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Csak tiszta forrásból!
Országos Könyvtári Napok Csongrád megyében:
szakmai beszámoló a 204108/01412. 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 2017. 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 2017. évi „ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK”
programsorozathoz való csatlakozás alkotja, amely az idei évben a „CSAK TISZTA
FORRÁSBÓL!” központi szlogennel volt meghirdetve. Ez a néhány szó Bartók Béla Cantata Profana
művének befejező gondolata. A "tiszta forrás" környezetünk szépségeinek védelmére és megbecsülésére is utal.

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.
2017-ben 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 37 településen, 230 rendezvényen, több mint 9.200 látogató vett részt.

Ennek eléréséhez az NKA által támogatott programjainkon kívül nagyban hozzájárultak a saját
erőforrásból finanszírozott programjaink is. (A statisztikai táblázat a beszámoló végén csatolva.) 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 2017-ben
az alábbi fontosabb rendezvények valósultak meg a megyeszékhelyen illetve
a megyében. (A programok széles palettájáról való kiemelésünk a legemlékezetesebb
rendezvényeket tartalmazza.)
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 médiumok figyelmét is a helyi rendezvényekre. Nagy
érdeklődés kísérte a Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő játékot, több újságírónak
nyilatkoztunk a témában.

„Információforrások - tudásforrások”
A programsorozat indításához a Somogyi-könyvtárban már hagyományosan kapcsolódik egy
sajtótájékoztató, így a kialakult „jó gyakorlat” alapján 2017-ben is ezzel kezdődtek Szegeden az
Országos Könyvtári Napok programjai. A tájékoztató hatékonyságát mutatja, hogy az elmúlt évben
több mint félszáz internetes híradást tudtunk feltenni könyvtárunk honlapjára az Országos
Könyvtári Napok eseményeinek híradásaiból. Mind Szeged város, mind pedig Csongrád megye
lakossága megszokott felületeken, rovatokban találkozhat az intézmény sokoldalú tevékenységével.
A sajtótájékoztatón kívül ehhez a témához az alábbi programokkal készültünk Szegeden: a Rókusi
fiókkönyvtárunkban Simai Mihály József Attila díjad költő beszélt verseiről és életfilozófiájáról, a
Hangoskönyvtárban előadást hallhattunk A jóga mint életmód, hogyan élhető a mai ember számára?
címmel, a központi könyvtárban részesei lehettünk egy beszélgetésnek Máday Norberttel Borsody
Lászlóról, a Borsody-vívórendszerről és a könyvről, a Petőfi-telepi fiókkönyvtárban pedig
bemutatkozott a Szeged folyóirat – beszélgetés volt Bene Zoltán íróval, a folyóirat új
főszerkesztőjével és a szerkesztőbizottság tagjaival.

Simai Mihály költő vall életfilozófiájáról

Az újjáalakult Szeged folyóiratról hallhattunk

A jóga, mint életmód

Bemutatták a Borsody-vívórendszert

A víz napja
A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, körforgásának és tisztaságának megőrzése érdekében
azonban nagyobb figyelmet kell szentelnünk környezetünk védelmére is. A világ szinte minden
állóvize, folyója szennyezett. Jelenünk és az utánunk érkező generációk sorsa múlhat azon,
miképpen gazdálkodunk a Föld vízkészleteivel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk az élet egyik alapvető
elemét. A víz a mindennapi életünk része, a rendezvényekkel az a célunk, hogy tekintsünk rá egy
kicsit más szemmel, nagyobb odafigyeléssel.
Szegeden a Csillag téri fiókkönyvtárunkban szerveztük a „Mint hal a vízben” - az akvarisztika
alapjai című interaktív bemutatót és játékot általános iskolásoknak valamint A vízisport mint
életmód címmel beszélgetés volt Szabó Téténnyel, a Szegedi Vízisport Egyesület korosztályos
válogatott kenusával. A könyvtár központi épületében beszélgetést szerveztünk Dr. Bánki Horváth
Béla szenior úszóval és lányával „Addig úszom, amíg élek, mert amíg élek, úszom” címmel,
valamint A Víz napja alkalmából a Somogyi-könyvtár munkatársai koccintottak az Olvasók
egészségére.

