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„KÖZÖS TUDÁS - KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS” 
 

A 2018. ÉVI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 

RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA CSONGRÁD MEGYÉBEN 
 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 204108/01454. SZÁMÚ PÁLYÁZATHOZ 
 

Pályázó intézmény: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

6720 Szeged, Dóm tér 1-4. 

 

Pályázati cél: A Somogyi-könyvtár és a Csongrád megyei települési könyvtárak 2018. évi 

kulturális, olvasásnépszerűsítő és egyéb programjainak megrendezéseihez támogatás szerzése, 

kiemelten az őszi „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozathoz kapcsolódó programokra. 

 

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 2018. évi „ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK” 

programsorozathoz való csatlakozás alkotta, amely az idei évben a „KÖZÖS TUDÁS - 

KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS” központi szlogennel volt meghirdetve. Az Országos Könyvtári 

Napok tematikáját 2018-ban is a megújulás és a sokszínűség jellemezte. Ebben az évben az 

Országos Könyvtári Napok eseménysorozata két jelentős eseményhez kapcsolódott. Egyrészt 2018 

Magyarországon a CSALÁDOK ÉVE, az Európai Bizottság javaslatára pedig 2018. A 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE.   

 

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. 

2018-ban is valamennyi korosztályra gondolva, az eddigi együttműködő partnereink mellé újakat is 

bevonva terveztük a hét eseményeit. A Csongrád megyében megszervezett rendezvénysorozattal 

arra törekedtünk, hogy kerüljenek középpontba azok a - mindenki számára hozzáférhető - 

lehetőségek, amelyek a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kulturált közösségi együttléthez 



nyújtanak segítséget. Célunk az, hogy minél több olyan személyt is elérjünk, akik számára még nem 

rendszeres a könyvtárlátogatás. 

  

Az idei évben a Csongrád megyében lebonyolított Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozat alatt 35 településen, 230 rendezvényen, 9.395 látogató vett részt. Ennek 

eléréséhez az NKA által támogatott programjainkon kívül nagyban hozzájárultak a saját 

erőforrásból finanszírozott programjaink is. Az országos eseményekhez a KSZR-ben működő 

könyvtárak közül többen is csatlakoztak. 

 

 



A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt és támogatott pályázatból a 

szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, valamint Csongrád megyében 2018-ban 

az alábbi fontosabb rendezvények valósultak meg a megyeszékhelyen illetve 

a megyében. (A programok széles palettájáról való kiemelésünk a legemlékezetesebb 

rendezvényeket tartalmazza.) 

 

 „Hírül adjuk” 

 

A programsorozat indításához a Somogyi-könyvtárban már hagyományosan kapcsolódik egy 

sajtótájékoztató, így a kialakult „jó gyakorlat” alapján 2018-ban is ezzel kezdődtek Szegeden az 

Országos Könyvtári Napok programjai. Így az eseményekről számos országos és regionális média 

beszámolt, felkeltve ezzel a médiumok figyelmét is a helyi rendezvényekre. Mind Szeged város, 

mind pedig Csongrád megye lakossága megszokott felületeken, rovatokban találkozhat az 

intézmény sokoldalú tevékenységével.  

https://hetikozelet.wordpress.com/2018/10/03/az-orszagos-konyvtari-napok-sajtotajekoztatoja/ 

 

 
 

 „Családbarát könyvtár”  

 

2018 Magyarországon a CSALÁDOK ÉVE. A könyvtárak eddig is számos hasznos családbarát 

szolgáltatással fordultak a lakosság felé, a Családok éve alkalmat ad arra is, hogy ezeket 

népszerűsítsék, együttműködő partnerek bevonásával hatékonyságát erősítsék. Az Országos 

Könyvtári Napok lehetőséget teremtett új szolgáltatások bevezetésére, az év közben elindított 

családi könyvtári programok zárására, többgenerációs események tervezésére. Olyan könyvtári 

programokat kínáltunk ezen a napon, amelyeknek a középpontjában a család áll: ismeretterjesztő 

előadások, családi játékok, családok összeismertetése… A Családbarát könyvtár nap keretében a 

könyvtárak előtérbe helyezték az állományukban lévő társasjátékokat – volt, ahol versenyt, 

bajnokságot is rendeztek. Különböző programokkal szólították meg a babákat és a mamákat, baba 

olvasójegyet, baba olvasónaplót ajándékozva nekik. 

A KSZR-ben működő könyvtárak KönyvtárMozi vetítéseket tartottak különböző korosztálynak. 

Más települések meseíró, alkotói pályázatokat hirdettek – milyennek is képzelik a fiatalok a saját 

családjukat. Volt olyan település, ahol beszélgetés formájában foglalkoztak ezzel a témával, olyan 

tinikkel, akik nevelő intézetben vannak, „saját" szülői háttér nélkül. Bizony, ott torokszorító 

történeteket hallhattunk és még inkább bizonyítást nyert: a gyerekek és a tinik közül rengetegen 

https://hetikozelet.wordpress.com/2018/10/03/az-orszagos-konyvtari-napok-sajtotajekoztatoja/


figyelem- és szeretethiányosak, sóvárognak egy-egy ölelés, jó szó, elismerés után, amely a mai 

felgyorsult világban nagyon lecsökkent! 

