjait szeretné megvetni, ezért járja az országot előadásaival, igyekszik megszólítani az alsó és a felső
tagozatos és a középiskolás gyermekeket.
A hét folyamán az idősebb korosztály számára meghirdetett Internethasználói tanfolyam mindhárom
csoportban vidám hangulatban zajlott. A tematikus hét négy napján az adott nap tematikájához
igazítottuk aznapi tanulnivalónkat. „Diákjaink” nagyon aktívan, érdeklődőn vettek részt az órákon.
Olvasói terünkben kialakított Játékszigeten kedd-péntek között naponta más szórakozási,
kikapcsolódási lehetőséget kínáltunk a gyermekeknek. Kedden társas partira, szerdán mandalafestésre,
csütörtökön fabrikálásra, pénteken kincskeresésre invitáltuk a játékos kedvű érdeklődőket.
Kiállítást is kínáltunk szép számban. Több tematikus könyvkiállítás nyújtott tájékoztatást az adott
témában pl. Családfakutatás, Elsárgult lapok üzenete, az Aradi Vértanúk előtt tisztelgő tárlónk. Ezeket a
kiállításokat nyitott tárlóban helyeztük el, így a könyveket az érdeklődők kézbe vehették, több példány
esetén kölcsönözhették is.
Nagyobb kiállításaink: az olvasóteremben több tárlóban kaptak helyet az idén a 30. évét jubiláló megyei
könyvtár tárgyi emlékei. „Mester és tanítványai” címmel a Bóna Kovács Károly Galériában emlékeztünk
Iványi Ödönre, a megyei könyvtár egykori igazgatójára. A Magyar Rákellenes Liga „Az egészséges nő”
fotópályázatának legkiválóbb darabjai kerültek az olvasói térben elhelyezésre.
A megyei könyvtár három fiókkönyvtárában is vártuk kedves vendégeinket egy-egy rendezvénnyel. A
Forgách-i és a Zagyvarónai Fiókkönyvtárban a gyermekek élvezhették a játék és az alkotás önfeledt
pillanatait, míg a Beszterce Lakótelepi Fiókkönyvtárunk a felnőtteket várta, Földes Kornélia amatőr
költővel találkozhattak az érdeklődők.
Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár
2018-ban a KÖNYVTÁRAK – KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS, az Országos Könyvtári Napok
programjában érdekes, vetítéssel egybekötött előadások, író-olvasó találkozó, valamint óvodásoknak szóló
játékos foglalkozássorozat is helyet kapott. A rendezvények mellett sokan éltek az egész héten át tartó
ingyenes beiratkozás lehetőségével is, melynek könyves szombatunk volt a zárónapja.
Október 2-án: „Én és a családom” címmel játékos foglalkozások zajlottak óvodások számára. Ezzel a
rendezvénnyel a családbarát könyvtár című témakörhöz, valamint a Családok évéhez kapcsolódtunk, mely
szorosan kötődik városunk óvodáinak érzelmi nevelés programjához. A gyerekek megismerkedtek a család
fogalmával, családfát építettek, játékos feladatokat oldottak meg. A zenei bejátszásokkal, versekkel és
mesével színesített gyerekkönyvtári délelőttre 3 óvodás csoport, kísérőikkel együtt összesen 70 fő látogatott
el.
Délután 17 órától Sziládi Krisztina – párkapcsolati coach „Cseréljem vagy kijavítsam?” című
programjával indult az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata. Az előadásra 17 fő érkezett, főleg
a középkorosztály képviseltette magát. Sziládi Krisztina közvetlen előadásmódjával végig fenntartotta a
közönség érdeklődését, beszélt a kapcsolatok, házasságok buktatóiról, a megváltozott világ
párkapcsolatokra gyakorolt negatív hatásairól. Kitért arra, hogy egyetlen házasság sem működik magától,
mindenbe energiát kell fektetnünk. Szükségünk van önismeretre, emberismeretre, fejlődésre. Az
előadásnak nagy sikere volt, a jelenlévők mind hasznos útravalóval térhettek haza.
Október 3-án olvasást népszerűsítő programunk keretében vendégünk volt Beck Andrea, a Titoktündér
című könyvsorozat szerzője, aki vetítéssel egybekötött író-olvasó találkozót tartott könyvtárunk
gyermekolvasóinak varázslatos mesevilágáról. A megjelent 108 fő lelkesen vett részt a rendezvényen, a
3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555
E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

