
Beszámoló 

a 13. Országos Könyvtári Napok „Közös tudás, közösségi hozzáférés” című program 

Pest megyei rendezvényeiről (2018. október 1-7.) 

 

Az Országos Könyvtári Napokra Pest megyében 55 település 64 intézményében összesen 284 

programot regisztráltak. 

 

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár által szervezett programok a megyében 

 

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár az Országos Könyvtári Napok keretében 2018. október 

1. és 7. között szervezett a Pest megyei településeken író-olvasó találkozókat, illetve 

ismeretterjesztő előadásokat a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának 

támogatásával. 

Célunk az volt, hogy színvonalas előadások szervezésével minél több gyermeket és felnőttet 

vonzzunk a könyvtárba, és ezzel figyelmüket a könyves kultúra felé irányítsuk. A személyes 

találkozás az írókkal, költőkkel lelkesítőleg hat a közönségre, felkelti az érdeklődést a 

színvonalas olvasmányok iránt, szélesítik az olvasók ismereteit, növelik íróink ismertségét is. 

A rendezvényekkel azokat is szerettük volna megszólítani, akik nem, vagy csak ritkán járnak 

könyvtárba, ezért a programokat könyvtárakban rendeztük meg. Így a vendégek 

megismerhették a könyvtár szolgáltatásait is, felfedezhették a könyvtárlátogatás örömét. 

Szervezésünkben kiváló előadók jutottak el a megye olyan településeire, köztük kisebb 

falvakba is, ahol önerőből nem tudtak volna ilyen programot biztosítani. 

A településeken az előzetes igényfelmérés alapján igyekeztünk megszervezni a programokat, 

figyelembe véve, hogy gyermek, ifjúsági vagy inkább felnőtt programra tartanak-e igényt.  

A gyermekprogramok között voltak, amelyeken már a legfiatalabbak, a pár hónapos babák is 

részt vehettek, de elsősorban az óvodásokat, iskolásokat és a kamaszokat szerettük volna 

megmozgatni, olvasásra serkenteni.  

 

Író-olvasó találkozók 

 

A program megszervezésekor arra törekedtünk, hogy a meghívott előadók az irodalmi, 

kulturális élet ismert, kiemelkedő és érdekes személyiségei, valamint hogy rutinos, jó előadók 

legyenek. A rendezvények látogatottsága az egyes településeken eltérő volt, de összességében 

nagy létszámmal vettek részt, különösen a gyerekelőadásokon. Az általunk szervezett 

programokon 1565 fő volt jelen. A rendezvényeken összesen 872 gyermek vett részt. 



Tapasztalataink szerint ezen a téren még ennél is nagyobb igény mutatkozott, de a szervezőket 

– a kevesebb sokszor több elve alapján – kifejezetten arra kértük, hogy ne a létszám legyen az 

elsődleges szempont, hanem az, hogy az előadó minden gyermekhez tudjon szólni, és a 

gyerekeket minél jobban megérintse az előadás.  

 

A mellékelt táblázatban azokat a programokat részleteztük, amelyek megvalósításához az NKA 

anyagi támogatását kértük. 

 

Pest megye 

 

Település Előadó Létszám 

Abony Regős Judit 142 (130 óvodás, 12 felnőtt) 

Biatorbágy Nyulász Péter 54 (50 iskolás, 4 felnőtt) 

Budakeszi Bajzáth Mária 21 (felnőtt) 

Bugyi Igor Lazin 69 (2 baba, 12 óvodás, 46 

iskolás, 9 felnőtt) 

Cegléd Nefelejcs Bábszínház 102 (12 baba, 46 óvodás, 9 

iskolás, 35 felnőtt) 

Dabas  Petőfi Sándor Versszínház 69 (65 iskolás, 4 felnőtt) 

Dunaharaszti Aranyszamár Bábszínház 62 (3 baba, 20 óvodás, 12 

iskolás, 27 felnőtt) 