 

Szegeden többek között társasjáték-napot szerveztünk több fiókkönyvtárunkban, ahol együtt 

lehetett gyermek és felnőtt – az egész család. Az Északvárosi Fiókkönyvtár Tinikuckójának a tagjai 

is örömmel beszélgettek és játszottak együtt, a Tápai Fiókkönyvtárban pedig egy zenepedagógus 

segítségével tartottunk foglalkozást a kisgyermekeknek és szüleiknek. 

 

     
     Falovacska muzsika     Tinikuckó 

 

„Tudásátadás – tudásegyesítés” 

 

A tudásátadás klasszikus helyszíne az iskola, ám ehhez a helyszínhez régóta bekapcsolódott a 

könyvtár is, és napjainkban már az élethosszig tartó tanulás egyik kiemelt helyszíne ez az 

intézmény lett, ahol az információ- és tudásátadás kiemelt feladata minden itt dolgozó 

szakembernek. Éppen ezért ezen a napon olyan könyvtári programokat szerveztünk, amelyek az 

egyedi tudások átadására adnak alkalmat előadások, kiállítások, beszélgetések formájában. Arra 

törekedtünk, hogy ezt a tudást be lehessen építeni a könyvtár kínálatába, így a későbbiekben is 

legyen hozzáférhető, természetesen a tudásátadók hozzájárulásával.   

 

Szatymazon Dr. Gyulai Iván Pro Natura díjas ökológus, az Ökológiai Intézet igazgatója tartott 

rendkívül érdekes, megfontolandó és követendő technikáról, a mélymulcsos gazdálkodásról 

előadást. Az érdeklődők este nyolc óráig egyik kérdést a másik után tették fel – hiszen ezzel a 

technikával sokkal kevesebb vizet kell használni a kerti locsolás során; nem kell a gyomokkal 

foglalkozni –akár gyomirtózni, akár  emberi erővel kapálni. Az sem mindegy egy falusi ember 

számára, ha egy hétre elmehet nyugodtan pihenni nyáron is, hiszen a mulcs anyaggal borított terület 

őrzi a nedvességet. Az ember- és környezetkímélő kertművelés nagy érdeklődést váltott ki a 

hallgatóság körében. 

 

A Szegedi Látványszínház nagyon fontosnak tartja a természet- és környezetvédelmet. A mesékben 

a szelektív hulladékgyűjtés, és környezetünk kímélésének lehetőségei, fontossága kapnak 

hangsúlyt. Ezek mellett a rendszeres testmozgás, egészséges táplálkozás, tervezett pihenés 

interaktív, játékos, nevetéssel, zenével és tanulsággal teli tanításával is segítik a gyermekek, és ezzel 

társadalmunk fejlődését. Ruzsán a résztvevők az előadás során játszva tanultak.  
 



 
 

 

Szentesen "A tanulás-tanítás története: a tudásátadástól a tudásegyesítésig" címmel Kiss Gabriella 

klinikai szakpszichológus tartott előadást 

https://www.facebook.com/groups/717844561585138/permalink/1834821216554128/ 

 

Ásotthalmon (volt Átokháza)  szülötte Pipás Pista, férfiként élő bérgyilkosnő, a Szeged környéki 

tanyavilág legendás, mitikus figurája. Életéről több egymásnak is ellentmondó legenda maradt fenn. 

Bubryák István nem csak könyvet írt róla, de filmben is megörökítette, melyet Ásotthalmon  

mutatott be és igen aktív beszélgetés alakult ki a résztvevőkkel, hiszen sokan voltak olyanok, akik 

emlékeztek történetekre, illetve sok-sok ismerős arcot fedeztek fel a bejátszások során Itt is „csúcsot 

döntöttünk” - három órán keresztül kitartottak kérdéseikkel a jelenlévők. 

 

Szegeden vendégül láttuk többek között Juhász Elődöt, a népszerű zenetörténészt, valamint több 

fiókkönyvtunkban is tartottunk interaktív ütőhangszer bemutatót Mucsi Gergő vezetésével. 

 

   
  Juhász Előd      Mucsi Gergő 

 

„Könyvtári kreatívok” 

 

Ezen a napon olyan könyvtári programok szervezése volt a célunk, amelyek a könyvtár lehetőségeit 

mutatják be a kreatív tudás megszerzésére, a hobbik támogatására, ezáltal a kíváncsiság felkeltése, 

élményszerzés a történetek és a fantázia világán keresztül, az olvasóvá nevelés. A gyermekek 

könyvtári ellátása speciális feladatok elé állítja a könyvtárosokat, és ebben a munkában is nagy 

szerepe van a kreativitásnak és játékosságnak.  

 

https://www.facebook.com/groups/717844561585138/permalink/1834821216554128/


Bordányban könyv origamiztak, Derekegyházán Csillagtúrát szerveztek 

 

              
   Bordány      Derekegyháza 

 

 

Makón- többek között – Kelemen Gabriella könyvszobrász remekeit láthatták és kreatívkodtak vele 

együtt az érdeklődők vagy egyedi könyvajánlókat készítettek (BookFace fotókat)   

 

    

  

 

 



Nagytőkén kézművesfoglakozással és vetélkedővel kovácsoltak közösséget. 