kisdiákok számtalan kérdést tettek fel az írónőnek, aki vidám hangulatban válaszolt, így a gyerekek
közelebb kerültek a könyveiből sugárzó pozitív, gondtalan életszemlélethez. A találkozó dedikálással
zárult.
Október 4-én 10 órától Kovács Krisztián levéltáros tartott rendhagyó történelemórát középiskolásoknak,
melynek témája az 1848/49-es forradalom és szabadságharc volt. Négy középiskolából a kísérőkkel együtt
összesen 71 diák vett részt a vetítéssel egybekötött előadáson. Az előadó tényszerűen, de annál
érdekesebben, Nógrád megyére is vonatkozó adatokkal színesítette előadását. A résztvevők újabb hasznos
információkkal bővíthették tudásukat.
Délután Sztancsik József és családja voltak vendégeink. „Ahol a család van, ott van az otthon”. Ezzel a
címmel kapcsolódtunk a Családok éve alkalmából az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához.
A beszélgetésből egy példaértékű, lokálpatrióta családot ismerhettünk meg, melynek tagjai életvitelükkel,
hitelességükkel és természetességükkel könnyen belopták magukat a szívünkbe. A családias hangulatú,
humorral tűzdelt beszélgetést Horváth Zita televíziós szerkesztő vezette.
Október 6-án, a Könyves Szombaton 8.30 – 12.30 óráig, a szokásos nyitva tartással vártuk a látogatókat.
Ezen a napon a beiratkozás és az internethasználat is ingyenes volt. 40 fő képviseltette magát, ebből főként
a felnőtt korúak voltak többségben, de fiatalok és idősebbek is eljöttek olvasójegyet hosszabbítani,
beiratkozni, kölcsönözni vagy épp csak leülni egy kicsit a folyóirat-olvasóban olvasgatni.
Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár hagyományaihoz híven az idei évben is csatlakozott a 2018.
október 1-7. között megrendezett Országos Könyvtári Napok programsorozatához, mely a megadott
tematikához igazodva színes könyvtári programoknak ígérkezett. Ennek megfelelően a hét majdnem
minden napjára terveztünk programot könyvtárunkban.
Programjaink mellett egész héten lehetőséget biztosítottunk könyvtárunkban az ingyenes beiratkozásra.
Október 1. Idősek napi könyvtári program – Zenés Nosztalgia teadélután
Városunkban minden évben megemlékezünk az Idősek Napjáról és megünnepeljük az időseket;
polgármester úr köszöntőjével, kis műsorral, vendéglátással. A jó hangulatról műsorával a Nosztalgia
Zenekar gondoskodott. A rendezvényünk alatt lehetőséget biztosítottunk a vendégek számára a könyvtár
látogatására, ingyenes beiratkozásra, könyvtárhasználatra. A kellemes hangulatú délutáni
rendezvényünkön az idősebb korosztály vett rész.
Október 3. Könyvtári kreatívok – „Zsuzsa néni varázsbőröndje”
Erre a rendezvényünkre az óvodás korosztályt hívtuk meg. A foglalkozás keretében meseolvasására és
kreatív foglalkozásra került sor. A tematikus foglalkozás az őszhöz és a csigákhoz kapcsolódott. A
Napsugár Óvodából érkeztek a gyermekek és felnőtt kísérőik.
Október 4. Örökség és emlékezet – Helyismereti séta, irodalmi barangolás
A kisterenyei kastélykertben Abonyi Lajos népszínmű író emléktáblája előtt kezdtük meg könyvtári
foglalkozásunkat. Orosz Mihályné az író életrajzának ismertetése után memória totó következett az
elhangzott előadással kapcsolatban. Ezt követően Pékné Fejes-Marsinszki Ágnes idős Szabó István
Kossuth-díjas szobrászművész életével és az alkotásai egy részét felsorakoztató Fába faragott élet c.
állandó kiállítással ismertette meg a II. János Pál Pápa Általános iskolából érkező tanulókat.
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Október 5. Olvasó sokk – Színházi előadás
A Budapesti Körúti Színház vendégszereplésével került bemutatásra az „Én és a kis öcsém” című