A vízisport mint életmód

„Mint hal a vízben” - az akvarisztika alapjai

Dr. Bánki Horváth Béla szenior úszó és lánya

Koccintottunk Olvasóink egészségére!

A játék forrásai
A szórakoztató programokkal hívogató nap azt üzeni mindenkinek, hogy a könyvtár a szórakozásra,
kikapcsolódásra, találkozásokra is alkalmas hely – egy közösségi tér – de szívesen mozdulunk ki a
könyvtár falain kívülre is, hogy szabadtéri könyves játékokkal, programokkal várjuk az
érdeklődőket. A gyermekek könyvtári ellátása speciális feladatok elé állítja a könyvtárosokat, és
ebben a munkában is nagy szerepe van a kreativitásnak és játékosságnak. Célunk a kíváncsiság
felkeltése, élményszerzés a történetek és a fantázia világán keresztül, az olvasóvá nevelés.
A Móravárosi, Északvárosi és Klebelsberg-telepi fiókkönyvtárainkban zenés, verses interaktív
előadást tartott óvodásoknak Németh Andrea versíró, illusztrátor és Csikós-Szelezsán Beáta
zongoratanár, zenepedagógus Csipke, a süni és barátai címmel. A Szőregi és Rókusi
fiókkönyvtárakban Ritmuskuckó címmel Mucsi Gergő ütőhangszeres művész interaktív
hangszerbemutatóján vehettek részt a gyerekek. Az Agóra Gyermekkuckóban a BabaKuckósorozatban hallhattunk a Höcögtetők, zsuppolók fontosságáról és a csecsemő alvásáról is.

Csipke, a süni és barátai Móravároson

Ritmuskuckó a Rókusi fiókkönyvtárunkban

A természet forrásai
A programsorozat egyik napja a környezettudatosságról szól, célunk a fenntarthatóság, az
ökológiai gondolkodás népszerűsítése könyvtári eszközökkel. Könyvtárunk évről-évre csatlakozik a
„TeSzedd” országos akcióprogramhoz illetve a könyvtáron belül kihelyezett speciális
gyűjtődobozokkal támogatjuk a szelektív szemétgyűjtést. Ezen a napon bemutattunk olyan
embereket, közösségeket, akik mintát tudnak mutatni környezetünk védelméről és nemzedékről
nemzedékre való továbbadásáról.
Szegeden vendégünk volt többek között Sediánszky Nóra dramaturg, rendező Velence és Párizs –
séták két tételben című könyvbemutatójával. Több fiókkönyvtárunkban szerveztünk
természetfotókból összeállított kiállításokat, például a Nap-Fény Senior Fotókör Egyesület
tagjainak képeiből. A Csillag téri fiókkönyvtárban láthattak az érdeklődők Tűhegyre szúrva címmel
fotókiállítást és költői estet. Az Odesszai és Francia utcai fiókkönyvtárakban Tévhitek
gyógyszerekről és gyógynövényekről címmel Csupor Dezső adjunktus (SZTE) tartott előadást.

Vendégünk Sediánszky Nóra dramaturg

Csupor Dezső adjunktus előadásán

Népi hagyományok, múltunk forrásai
A helyi értékek őrzésének, a települések történetének kutatásának fontos helyszíne a könyvtár. Ezen
a napon az itt őrzött emlékekbe is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők, de ezen kívül meghívjuk a
kutatóinkat, idős olvasóinkat, hogy osszák meg az élményeiket a múltról. A régről szóló történetek
segítségével kötődést és az értékek őrzésére való elhivatottságot próbálunk átadni a fiataloknak.
Ezen a napon lehetőséget nyújtottunk a helyi kisközösségek bemutatkozására, élményeik
megosztására is.
A Somogyi-könyvtár központjában „Regényes” történelem címmel rendhagyó történelem- és
irodalomórát szerveztünk Benkő László történelmiregény-íróval, a Szent-László trilógia
szerzőjével. A Dorozsmai fiókkönyvtárban vendégünk volt Haui József, Korcsmáros Pál-díjas
magyar rajzfilmrendező, könyvillusztrátor és képregényrajzoló. Előadásának címe: Életre kelő
vonalak - emlékek a nagy játékfilmek kisöccséről, a közelmúlt magyar animációs filmjeiről. A Tápai
fiókkönyvtárban bemutató-foglalkozást tartottak a Gyékényes Műhely tagjai a tápai
gyékényszövésről. Az Északvárosi és Francia utcai fiókkönyvtárban az Alsóvárosi Ferences
Látogatóközpont múzeumpedagógiai foglalkozásá vehettek részt az iskolások: a Szerzetesek élete
(kódexmásolással).