 

        
 

Szentesen kreatív könyvtárosok mutatkoztak be… 

 

 
 

 

Szegeden is több kreatív foglalkozást szerveztünk, aminek a keretében beszélhettünk a 

hagyományainkról, és az alkotó tevékenység lelki hatásairól. 

 

    
      Gyékényszövés Tápén     Selyemfestés 



„Olvasó-sokk”   

 

Ha egy kis szójátékkal megfordítjuk a nap címét, akkor úgyis olvashatjuk, hogy „sok olvasó”  - 

hiszen a nap célja ez: sok-sok potenciális olvasóhoz eljuttatni a könyvtári programok és 

szolgáltatások hírét. Ezen a napon közös játékra hívtuk az embereket virtuálisan és a valóságban is: 

olvasási játékok, vetélkedők szervezése, formabontó ötletek, szabadtéri könyves nyomkereső 

játékok, látványos megmozdulások. Ennek a napnak a legfőbb célja, hogy a lehető legtöbben 

együttesen tegyünk valamit. 

 

Üllés, Zákányszék és Csanádpalota könyvtári olvasói találkozhattak Bosnyák Viktória írónővel, 

aki felé özönlöttek a kérdések. Gyerekek kacagásától és kreativitásától zsongtak a könyvtári 

helyiségek – rengeteg szinonimáját összegyűjtötték a „jó” szónak. Puritánia elnöke (egyik csapat) 

hadat üzent Extravagancia királynőjének (másik csapat): kerékpárral vagy biciklivel közlekednek, a 

fridzsidert vagy a hűtőszekrényt használják tárolásra, dzsemet vagy lekvárt kennek a kenyérre. 

 

    
    Üllés          Zákányszék 

Bordányban a fiatal kollégánk, aki korban is közel áll a gyerekekhez – biblioterápiás foglalkozást 

tartott, úgy, hogy ezúttal most ő ment az iskolába. Csongrádon Sohonyai Edit előadásán az 

illemtan, a másik nem elfogadása, a kamaszkor velejárói témákat járták végig – a kiskamaszok. 

Hódmezővásárhelyen Sás Kátoly Csillaghúr előadását élvezhették a gyerekek. Ruzsán Vig Balázs 

„rabolt el” gyereket a könyvtárból, a tanító néni és a tanító bácsi, valamint a gyerekek aktív 

közreműködésével.  

 

       
   Bordány           Csongrád 

 



   
  Hódmezővásárhely      Ruzsa 

 

Szentesen a legkisebbekre is gondoltak: Baba-mama klubot tartottak, ahol a családmodell témáról 

beszélgettek. Természetesen nem maradhattak el a könyvtárhasználati foglalkozások (pl. Dócon) 

illetve az Állatok – és népmese napjához kötődő olvasásnépszerűsítő programok sem.  
 

   
   Szentes      Dóc 

 

Ambrózfalván a könyvtáros három foglalkozáson keresztül Vig Balázs: Pusziranlók c. könyvtért 

dolgozta a fel a gyerekekkel. (Bízunk benne, hogy nagy élmény lesz a résztvevők számára az íróval 

való személyes találkozás is, melyre decemberben, a Csongrád megyei Gyermekkönyv-hónap 

keretében kerül sor.)  
 

       



Szegeden nagy sikere volt a Szurovecz Kittivel szervezett író-olvasó találkozónak és a Szegedi 

Nemzeti Színház egyik előadásához szervezett színházi közönségtalálkozónak is. 

 

    
  Szurovecz Kitti    Színházi közönségtalálkozó 

 

 

 

„Örökség és emlékezet” 

 

Az Európai Bizottság javaslatára pedig 2018. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE. A 

kulturális örökség részét képezik a gyermekként megismert mesék, a szüleink és nagyszüleink által 

átadott ismeretek, a hagyományos ételek, a művészeti alkotások, a tárgyi kultúra, stb. – ezek 

bemutatására vállalkoztunk ezen a napon. A helyi értékek őrzésének, a települések történetének 

kutatásának fontos helyszíne a könyvtár. Ezen a napon az itt őrzött emlékekbe is bepillantást 

nyerhettek az érdeklődők, de ezen kívül meghívtuk a kutatóinkat, idős olvasóinkat, hogy osszák 

meg az élményeiket a múltról. A régről szóló történetek segítségével kötődést és az értékek őrzésére 

való elhivatottságot próbáltunk átadni a fiataloknak. Ezen a napon lehetőséget nyújtottunk a helyi 

kisközösségek bemutatkozására, élményeik megosztására is. Célunk a kulturális örökségünk 

bemutatása újszerű könyvtári programokkal: könyvtártúra, helyismereti séta, irodalmi barangolás.  

 

A meghatódottság és öröm könnyeivel küzdöttek azok, akik elmentek a deszki könyvtár által 

szervezett író-olvasó találkozóra. A vendég a Pulitzer- és Prima Primissima-díjas író, Schäffer 

Erzsébet volt, aki Lélektől lélekig tartó utazásra hívta a közönséget történetei, visszaemlékezései 

segítségével.  

Dócon a mi településünk, a mi családunk témakörben születtek különböző alkotások. 