zenés színházi darab. A nézőink körében nagy sikert aratott előadás szünetében vendégeinknek
lehetősége volt színházi totót kitöltésére, amire nagy érdeklődést mutatkozott. A totó kitöltésében
segítséget a könyvtár biztosította.
Október 06. Könyves Vasárnap - Játékos vetélkedő Baba-Mama Klub; Csiri-Biri tornával
A 0-3 éves korosztály számára szervezett játékos készség és mozgásfejlesztő csoportfoglalkozás rendkívül
népszerű volt a gyermekek és a szülők körében egyaránt.
Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár
A 2018. október 1-7 között zajló eseményhez a pásztói Teleki László Városi Könyvtár is csatlakozott.
A meghirdetett tematika alapján igyekeztünk a programokat összeállítani, számos, színvonalas rendezvényt
valósítottunk meg.
A hetet a Ki az okosabb? program nyitotta, amely óvodásoknak szóló mesefeldolgozás volt, Kozma
Miklósné és Szivákné Vígh Anna kollégák közreműködésével.
Október 2-án a Magyar Népmese napjához kapcsolódóan előzetesen felhívást tettünk közzé a város
általános iskoláiban alsó tagozatosok körében. A felhívás jelmondata „Az égig érő fa” címet kapta.
Számosan jelentkeztek felhívásunkra, s színvonalas megmérettetés zajlott e nap délutánján
intézményünkben. A zsűrinek nem volt könnyű dolga! Jó volt látni, hogy néhány versenyző gyermek
népviseletet öltött magára a mesemondáshoz. A mesemondó gyermekeket elkísérték tanítóik, szüleik,
nagyszüleik, így igazi közönség előtt adhatták elő meséiket.
Ugyanezen a napon tartottuk a Könyvóra című programsorozat soron következő programját, ahol
mondhatni állandó csapat gyűlik össze, és könyvekről, könyvélményekről cserélünk eszmét. Ez
alkalommal is megosztottuk egymással olvasmányélményeinket.
Előzetes meghirdetéssel vártuk szintén az általános iskolásokat A szabadságharc utolsó csatái című
programra, melyet Szivákné Vígh Anna könyvtáros tartott, erre a foglalkozásra 4 osztály jelentkezett és
vett részt rajta.
Október 3-án volt vendégünk dr. Gazda István tudománytörténész, aki középiskolások számára tartott
igen érdekes előadást Három szellemi óriás: Széchenyi – Bolyai – Semmelweis címmel. A vetítettképes
előadás lenyűgözte a fiatalokat és kísérő pedagógusokat egyaránt. Az előadó helyi kapcsolatokat is említett
a címben jelzett személyekkel, ami még érdekesebbé és unikálissá tette az előadást.
Szintén ezen a napon került megrendezésre Reisinger János irodalomtörténész képzőművészeti
előadássorozatának következő alkalma, amikor is Munkácsy Mihály Ecce Homo festményének
műelemző előadása hangzott el. A vetítettképes előadás hatalmas érdeklődést tanúsított.
Október 4-én a Pásztó Járáshoz tartozó Jobbágyi településen élő Kővári Mária Életfa című könyvének
bemutatójára került sor. Igazán színvonalas közreműködői stábbal került sor az eseményre, a résztvevőket
Farkas Attila Pásztó város polgármestere köszöntötte, a közreműködők között volt Maczkó Mária
népdalénekes és a költőnő barátai.
Október 5-én került sor a már hagyományosan ezen a héten megrendezésre kerülő Olvasás éjszakájára.
Erre a programra 10-12 éves tanulókat várunk minden alkalommal, előzetes, szülői beleegyezéses
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jelentkezés alapján. A programok sora este 7 órakor kezdődik és másnap reggel 7 órakor zárul. Az éjszaka
folyamán az olvasásé a főszerep, de természetesen nem a megszokott formában. Játék, vetélkedő,
társasjáték (alapvetően betűkre építve), kézműves feladatok tarkítják a programot. Meglepetésvendégek
este 10-kor érkeztek, a Muzsla Táncegyüttest hívtuk meg, hogy egy viselet bemutatót tartsanak