Rendhagyó óra Benkő László
történelmiregény-íróval

A gyerekek kipróbálták a szerzetesek életét

A boldogság forrásai
A szabadidős tevékenységként folytatott élményszerző olvasást az angol szakirodalomban „reading
for pleasure”-nek nevezik. A magyar irodalomban ritkán, de lehet találkozni az „örömolvasás”
kifejezéssel, amelynek megalkotása a források szerint Závada Pál nevéhez fűződik. Valóban igaz,
hogy a szabadidős tevékenységek közé tartozó élményszerző olvasás által olyan élményekhez
jutunk, ami boldoggá tehet bennünket. A könyvtárosok feladata, hogy ezt a gondolatot minél inkább
elterjesszék a környezetükben. Természetesen más dolgok is boldoggá tehetnek bennünket: egy
kreatív tevékenység eredményeként létrejövő alkotás, egy jó beszélgetés… Ezekre gyűjtöttünk
ötleteket.
A könyvtár központi épületében került megrendezésre a greCSÓKOLlár – című zenés irodalmi est
Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval. Ezen kívül tartottunk egy könyves beszélgetést

Varga Beával (On Sai), a lebilincselő humorú sci-fi íróval, a Könyvmolyképző Kiadó vezető
szerkesztőjével, találkoztunk Solti Attilával, a Greenwichi idő című regény szerzőjével. A gyerekek
a Szeleburdi Meseszínház előadásában láthatták a Mesés családi délelőtt keretében a Népi
hagyomány, avagy Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című mesejátékot.
Az Odesszai fiókkönyvtárban Szárnyaink nyomában... címmel Sólyom Andrea alkotó-fejlesztő
metamorphoses-meseterapeuta tartott meseterápiás foglalkozást nőknek. A Csillag téri
fiókkönyvtárban A boldogság forrása című rajzpályázat eredményhirdetését tekinthették meg az
érdeklődők.

fotó a nagysikerű greCSÓKOLlár- estről

megtudhattuk, hogy ki a rejtélyes On Sai

Sólyom Andrea meseterápiás foglalkozása

a Szeleburdi Meseszínház előadása

A boldogság forrása című rajzpályázat képei

Solti Attila és beszélgetőtársa

„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 programokkal vártuk egész nap az olvasóinkat: a hagyományos családi
vetélkedő mellett, használt könyveket árusítottunk, játékos totót készítettünk értékes könyvnyereményekért, új olvasóinknak fél évre szóló térítésmentes beiratkozási lehetőséget kínáltunk,
mindezt egy külső helyszínen, a Mars-téri nagypiacon a Civil Piac rendezvényen. A
Gyermekkönyvtárban megszerveztük „A ló, aki édességet tüsszentett” – című családi vetélkedőt. A
programmal célunk az irodalom népszerűsítése és a szülőkön keresztül az egész család könyvtárba
szoktatása, a gyermekek olvasóvá nevelése.