Makón Urbancsok Zsolt nyugalmazott levéltáros az októberi vértanúkról tartott előadást és 

megemlékezést. 

Ópusztaszeren a könyvtáros és a védőnő arról beszélgettek a diákokkal: ki milyen családot 

szeretne. A visszajelzések azt mutatják: nagyon szükséges erről a témáról (is) beszélgetni a 

gyerekekkel – nagyon döbbenetes információk kerülnek felszínre. 

 



   

  Deszk      Dóc 

 

  

Szegeden Csikász Lajos történelmi regényíró volt a vendégünk, aki egy nagyon érdekes előadást 

tartott a szerzői képzelet és a hitelesség megjelenéséről, valamint a város folyóiratának, a Szeged 

legújabb számának is szerveztünk egy bemutatót a Szőregi Fiókkönyvtárunkban. 

 

  
  Csikász Lajos   Szeged folyóirat bemutatója 

 

 

„Könyves Vasárnap” - játékforrások 

 

A programsorozat kiemelkedő napja a Könyves Vasárnap, ahol vetélkedőkkel, 

könyvtárbemutatókkal, hosszított nyitva tartással vártuk az érdeklődőket Szegeden és Csongrád 

megye több településén.  A lakosság változó olvasási, művelődési szokásait a jól bevált 

hagyományos módszerek mellett a jelen pályázat kereteit is adó, ötletes olvasásnépszerűsítő 

programokkal, rendezvényekkel formáltuk.  

 

Szegeden változatos programokkal vártuk egész nap az olvasóinkat: a hagyományos családi 

vetélkedő mellett, használt könyveket árusítottunk, játékos totót készítettünk értékes könyv-

nyereményekért, új olvasóinknak fél évre szóló térítésmentes beiratkozási lehetőséget kínáltunk. A 

Gyermekkönyvtárban Lengemesék címmel családi vetélkedőt szerveztünk, vendégünk volt Timkó 

Bíbor, Berg Judit könyveinek egyik illusztrátora. A programmal célunk az irodalom népszerűsítése 

és a szülőkön keresztül az egész család könyvtárba szoktatása, a gyermekek olvasóvá nevelése. 

 



      
 

 

A Könyves vasárnapon több Csongrád megyei település is rendhagyó nyitva tartással, 

vetélkedőkkel, KönyvtárMozi vetítéssel, kézműves foglalkozással, könyvtári kulisszatitkok 

bemutatásával várta a település apraja-nagyját. 

 

 
     Ambrózfalvi események képes összefoglalója 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



PROGRAMOK CSONGRÁD MEGYÉBEN 

 

Idő/témanap település program megnevezése 

Családbarát könyvtár Apátfalva Meseíró pályázat: a család szerepe a mesék tükrében 

Családbarát könyvtár Apátfalva Társasjáték verseny 

Családbarát könyvtár Ásotthalom 
Ásotthalom természeti értékei – Ábrahám Krisztián 

előadása 

Családbarát könyvtár Baks A tüskéshátú jó barát - Szegedi Látványszínház 

Családbarát könyvtár Bordány Könyvtükör: Ismerd meg önmagad a könyvek által! 

Családbarát könyvtár Bordány Szegedi Látványszínház előadása                          

Családbarát könyvtár Csanádpalota Baba mama találkozó 

Családbarát könyvtár Csanytelek A tüskéshátú jó barát- Szegedi Látványszínház 

Családbarát könyvtár Csengele A tüskéshátú jó barát - Szegedi Látványszínház 

Családbarát könyvtár Csongrád Ringató - Pigler-Bagi Hajnalka 

Családbarát könyvtár Csongrád Sohonyai Edit találkozó 

Családbarát könyvtár Deszk Családi kör 

Családbarát könyvtár Dóc A mi könyvtárunk 

Családbarát könyvtár Felgyő Baba-mama találkozó 

Családbarát könyvtár Felgyő A tüskéshátú jó barát - Szegedi Látványszínház 

Családbarát könyvtár Hódmezővásárhely Babázó klub összejövetele 

Családbarát könyvtár Kiszombor Sok in 1 

Családbarát könyvtár Magyarcsanád Társasjáték bajnokság 

Családbarát könyvtár Makó "Az én családom"alkotói pályázat  

Családbarát könyvtár Makó "Az én családom" kiállításhoz játékos foglalkozás 

Családbarát könyvtár Makó 
Anya-Apa játssz velem!  

Játékos családi találkozó kisbabás szülők részére 

Családbarát könyvtár Maroslele KönyvtárMozi - Családi filmvetítés: Az égigigérő fa 

Családbarát könyvtár Mártély Az ideális család - Interaktív családi játékok, feladatok 

Családbarát könyvtár Nagyér Szegedi Látványszínház előadása                          

Családbarát könyvtár Pitvaros Társasjáték délután 

Családbarát könyvtár Szatymaz Legyél Te is kölyökolvasó! - olvasási játék, vetélkedő 

Családbarát könyvtár Szentes QR-kódos kalandjáték 

Családbarát könyvtár Üllés Szeretetnyelv 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Ásotthalom 
KönyvtárMozi:  

Bubryák István filmje Pipás Pistáról 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Ásotthalom 
„Ember, ismerd meg önmagad!” 