gyerekeknek. A bemutató közös néptánccal, táncházzal végződött. A gyerekek többsége visszajáró erre a
programra több év óta.
Október 7-én Polgár Péter a Szent László Vitézeinek Társasága vezetője tartott fegyverbemutatót, harci
viselet bemutatót és előadást. Ezt a programot könyvtárunk melletti füves területen bonyolítottuk, hogy a
rendezvény végén a gyerekek zoknicsatát is tarthassanak.
Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár
A magyarországi Családok Éve, a Kulturális Örökség Európai Éve és a Nemzeti Kulturális Alap 25 éves
jubileuma alkalmából az idei mottó: Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés. Így kiemelt szerepet
kapnak a kis- és nagyközösségek, a családok, a generációkon átívelő családon kívüli kapcsolatok, a
tudásmegosztás.
A hét első napján délután egy könyvbemutatóra került sor, melynek címe: Mesterek és tanítványok pedagógusportrék. A könyvbemutató előtt Zvolenszkiné Bene Annamária fuvolajátékával, Szájbely Zsolt
és Oszter Sándor versekkel szórakoztatta a jelenlévőket. A könyvről Szabó Istvánné, a Magyar Pedagógiai
Társaság Nógrád Megyei Tagozatának képviselője szólt, majd Dr. Trencsényi László címzetes egyetemi
tanár, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke mutatta be a kiadványt, melynek helyi vonatkozása
is volt, mert Mocsári Gergely 55 éve van a tanári pályán, itt lakik Rétságon, és bekerült ebbe a szakma
legjobbjait bemutató 20018-as dokumentumba.
A tudásátadás - tudásegyesítés témakör alkalmából vendégünk volt Kovács Krisztián levéltáros, aki
vetítéssel egybekötött előadást tartott a családfakutatásról. Sok érdekességet tudhattunk meg tőle, hogy kell
nekiindulni a feladatnak, milyen adatbázisok állnak rendelkezésre és elmagyarázta, hogy nagyon fontos az
otthon tartott iratok, könyvbejegyzések felhasználása is, amikor már nem tud továbbjutni az illető, akkor
keresse fel a legközelebbi levéltárat, ahol tovább segítik a kutatását.
Örökség és emlékezet téma keretében vendégünk volt Kiss Péter, aki „Család, rendszer, családrendszer
– mit érdemes tudni a családállításról” címmel tartott előadást. Az előadó rendszerterapeuta először arról
beszélt, hogy a család egy rendszer. Értve ez alatt, hogy a rendszer egyes elemei kommunikálnak
egymással, információkat osztanak meg és fogadnak be. A rendszer persze tovább szerveződik, nagyobb
család, lakóhelyi csoportok, végül az egész univerzum. Egy családban persze vannak megfogalmazható
szerepek. A viszonyrendszerben másként viselkedik a gyermek, a szülő, a nagyszülő. Amennyiben
valamilyen blokk, probléma gátolja a családtagok információáramlását, gondok adódnak az együttéléssel.
Azok, akik ezt felismerik, szakember közreműködését kérik, többféle módszerrel lehet segítő támogatást
nyújtani. Ennek egyik ismert módszere a „családállítás”. Tulajdonképpen erről szólt az élvezetes stílusú
előadás, melynek végén a résztvevők is kérdéseket tettek fel és kaptak válaszokat.
Könyvtári kreatívok - Családi kreatív délután –munkatársaink, a könyvtár dolgozói egy családias
hangulatú kézműves foglalkozást tartottak szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek, akik örömmel
csinálták meg a saját fantáziájuknak megfelelő mécseseket és őszi díszeket. A hozzávalókat intézményünk
biztosította, de sokan hoztak is magukkal különféle őszi terméseket, érdekességeket. A legkisebbeknek a
könyvtár gyermekrészlegében, a játszó-sarokban biztosítottuk a felhőtlen szórakozást.
3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555
E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