Könyves vasárnapi kitelepülés a Civil Piacon

A családi vetélkedő résztvevői

PROGRAMOK CSONGRÁD MEGYÉBEN
Hódmezővásárhelyen Bosnyák Viktória két osztályt varázsolt el, amely oly jól sikerült, hogy
bizonyos gyereknél (akik bátrabbak voltak és jelentkeztek) összekeveredtek a szólás-mondások. Pl.:
A hazug kutyát hamarabb utolérik, mint a sánta embert - amelyek megalapozták a vidám író-olvasó
találkozó hangulatát. http://www.vasarhely24.com/iskolapad/bosnyak-viktoria-alig-vartam-hogymegtanuljak-olvasni

Vig Balázs Sándorfalván varázsolta el hallgatóságát. https://tinyurl.com/yb5teuvf
Frank Júlia tanácsait - pl. hogyan készítsük el a család kedvencét (rántott hús) úgy, hogy ne legyen
teli a lakás az olaj nehéz illatával - mindig szívesen hallgatják. Miközben Üllésen ültek a vendégek
a székeiken, Júlia elmondásai alapján érdekes és izgalmas gasztronómiai és kultúrtöréneti utazáson
vehettek részt Kínától egészen az Egyesült Államokig.
https://www.facebook.com/kozsegikonyvtar.ulles/media_set?set=a.1442360525883250.107374206
2.100003279489893&type=3
Csanádpalotán már volt néhány évvel ezelőtt Endrei Judit, a könyvtár látogatói azonban szerettek
volna újra találkozni Vele, megtudni: mi minden is történt Judittal azóta. 2017-ben a közönség
számának szempontjából a könyvtár befogadóképességének határait feszegettük.
Makón is igen szép számmal érkeztek az érdeklődők, érdekes kérdések merültek fel bennük és első
perctől kezdve partnerek voltak a beszélgetésben.
https://www.facebook.com/pg/jozsefattila.konyvtarmako/photos/?tab=album&album_id=78366110
5177461

Telegdi Ágnes Csongrádon és Deszken a kitalálandó madárhangokkal és a tüneményes - a
gyerekek sóhajaik szerint: de cuki; de aranyos - vidra kölykökkel kötötte le a gyerekek figyelmét.
Az egy-egy történet közben rengeteg információval gazdagodtak a résztvevők, miközben ők is
megosztották a vendéggel: mennyi mindent tudnak egy-egy állatról. https://tinyurl.com/y74v7g6w

Az OKN megkoronázása volt Csongrád megyében Incze Zsuzsa, a Csellengők c. műsor
szerkesztőjével (akinek munkáját Raul Wallenberg-díjjal ismerték el) való találkozás.
Tömörkényen 5-8. osztály volt: nagyon érdeklődőek, nyitottak voltak a gyerekek, elmondták:
otthon mit mondanak nekik a szüleik pl. idegen, ismeretlen emberekkel kapcsolatban. Az előadás
végén oda mentek hozzá, nagyon sokat kérdeztek tőle, alig akarták elengedni.
https://tinyurl.com/yapgu2tn

Zákányszéken már felnőttek voltak. Volt olyan kisfilm, olyan történet egy fiatal lányról, amely
hosszas, hangos gondolkodást váltott ki a résztvevőkből: másfél órán keresztül beszélgettek arról,
hogyan lehetne segíteni rajta. Amikor pedig egy olyan történetet láttak a - többnyire - szülők:
hosszú idő elteltével sikerült újra két testvérnek megölelnie egymást (a fiatalabbat a saját barátnője
kábította el az italával és több évbe telt, mire haza tudták hozni a rendőrök, biztonságban), szem
nem maradt szárazon sem a nőknél, sem a férfiaknál. Mindenki átérezte a helyzet, a pillanat
fontosságát.
A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA
 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.
 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.
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
és több emberhez jutott el a rendezvényeink híre, és ezáltal egyre több ember vett kézbe egy-egy jó
könyvet. Az idei évben tapasztalható emelkedés a programok és az azon résztvevők számában
azt mutatja, hogy a munkánk sikeres volt!
2015. évi NKA - OKN
2016. évi NKA - OKN
2017. évi NKA - OKN
pályázatból megvalósult pályázatból megvalósult pályázatból megvalósult
Település

30

39

37

Program

248

286

230

9.780

14.224

9.219

Résztvevők száma

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 fotóválogatást, valamint a sajtóbeli megjelenéseket a Somogyi-könyvtár honlapján folyamatosan tettük
közzé (elérhetősége: Somogyi-könyvtár web-oldala – címlapon „NKA pályázatok” link –
„Országos Könyvtári Napok 2017” link), illetve a szakmai beszámoló szövegébe jeleztük.
http://www.sk-szeged.hu/orszagos-konyvtari-napok-2017
Jelen beszámolót feltöltöttük a központi működtetésű hungaricana.hu portálra is (képernyőfelvétel
a szakmai beszámoló végén):
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/

Támogatásukat használóink nevében is köszönjük!