Természetgyógyász előadása 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Ásotthalom Állatok világnapja - TOTÓ 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Bordány 
Fotóbolt - Fizess az általad készített fotókkal  

a kölcsönzött könyvekért!  

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Csanád-palota 
Sirály a király –  

olvasásnépszerűsítő program Bosnyák Viktória 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Csanytelek Úti beszámoló - Dr. Karancsi Zoltán 



Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Deszk Ásvány show, amit a ásványokról tudni lehet 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Derekegyház Dorka fűszerháza 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Dóc Dóc község kulturális értékei, vetélkedő 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Domaszék Író- olvasó találkozó  Dr. Hajdú Zsanettal 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Felgyő KönyvtárMozi 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Földeák 
SÍPPAL,DOBBAL, DOROMBBAL –  

Joós Tamás műsora 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Hódmezővásárhely 
Rececsipke kiállítás, megnyitja Sándor Istvánné 

rececsipke készítő 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Kiszombor Legek - mini                                       

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Magyarcsanád Decoupage szépségek 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Magyarcsanád  Prém Jánosné munkáinak kiállítása 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Makó 
"Elillanó pillanat" - légy résen!  
Könyvtári fotók egykor és ma 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Makó Bogarasok lettünk!                   

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Makó 
Tudni jó! - Csak tanulni ne kelljen? Beszélgetés, 

interaktív előadás a tanulásról 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Maroslele Ismeretterjesztő előadás Minkó-Csontos Annával 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Mártély 
Előadás és tanítás - sminkelés tudományának 

elsajátítása 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Nagytőke SÍPPAL,DOBBAL, DOROMBBAL – Joós Tamás műsora 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Ópusztaszer Ki milyen családra vágyik? 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Öttömös Környezettudatos előadás - Szegedi Látványszínház 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Nagyér 
Nagymamák unokákkal, hagyományos sütemény 

készítés helyi recept alapján 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Pitvaros Utazás az ismeretlenbe 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Pusztamérges KönyvtárMozi 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Ruzsa Találkozó Vigh Balázzsal 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Ruzsa Könyvfaló játék indítása és népszerűsítése 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Ruzsa Interaktív mesedélután 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 
 

Ruzsa Tüskés hátú jó barát – Szegedi Látványszínház 



Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szatymaz Csellengők – Eltűntek nyomában Incze Zsuzsa  

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szatymaz Kamaszságok - Joós Tamás műsora 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szatymaz Hamupipőke és Holle anyó érkezik a könyvtárba 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szatymaz A mélymulcsos gazdálkodásról - Dr. Gyulai Iván 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szentes Érdekességek a szentesi e-könyvtár állományából 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szentes Íráselemzés 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szentes A tanulás és a tanítás története 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szentes Délelőtti muzsika a könyvtárban 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szentes Joós Tamás József Attila műsora 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Tömörkény Ovisok a könyvtárban 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Üllés Bosnyák Viktória: A sirály a király  

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Üllés Drogmegelőzés 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Zákányszék Múltidéző kiállítás  

Könyvtári kreatívok Ambrózfalva Diafilm ihlette 

Könyvtári kreatívok Ambrózfalva Vándorló levelek 

Könyvtári kreatívok Apátfalva Az ősz színei 

Könyvtári kreatívok Bordány Légy kreatív! - Könyvorigami 

Könyvtári kreatívok Csanádpalota Csodálatos ősz 

Könyvtári kreatívok Csanytelek "A kötés" 

Könyvtári kreatívok Deszk Tegyük széppé a könyvtárat! 

Könyvtári kreatívok Felgyő Állatok világnapja -  Kézműves foglalkozás 

Könyvtári kreatívok Kiszombor Geszti Eszti, nagyik, unokák  - Kreatív foglalkozás    

Könyvtári kreatívok Magyarcsanád Őszi kreatívkodás 

Könyvtári kreatívok Makó Családi sokadalom - élő könyvtár 

Könyvtári kreatívok Maroslele Régiből új - selejt könyvekből alkotás 

Könyvtári kreatívok Mártély Október Fest rendezvényre kitelepülés 

Könyvtári kreatívok Nagyér Síkbáb 

Könyvtári kreatívok Nagytőke Sün Balázs 

Könyvtári kreatívok Pitvaros Kreatív őszi mesék 

Könyvtári kreatívok Pusztamérges Papírfonás, horgolás, hímzés 

Könyvtári kreatívok Szatymaz Pohárpingvinek 

Könyvtári kreatívok Szentes Kreatív könyvtárosok-  kiállítás megnyitó 

Könyvtári kreatívok Szentes Népmese rajzkiállítás 

Könyvtári kreatívok Tömörkény Tanuljunk kötni, horgolni és hímezni! 



Könyvtári kreatívok Üllés Alkossunk közösen! 

Könyvtári kreatívok Üllés Mit fogtál? Szabadidő - család - horgászat 

Könyvtári kreatívok Zákányszék 
Őszi kerékpártúra, a pihenőhelyeken játékos 

feladványok megválaszolása 

Olvasó-sokk   Ambrózfalva "Puszirablás" 

Olvasó-sokk   Apátfalva Könyv VS Film 

Olvasó-sokk   Ásotthalom Mesefoglalkozás 

Olvasó-sokk   Bordány "SLAMbeszél" Lukács Gergely  

Olvasó-sokk   Bordány Villámcsődület  

Olvasó-sokk   Csanádpalota 
Szabaduló szoba –  

Játékos vetélkedő a könyvtár szobáiban 

Olvasó-sokk   Deszk Legyél Te is nyomkereső könyvtáros! 