Erdőkertes Szitásné Nagy Mária Zita, 

Hermann Irén 

52 (10 baba, 16 óvodás, 26 

felnőtt), 

35 (2 óvodás, 33 felnőtt) 

Felsőpakony Gévai Csilla 25 (22 iskolás, 3 felnőtt) 

Fót Csóka Judit 12 (12 felnőtt) 

Göd Varró Dániel 40 (1 baba, 1 óvodás, 3 

iskolás, 35 felnőtt) 

Gyál Nyulász Péter 120 (110 iskolás, 10 felnőtt) 

Gyömrő V. Kulcsár Ildikó 60 (felnőtt) 

Halásztelek Láthatáron Csoport 30 (28 iskolás, 2 felnőtt) 

Isaszeg Bosnyák Viktória 26 (15 iskolás, 11 felnőtt) 

Kerepes Varró Dániel 50 (12 óvodás, 26 iskolás, 

12 felnőtt) 

Monor Tóth Krisztina 48 (26 iskolás, 22 felnőtt) 

Nagykáta Varró Dániel 79 (64 iskolás, 15 felnőtt) 

Pilis Tari Annamária 86 (6 iskolás, 80 felnőtt) 

Százhalombatta Ser Gergő 13 (7 óvodás, 6 felnőtt) 

Szentmártonkáta Bán Mór 22 (1 baba, 2 iskolás, 19 

felnőtt) 

Szigethalom Kádár Annamária 55 (felnőtt) 

Vác Gerlóczy Márton 30 (felnőtt) 

Vecsés Darvasi László 68 (42 iskolás, 26 felnőtt) 

Visegrád Marcellus Mihály 14 (felnőtt) 

ÖSSZES: 1384   



Baba: 29 

Óvodás: 246 

Iskolás: 532 

Felnőtt: 583 

 

Szentendrei programok 

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban minden napra szerveztünk programot. 

Október 1-én a Logiscool tartott programozás órát két általános iskolai osztálynak. 

Október 2-án Balázs Marietta tarott délelőtti foglalkozást babáknak és anyukáknak, Suttogó 

címmel.  

Október 3-án Léder László pszichológus a Csendes apaforradalomról beszélt Apa akadémia 

című programjában.  

Október 4-én Csóka Judit a Mesepszichológiáról tartott előadást, felnőttek számára. 

Október 5-én, pénteken Zsuffa Tünde könyvbemutatója, író-olvasó találkozója zajlott az 

olvasóteremben, ahol a szerző dedikált is. 

Október 6-án ismét a Gyermekkönyvtár volt a programgazda: Szegedi Katalin látogatott el a 

legfiatalabb olvasókhoz, hogy a Ládaszínházzal szórakoztassa őket. 

Egész héten látható volt a könyvtárban egy saját kiadványainkból összeállított kiállítás, 100 

könyv címmel, melyet így a könyvtár valamennyi látogatója megtekinthetett – így ennek 

nézettségét külön nem mértük. A kiállítást a könyvtár folyóirat olvasójában helyeztük el több, 

körüljárható vitrinben. 

 

 

Létszámadatok a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár rendezvényeiről (OKN 2018) 
 

Előadó  Létszám 

Logiscool 64 (60  iskolás, 4 felnőtt) 

Balázs Marietta 30 (15 baba, 15 felnőtt) 

Léder László 42 (1 iskolás, 41 felnőtt) 

Csóka Judit 38 (2 iskolás, 36 felnőtt) 

Zsuffa Tünde 25 (felnőtt) 

Szegedi Katalin 50 (15 óvodás, 20 iskolás, 

15 felnőtt) 

100 könyv kiállítás  

ÖSSZES: 249 

Baba: 15 

Óvodás: 15 

Iskolás: 83 

Felnőtt: 136 

 

 

 

 

Visszajelzések 

 