Meghirdettük a fotópályázatunkat, melyre rengeteg fotó érkezett be, úgy a családi közös olvasás, vagy
testvérek közös olvasásáról, vagy egyéni elmélyült olvasás kapcsán. Örültünk annak, hogy a legjobb, de a
családi képek közül a tagoknak mindenkinek tudtunk egy-egy ajándékkönyvet ajándékozni, mivel továbbra
is szeretnénk, hogy közösen együtt látogassák a helyi könyvtárunkat, minél többet olvassanak együtt, vagy
akár külön-külön is.
Egész héten fontosnak tartottuk az ingyenes beiratkozást a könyvtárba, és a késedelmi díjnak az elengedését
– megtartottuk a „megbocsátás hetét”.
Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében Szécsényben 5 program került
megvalósításra.
Október 5-én Telegdi Ágnes interaktív meseelőadása várta a gyermekeket.
A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium hatodik évfolyama vehetett részt
ezen az előadáson. Az interaktív bemutatón három, az írónő saját fotóival illusztrált és saját maga írt
meséje elevenedett meg a gyermekek előtt.
Október 4-én Borsa Brown volt a vendégünk közönségtalálkozó keretében.
Borsa Brown, az Arab regényfolyam, valamint a Maffia sorozat írónője. Regényei könyvtárunk olvasói
körében igen népszerűek. Az írónő beszélt regényeiről, azok keletkezéséről, és bepillantást engedett
hétköznapjaiba. Az érdeklődők kicsit közelebbről ismerhették meg ezeknek az egzotikus tájakon, különös
életekben játszódó regények íróját.
Állatok világnapja alkalmából a Cseperedő óvoda gyermekeit hívtuk könyvtárunkba.
A vetítettképes előadáson az állatok világába tekintettek be a kicsik. Érdekes, ritka állatokat néztünk meg,
ismerkedtünk szokásaikkal, valamint valódi hangjukat is meghallgattuk.
A Könyves Vasárnaphoz kapcsolódva rendkívüli nyitva tartással vártuk olvasóinkat. A nap folyamán
érdekes játékok, fejtörők is színesítették a programot, melyek során apró, de értékes ajándékokat lehetett
nyerni.
Október 1-től október 12-ig látogathatták az érdeklődők Mini-kiállításunkat a könyvtár
gyermekkönyvtári részlegében.
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A pályázat eredményei számokban:
Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár – 47 program, 3824 résztvevő
Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár – 6 program, 454 résztvevő
Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár – 5 program, 399 résztvevő
Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár – 12 program, 468 résztvevő
Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár – 4 program, 91 résztvevő
Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár – 5 program, 242 résztvevő
A tematikus programhéten Nógrád megye 88 településén 105 intézményben, 210 könyvtári program
valósult meg. Programjaink 9963 főt szólítottak meg.