Olvasó-sokk   Domaszék Szelfizz egy könyvel 

Olvasó-sokk   Felgyő Kvíztár 

Olvasó-sokk   Hódmezővásárhely Könyvvásár 

Olvasó-sokk   Hódmezővásárhely Art'húr irodalmi est 

Olvasó-sokk   Hódmezővásárhely Sás Károly: Csillaghúr 

Olvasó-sokk   Kiszombor Geronimo Stilton játékos vetélkedővel (Könyvnyomozó)                                            

Olvasó-sokk   Maroslele Magyar népmesék… 

Olvasó-sokk   Makó 
Könyves sokadalom  

Könyvek keresik leendő tulajdonosaikat 

Olvasó-sokk   Makó Alkoss te is BookFace fotót! 

Olvasó-sokk   Makó 
A nagy KÖNYV(ÖSSZE)FOGÁS:  

Jótékony célú könyvgyűjtés és árverezés 

Olvasó-sokk   Makó Közönségtalálkozó Bauer Barbara regényíróval 

Olvasó-sokk   Ópusztaszer Mese, mese mátka 

Olvasó-sokk   Ruzsa Magyar népmese napja 

Olvasó-sokk   Szentes Kedvenc könyvem - videó könyvajánló verseny 

Olvasó-sokk   Szentes Mese felolvasás 

Olvasó-sokk   Tömörkény Könyvnyomozó 

Olvasó-sokk   Zákányszék Közönségtalálkozó Bosnyák Viktóriával 

Örökség és emlékezet  Ambrózfalva A legősibb "műfaj": a mese 

Örökség és emlékezet  Ásotthalom Pipás Pista és társai  

Örökség és emlékezet  Ásotthalom Mátyás király és az igazmondó juhász 

Örökség és emlékezet  Csanádalberti Az írás megmarad 

Örökség és emlékezet  Csanádpalota Az aradi vértanuk 

Örökség és emlékezet  Deszk Legkedvesebb meséim - Schäffer Erzsébettel 

Örökség és emlékezet  Dóc A mi családunk 

Örökség és emlékezet  Domaszék Múltidéző vetítés 

Örökség és emlékezet  Domaszék Értéktár- biciklitúra 

Örökség és emlékezet  Hódmezővásárhely Helyi értekeink-számítógépes tanfolyam 

Örökség és emlékezet  Magyarcsanád Szalvétagyűjtemény-kiállítás 

Örökség és emlékezet  Magyarcsanád KönyvtárMozi 

Örökség és emlékezet  Makó A magyar történelem hősei – Csikász Lajos 

Örökség és emlékezet  Makó 
A "nyolcadik": Damjanics János makói emlékezete - 

Urbancsok Zsolt előadása 

Örökség és emlékezet  Makó  Espersit "CACA" korabeli olvasmányai 

Örökség és emlékezet  Makó Az idő sodrásában 



Örökség és emlékezet  Makó Organikus séta 

Örökség és emlékezet  Makó Múltunk szellemi értékei 

Örökség és emlékezet  Maroslele 
Múltidézés - Helytörténeti Gyűjteményünk fényképes 

adatbázisának bemutatása 

Örökség és emlékezet  Maroslele Mária naphoz kapcsolódó népszokások 

Örökség és emlékezet  Nagyér Így éltünk régen és ma 

Örökség és emlékezet  Ópusztaszer Régen volt, hogy is volt 

Örökség és emlékezet  Pitvaros Digitális kiállítás a Pitvarosi Tájház gyűjteményéből 

Örökség és emlékezet  Szatymaz Vendégünk Pálmai József 

Örökség és emlékezet  Tömörkény Kvízjáték a Falumúzeumban! 

Örökség és emlékezet  Tömörkény Tanulj kötni, horgolni és hímezni! 

Örökség és emlékezet  Tömörkény Népmese kvíz 

Könyves vasárnap – 
játékforrások 

Ásotthalom 
KönyvtárMozi, mesefeldolgozás, szabadtéri 

nyomkeresés, könyvtári játékok… 

Könyves vasárnap – 
játékforrások 

Csanádpalota 
Családi szieszta - 

ismert szerzők, ismert könyvek és ismert szereplők 

Könyves vasárnap – 
játékforrások 

Hódmezővásárhely 
Ingyenes beiratkozás, amnesztia, könyvvásár, 

barangolás a könyvtárban 

Könyves vasárnap – 
játékforrások 

Kiszombor Sok in 1  - Gyere velem a könyvtárba!                            