A programban részt vevő települések helyi szervezőitől idén is pozitív visszajelzéseket kaptunk 

az általuk megírt beszámolókban. A könyvtárosok szerint a gyerekek nagyon aktívan vettek 



részt a programokon, érdeklődők voltak, és nagyon örültek az előadásoknak. A nagyobb diákok 

közül pedig többen már a találkozó délutánján kikölcsönözték a találkozón megismert író 

könyveit, valamint örömmel kaptak az alkalmon, hogy kérdéseket tehetnek föl egy élő 

költőnek. Új beiratkozók is szép számmal akadtak. A felnőtt programok szervezői, sőt, sok 

esetben maguk az írók, meghívott vendégek is arról számoltak be, hogy a találkozók sikeresek 

voltak, kifejezetten családiasra és közvetlenre sikerültek, s a nézők pozitív élményekkel 

gazdagodva távoztak. 

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy pályázati támogatásuk révén lehetővé tették, 

hogy Pest megye településeire igényes, tartalmas, a helyi közösségeket építő programokat 

szervezhessünk.  

A pályázatról készült szakmai beszámoló a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár intézményi 

honlapján (www.hbpmk.hu/Pályázataink), illetve a Hungaricana Közgyűjteményi portálon 

(http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/) érhető el. 

                                                                            

Szentendre 2018. december 3.   Szakszon-Konyecsni Enikő 

       rendezvényszervező 

       Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet 1. 

 

Pest megyei könyvtárak rendezvényei a HBPMK szervezésében 

 

 
 

Regős Judit Abonyban 

 

 

 
 

Rendhagyó irodalomóra Nyulász Péterrel Biatorbágyon 

 



 
Bajzáth Mária Budakeszin 

 

 
 

Igor Lazin Bugyin 

 

 



 
 

Nefelejcs Bábszínház, Cegléd 

 

 
 

Turek Miklós, Dabas 



 
 

Aranyszamár Bábszínház, Dunaharaszti 

 

 
 

Tippentő-kerekítő foglalkozás Erdőkertesen 

 



 
 

Erdőkertesen Hermann Irén dedikál 

 

 

 

 
 

Csóka Judit, Fót 



 
 

Varró Dániel Gödön 

 

 
 

Nyulász Péter gyáli előadása után dedikál 

 



 
 

V. Kulcsár Ildikó Gyömrőn 

 



 
 

Iskolások a Láthatáron csoport interaktív előadásán Halásztelek könyvtárában 

 

 
 

Bosnyák Viktória dedikál Isaszegen 

 



 
 

Varró Dániel Kerepesre is ellátogatott 

 

 
 

Tóth Krisztina Monoron tartott író-olvasó találkozót 

 



 
 

Varró Dániel és a nagykátai gyerekek 

 



 
 

Tari Annamária Pilisen teltház előtt beszélt 

 



 
 

Százhalombattán Ser Gergely mesélt 

 

 
 

Családias hangulatú író-olvasó találkozó Bán Jánossal Szentmártonkátán 

 



 
 

Kádár Annamária előadásáról Szigethalmon videó is készült 

 

 
 

Gerlóczy Márton közönségtalálkozó, Vác 

 



 
 

Darvasi László gyerekekkel Vecsésen 

 

 
 

 

Mészáros Mihály író-olvasó találkozója Visegrádon 



Melléklet 2. 

 

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár rendezvényei az OKN-en 2018-ban 

 

 
 

Logiscool – programozás alapjai gyerekeknek 

 

 
 

Suttogó baba-mama foglalkozás a Gyermekkönyvtárban 

 

 

 

 

 

 



 
 

Léder László: Apa akadémia 

 

 
 

Csóka Judit mesepszichológus 

 



 
 

Zsuffa Tünde író-olvasó találkozója 

 

 
 

Szegedi Katalin és a Ládaszínház (Gyermekkönyvtár) 

 