A programokon résztvevők életkori megoszlása Nógrád megye

14 év alatt

2762

3550

2738

913

14 és 18 év között

18 és 50 év között

50 év fölött

A szakmai beszámoló elérhető a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapján:
http://bbmk.hu/uvegzseb
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Szakmai Kollégiumának megköszönjük a Nógrád megyei
programok megvalósításához nyújtott támogatást. Tisztelettel kérjük pályázati beszámolónk elfogadását.

Salgótarján, 2018. november 20.

igazgató
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Pillanatképek Nógrád megyei programokból:
Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Sajtótájékoztató

„Pál József író, költő, szerkesztő könyvtára
gyöngyszemeinek” ünnepélyes átadása

Líra-túra

„Dínómdánom” a Mikkamakka
Gyermekkönyvtárban M. Kácsor Zoltánnal
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Barabás György „A Földanya tojása - hímes tojás
mintáink őskori szimbolikája” című könyvének
bemutatója

Játék7 - Társasozz kedvedre a játékszigeten

„Titoktündér” - olvasó találkozó Beck Andrea
írónővel

Játék7 - Meditációs mandalafestés minden
korosztálynak

Palócföld-ankét

Ezer színes ötlet - Kreatív délután fiataloknak,
felnőtteknek

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555
E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

Családi Olvasó Sok(k) - olvasási szokások a
nagycsaládban

„Gyalogolj a nők egészségéért”

Könyves Vasárnap - Családi élményKÖNYV-tár irodalmi élménynapló díjátadó ünnepsége

Könyves Vasárnap - Vízipók, csodapók interaktív meseelőadás az Óperenciás Bábszínház
előadásában

„Egyszer volt” - közös mesealkotás, szivacsfestés

Felfedezőút a könyvek birodalmában - Suli a
könyvtárban
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A magyar mesemondás hagyománya - Dr. Agócs
Gergely néprajzkutató előadása
Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár

„Én és a családom” – játékos foglalkozás

Vendégünk volt Beck Andrea írónő

„Cseréljem vagy kijavítsam?” – Sziládi Krisztina
előadása

Rendhagyó történelemóra – Kovács Krisztián
előadásában
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Könyves szombat

„Ahol a család van, ott van az otthon” –
vendégeink Sztancsik József és családja
Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

Zenés Nosztalgia teadélután nov. 1.
„Zsuzsa néni varázsbőröndje”

Helyismereti séta, irodalmi barangolás
„Én és a kis öcsém” című zenés színházi darab a
Budapesti Körúti Színház vendégszereplésében
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Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár

„Az égig érő fa” - mesefeldolgozás

A szabadságharc utolsó csatái

Három szellemi óriás: Széchenyi – Bolyai –
Semmelweis - dr. Gazda István előadása

Reisinger János irodalomtörténész Munkácsy
Mihály Ecce Homo festményének műelemző
előadása

Kővári Mária Életfa című könyvének bemutatója

Olvasás éjszakája
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Fegyverbemutató - Polgár Péter a Szent László
Vitézeinek Társasága
Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Mesterek és tanítványok – Pedagógusportrék című
könyv rétsági bemutatója
Családfakutatás, családtörténet címmel Kovács
Krisztián vetítéssel egybekötött előadására

Család, rendszer, családrendszer - Mit érdemes
tudni a családállításról? - Kiss Péter előadása

Családi kreatív délután
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Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár

Borsa Brown közönségtalálkozó

Állatok világnapja – ismeretterjesztő előadás

Telegdi Ágnes írónő interaktív előadása

Könyves Vasárnap

Mini kiállítás
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SAJTÓVISSZHANG
ONLINE:
Salgótarjáni Városi Televízió
https://www.youtube.com/watch?v=QiB4biXrv-o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ONDleuTJI-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EFkPv9Ovu_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=omuhOpBS57w&feature=youtu.be
Nyomtatott sajtó:
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Plakátok, meghívók
Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár
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Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár
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Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár
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Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár
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Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár
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