Könyves vasárnap – 
játékforrások 

Szentes Foszlós kalács, kakaó - rendkívüli könyvtárnyitó 

Könyves vasárnap – 
játékforrások 

Zákányszék Könyves Vasárnap 

 

PROGRAMOK A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 

 

Témakör/ Időpont Helyszín A program megnevezése 

Hírül adjuk! Központi könyvtár 
Sajtótájékoztató az Országos Könyvtári Napok megyei 
rendezvényeiről 

Családbarát könyvtár Gyermekkönyvtár 
JÁTSZÓKÖR - Családi társasjátékok egész nap 

Családbarát könyvtár Gyermekkönyvtár 
BERG JUDIT - Író-olvasó találkozó 

Családbarát könyvtár Móra utcai fiókkönyvtár Mesevár: Papírszínház mese 

Családbarát könyvtár 
Francia utcai 
Fiókkönyvtár 

Mesés Ismerettár: Retró társasjátékok 

Családbarát könyvtár Hangoskönyvtár Diamaraton 

Családbarát könyvtár Odesszai fiókkönyvtár 
Társasjáték délután-önfeledt családi pillanatok a 
könyvespolcok között 

Családbarát könyvtár Tápai fiókkönyvtár 
Tápai Baba-mama klub vendége Szabó Emese Falovacska 
Muzsika-ölbéli játékok 

Családbarát könyvtár Rókusi fiókkönyvtár 
Családi történetek - Alkotói beszélgetés Simai Mihály 
József Attila-díjas költővel és a Somogyi-könyvtár 
Íróklubjának tagjaival családról, irodalomról 

Családbarát könyvtár Csillag téri fiókkönyvtár Arcfestés KatAndival 



Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Központi könyvtár Zenebutik: Beszélgetés Juhász Előddel zenéről 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Központi könyvtár Csikász Lajos  ismeretterjesztő előadása 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Központi könyvtár 
Hit és hatóanyag: A gyógynövények hagyományos és 
modern alkalmazásai - Hajdu Zsanett 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Központi könyvtár A király nyomában: helyismereti séta 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Móra utcai fiókkönyvtár Mucsi Gergő: Ritmuskuckó 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Odesszai fiókkönyvtár Tóth Tamás családfa- és családtörténet kutató előadása 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Dorozsmai fiókkönyvtár 
játékos vetélkedő a fiókkönyvtárakban működő klubok, 
társulások részvételével 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Dorozsmai fiókkönyvtár 
Ismerjük meg múltunkat - a helyi általános iskolásoknak 
helytörténeti, helyismereti óra a könyvtárban 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Hangoskönyvtár Dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténeti előadása 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Klebelsberg-telepi 
fiókkönyvtár 

(Meg)oldható? (Meg)oldhatatlan? (Mese)oldás! 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Francia utcai 
fiókkönyvtár 

Mucsi Gergő: Ritmuskuckó 

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Szőregi fiókkönyvtár Vig Balázs  

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Északvárosi fiókkönyvtár Alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozás  

Tudásátadás – 
tudásegyesítés 

Francia utcai 
fiókkönyvtár 

Andrássy Éva ETKA-Jóga Erőgyűjtő Módszer 
mesteroktató 

Könyvtári kreatívok Gyermekkönyvtár 
KÖZÖS ALKOTÁS - Meseillusztráció készítése családok 
számára papírszínházhoz.  

Könyvtári kreatívok Gyermekkönyvtár 
NYOMKERESŐ - Szabadtéri könyves nyomkeresés egyéni 
és közös programként gyerekek és családok számára. 

Könyvtári kreatívok Odesszai fiókkönyvtár Selyemfestés 

Könyvtári kreatívok Rókusi fiókkönyvtár Selyemfestés 

Könyvtári kreatívok Hangoskönyvtár Kép-vers-zene 

Könyvtári kreatívok 
Petőfi-telepi 
fiókkönyvtár 

A gótikus irodalom és a Vöröspöttyös Könyvek 

Könyvtári kreatívok Északvárosi fiókkönyvtár Családi Alkotóműhely 

Könyvtári kreatívok Csillag téri fiókkönyvtár Utazzunk el egy másik országba - képzeletben  

Könyvtári kreatívok Tápai fiókkönyvtár Gyékény bemutatása, gyékény tárgy készítés 

Olvasó-sokk   Központi könyvtár 
HELYI MŰVÉSZEK bemutatkozása: 
Péter és Pán együttes előadása 

Olvasó-sokk   Központi könyvtár 
KAMASZ-O-DOKK népszerű fiataloknak szóló szerző 
könyvbemutatója -  Szurovecz Kitti 



Olvasó-sokk   Hangoskönyvtár Hangfürdő a Hangosban 

Olvasó-sokk   Odesszai fiókkönyvtár Könyv-Fa-Ló Gyerekklub  

Olvasó-sokk   
Petőfi-telepi 
fiókkönyvtár 

A nőiség megélése a Niá-n keresztül 

Olvasó-sokk   Északvárosi fiókkönyvtár Tinikuckó 

Olvasó-sokk   Rókusi fiókkönyvtár Könyves nyomkereső játék - családi játék a könyvtárban 

Örökség és emlékezet  Gyermekkönyvtár 
SZABÓ MAGDA KIÁLLÍTÁS - Móra Kiadó vándorkiállítása a 
gyermekkönyvtárban játékokkal 

Örökség és emlékezet  Tápai fiókkönyvtár 
Az időskor felszabadít Kálmán Annaróza blogkönyv 
bemutatója 