Tisztelettel:

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

A 2017. ÉVI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK KIEMELT RENDEZVÉNYEI
CSONGRÁD MEGYÉBEN

IDŐPONT

PROGRAM

szeptember 29. Sajtótájékoztató
október 2.
október 2.
október 2.
október 2.
október 3.
október 3.
október 3.
október 3.
október 3.
október 4.
október 4.
október 4.
október 4.
október 4.
október 4.
október 4.
október 4.
Október 5.

Október 5.

Október 5.
Október 5.

TELEPÜLÉS

Szeged
Somogyi-könyvtár
A jóga mint életmód, hogyan élhető a mai ember számára?
Szeged
Hangoskönyvtár
“Mint hal a vízben” - Az akvarisztika alapjai: interaktív bemutató és játék
Szeged,
általános iskolásoknak
Csillag téri fiókkönyvtár
greCSÓKOLlár – zenés irodalmi est Grecsó Krisztiánnal és KollárSzeged
Klemencz Lászlóval
Somogyi-könyvtár
Szegedi Látványszínház - „Az erdő kincseinek nyomában”
Bordány, Domaszék,
Mártély
‘Élet a folyó mellett” - nyílt nap az Csillag téri fiókkönyvtár Angol nyelvi
Szeged,
klubjában
Csillag téri fiókkönyvtár
‘Terefere nem csak irodalomról’ klub keretében - Szabó Magda 100
Szeged,
címmel beszélgetés Dévai Kálmánné nyugdíjas pedagógus vezetésével
Északvárosi fiókkönyvtár
Író-olvasó találkozó Simai Mihály József Attila-díjas költővel
Szeged
Rókusi Fiókkönyvtár
Könyves beszélgetés Varga Beával (On Sai), a lebilincselő humorú sci-fi
Szeged
íróval
Somogyi-könyvtár
Frank Júlia előadása
Üllés
A vízisport mint életmód címmel beszélgetés Szabó Téténnyel, a Szegedi
Szeged,
Vízisport Egyesület korosztályos (U16) válogatott kenusával
Csillag téri fiókkönyvtár
Szülőnek lenni klub: A bocsánatkérés és megbocsátás szerepe
Szeged
életünkben
Északvárosi Fiókkönyvtár
Szökőkutak víztükrében címmel vetítettképeselőadás
Szeged,
Hangoskönyvtár
„Regényes” történelem – rendhagyó töri- és irodalomóra Benkő László
Szeged
történelmiregény-íróval
Somogyi-könyvtár
Sediánszky Nóra dramaturg, műfordító, író, színházi rendező
Szeged
könyvbemutatója
Somogyi-könyvtár
Szegedi Látványszínház - „Az erdő kincseinek nyomában”
Mindszent, Kistelek
Alternatív gyógymód klub: Tévhitek gyógyszerekről és gyógynövényekről
Szeged
– Csupor Dezső adjunktus
Odesszai Fiókkönyvtár
Bemutatkozik a Szeged folyóirat – beszélgetés Bene Zoltán íróval, a
Szeged,
folyóirat új főszerkesztőjével
Petőfi-telepi fiókkönyvtár
Csipke, a süni és barátai – Németh Andrea versíró, illusztrátor és CsikósSzeged,
Szelezsán Beáta zongoratanár, zenepedagógus zenés, verses interaktív
Móra utcai fiókkönyvtár
előadása óvodásoknak
Csipke, a süni és barátai - Németh Andrea versíró, illusztrátor és CsikósSzeged,
Szelezsán Beáta zongoratanár, zenepedagógus zenés, verses interaktív
Klebelsberg-telepi
előadása óvodásoknak
fiókkönyvtár
Tűhegyre szúrva - Fotókiállítás és költői est. Zentai Tóth Béla fotók;
Szeged, Csillag téri
Siklósi András versek; megnyitja Fejes Zsolt, közreműködik Kovács Géza
fiókkönyvtár
Ritmuskuckó – Mucsi Gergő ütőhangszeres művész interaktív
Szeged,
hangszerbemutatója gyerekeknek
Szőregi fiókkönyvtár