Örökség és emlékezet  Szőregi fiókkönyvtár Bemutatkozik a Szeged folyóirat 

Örökség és emlékezet  Hangoskönyvtár 
A szépség lázadása: a szecesszió Szegeden, az 
építészeten innen és túl 

Örökség és emlékezet  Odesszai fiókkönyvtár Múltpergető jelen 

Örökség és emlékezet  Északvárosi fiókkönyvtár Terefere nem csak irodalomról 

Örökség és emlékezet  Csillag téri fiókkönyvtár Film-Csillag-Klub 

Örökség és emlékezet  Tápai fiókkönyvtár 
Kapcsolódás a Tápai Búcsú hagyományőrző 
programjaihoz 

Könyves vasárnap – 
játékforrások 

Gyermekkönyvtára 
Lengemesék című családi vetélkedő 
Vendégünk a mese illusztrátora: Timkó Bíbor 

Könyves vasárnap – 
játékforrások 

Központi könyvtár 
KÖNYVES VASÁRNAP A SOMOGYI-KÖNYVTÁRban: 
rendkívüli nyitva tartás, beiratkozási akció, kitelepülés… 

 
 

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

 A családi rendezvények segítették a családi kapcsolatok erősödését, hiszen 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. 

 

 

 2016. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

2017. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

2018. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

Település 39 37 35 

Program 286 230 230 

Résztvevők száma 14.224 9.219 9.395 

 



A könyvtárak életében kiemelkedő szerepet tölt be az Országos Könyvtári Napok elnevezésű 

programsorozat. 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 szakmai 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. 

Bízunk abban, hogy az ehhez kapcsolódó országos és helyi sajtókampány segítségével egyre több 

emberhez jut el a rendezvényeink híre, és ezáltal egyre több ember vett kézbe egy-egy jó könyvet.   

A pályázati támogatásból származó összeget a kiírásnak megfelelően előadói tiszteletdíjra, 

pedagógiai, kulturális program anyagköltségére, szakmai anyagköltségre, csoportos étkezésre, 

reklám és propaganda költségre fordította a Somogyi-könyvtár.  

 

A programsorozatot az előadók véges kapacitása és a rendezvényeink nagy száma miatt nem tudtuk 

egy héten lebonyolítani, így (a pályázati szerződésben leírtak figyelemben tartásával) néhány 

program áthúzódott a következő egy-két hétre is. Ezeknél a programoknál is minden esetben 

feltüntettük, hogy az adott rendezvény az Országos Könyvtári Napok keretében valósul meg a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 

 

 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

 

A programokhoz kapcsolódó ismertetőket, programfüzetet, a rendezvényeken készített fotó-

válogatást, valamint a sajtóbeli megjelenéseket a Somogyi-könyvtár honlapján folyamatosan tettük 

közzé (elérhetősége: Somogyi-könyvtár web-oldala – címlapon „NKA pályázatok” link – 

„Országos Könyvtári Napok 2018” link). 

http://www.sk-szeged.hu/orszagos-konyvtari-napok-2018 

 

 

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 

http://www.sk-szeged.hu/orszagos-konyvtari-napok-2018
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/


A RENDEZVÉNYSOROZATHOZ KÉSZÍTETT MOLINO ÉS PLAKÁTOK 

 

  

 

 



 



 



 

 

 

 

                 



       

 

 

 



PROGRAMFÜZET

          

 

                    



ONLINE SAJTÓMEGJELENÉSEINKBŐL 

 

Országos Könyvtári Napok Szeged 2018 

http://www.szegedkultur.hu/orszagos-konyvtari-napok-szeged-2018/ 

 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-orszagos-konyvtari-napok-szeged.html 

 

Az Országos Könyvtári Napok sajtótájékoztatója 

https://hetikozelet.wordpress.com/2018/10/03/az-orszagos-konyvtari-napok-sajtotajekoztatoja/ 

 

Rendhagyó programokkal vár az Országos Könyvtári Napok 

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/rendhagyo_programokkal_var_a_orszagos_konyvtari_nap

ok/2574744/ 

 

Rendhagyó programokat kínálnak a könyvtárak 

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/rendhagyo_programokat_kinalnak_a_konyvtarak/2574919

/ 

 

Kétszázötven program várja a betűk szerelmeseit 

https://szeged.hu/hirek/25548/ketszazotven-program-varja-a-betuk-szerelmeseit 

 

Olvasó szülőnek lesz olvasó gyereke 

https://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/olvaso_szulonek_lesz_olvaso_gyereke/2575161/ 

 

Országos Könyvtári Napok - Változatos programok Csongrád megyében 

http://szegedhirado.hu/orszagos-konyvtari-napok-valtozatos-programok-csongrad-megyeben 

 

https://szegedma.hu/2018/09/orszagos-konyvtari-napok-valtozatos-programok-csongrad-megyeben 

 

Zeneközelben – vendég lesz Juhász Előd zenetörténész 

http://www.u-szeged.hu/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-

1?calendarID=12681 

 

Számos izgalmas programmal csatlakozott Bordány az Országos Könyvtári Napokhoz  

https://bordany.com/index.php/2018/10/10/szamos-izgalmas-programmal-csatlakozott-bordany-az-

orszagos-konyvtari-napokhoz/ 
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