Október 5.
Október 5.
Október 5.
Október 5.
Október 5.
Október 5.
Október 5.
Október 5.
Október 6.
Október 6.
Október 6.
Október 6.
Október 6.
Október 6.
Október 6.
Október 7.
Október 8.
Október 8.
Október 9.
Október 10.
Október 10.
Október 11.
Október 11.
Október 11.

Szerzetesek élete (kódexmásolással) - az Alsóvárosi Ferences
Látogatóközpont interaktív múzeumpedagógiai foglalkozása
Mucsiné Szabolcski Ágnes Kerékpáros Teadélután című interaktív
előadása
A természet forrásai – Antal Anikó, Fabulya Andrea, Barkos Bea,
Klebniczki György összművészeti előadása
Az éltető víz - Az Értől az Óceánig - A Nap-Fény Fotókör Egyesület
tagjainak közös kiállításának megnyitója
Hogyan lettem Bohócdoktor? – Bárkai Péter Zsuzsanna beszámolója
Méreg a gyanú… – Orgovány Erika festőművész, a Kékszakállú herceg
vára ihlette grafikai kiállításának ünnepélyes megnyitója
Bosnyák Viktória előadása
Szegedi Látványszínház - „Az erdő kincseinek nyomában”
A víz napja, avagy játékos feladatok, amelyek képben, szövegben vagy a
könyvtári térben a vízhez kapcsolódnak.
„Addig úszom, amíg élek, mert amíg élek, úszom”
Dr. Bánki Horváth Béla szenior úszóval lánya, Bánki Horváth Enikő
beszélget.
BabaKuckó - Höcögtetők, zsuppolók – üldögélős és mozgásos játékok,
mondókák 0-tól 3 éves korig - Foglalkozásvezető: Zombori Györgyi
Nagyanyó mesél – Vizes mesék: A víz tündére (Balázs Andrea Katalin)
Szárnyaink nyomában... Sólyom Andrea alkotó-fejlesztő
metamorphoses-meseterapeuta meseterápiás foglalkozása nőknek
London hív - Beszélgetés Solti Attilával, a Greenwichi idő című regény
szerzőjével
A boldogság forrása című rajzpályázat eredményhirdetése
Népi hagyomány, avagy Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj. A mesejátékot a
Szeleburdi Meseszínház előadásában láthatják mesés családi délelőtt
keretében az óvodások, kisiskolások és szüleik.
A boldogság forrása, avagy „A ló, aki édességet tüsszentett” – családi
vetélkedő
KÖNYVES VASÁRNAP a Civil Piacon!
Könyvbarátok klubja: Tévhitek gyógyszerekről és gyógynövényekről –
Csupor Dezső adjunktus (SZTE Gyógyszerésztudományi Kar) előadása
Ritmuskuckó – Mucsi Gergő ütőhangszeres művész interaktív
hangszerbemutatója gyerekeknek.
Máday Norbert: Borsody László – a géniusz című könyvének bemutatója
Életre kelő vonalak - Vendégünk, Haui József Korcsmáros Pál-díjas
magyar rajzfilmrendező, könyvillusztrátor és képregényrajzoló
Bene Zoltán Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai című könyvének
bemutatója
Múltunk forrásai, hagyományai: a tápai gyékényszövés – bemutatófoglalkozás a Gyékényes Műhely tagjainak segítségével

Szeged,
Északvárosi fiókkönyvtár
Szeged,
Francia utcai
fiókkönyvtár
Szeged,
Hangoskönyvtár
Szeged,
Hangoskönyvtár
Szeged,
Tápai fiókkönyvtár
Szeged,
Somogyi-könyvtár
Hódmezővásárhely (2)
Rúzsa
Szeged,
Somogyi-könyvtár
Szeged,
Somogyi-könyvtár
Szeged,
Agóra Gyermekkuckó
Szeged,
Csillag téri fiókkönyvtár
Szeged,
Odesszai fiókkönyvtár
Szeged,
Somogyi-könyvtár
Szeged,
Csillag téri fiókkönyvtár
Szeged,
Somogyi-könyvtár
Szeged,
Somogyi-könyvtár
Szeged,
Mars tér
Szeged,
Francia utcai
fiókkönyvtár
Szeged,
Rókusi fiókkönyvtár
Szeged,
Somogyi-könyvtár
Szeged,
Dorozsmai fiókkönyvtár
Szeged,
Szőregi fiókkönyvtár
Szeged,
Tápai fiókkönyvtár

Október 12.
Október 12.
Október 12.
Október 13.

Október 13.

Október 18.
Október 18.
Október 19.
Október 24.
Október 24.

Vig Balázs előadása
Meséről mesére. A három kismalac és az Aladdin és a csodalámpa című
diafilmek vetítése
Szerzetesek élete (kódexmásolással) - az Alsóvárosi Ferences
Látogatóközpont múzeumpedagógiai foglalkozása iskolásoknak
BabaKuckó Téma: A csecsemő alvásáról
Előadó: Tóthné Gulyás Gabriella dúla, védőnő, AquaNatal-oktató
Csipke, a süni és barátai címmel Németh Andrea versíró, illusztrátor és
Csikós-Szelezsán Beáta zongoratanár, zenepedagógus verses, zenés,
interaktív foglalkozására várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket
családjukkal együtt.
Az alkotáson túl – Ale Ildikó előadása

Sándorfalva
Szeged,
Somogyi-könyvtár
Szeged,
Francia utcai
fiókkönyvtár
Szeged,
Agóra Gyermekkuckó
Szeged,
Északvárosi fiókkönyvtár

Endrei Judit előadása
Endrei Judit előadása
Telegdi Ágnes előadása
Incze Zsuzsa előadása

A RENDEZVÉNYSOROZATHOZ KÉSZÍTETT MOLINO ÉS PLAKÁTOK

Szeged,
Somogyi-könyvtár
Csanádpalota
Makó
Csongrád, Deszk
Zákányszék

PROGRAMFÜZET

ONLINE SAJTÓMEGJELENÉSEINKBŐL
Több mint 200 rendezvény a megyében az Országos Könyvtári Napokon
https://szegedma.hu/2017/09/tobb-mint-200-rendezveny-a-megyeben-az-orszagos-konyvtarinapokon
Több mint 200 programmal jönnek a könyvtári napok
http://szeged.hu/hirek/34528-tobb-mint-200-programmal-jonnek-a-konyvtari-napok.html
A szokásosnál is gazdagabb lesz programokban az október a Somogyi-könyvtárban
http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_programajanlo_46/i_a_szokasosnal_is_gazdagabb_lesz_programokb
an_az_ok_21696/t_A%20szok%C3%A1sosn%C3%A1l%20is%20gazdagabb%20lesz%20program
okban%20az%20okt%C3%B3ber%20a%20Somogyi-k%C3%B6nyvt%C3%A1rban/index.html
Országos Könyvtári Napok Szegeden
http://csalad.hu/orszagos-konyvtari-napok-szegeden
Országos Könyvtári Napok Szegeden
http://www.szegedilap.hu/cikkek/kultureset/orszagos-konyvtari-napok-szegeden.html
Országos Könyvtári Napok Szegeden- Beszélgetés a programokról...
https://www.youtube.com/watch?v=jZ7U_P1bo-4
„Csak tiszta forrásból” – Könyvtári napok Szegeden és Csongrád megyében is
https://civilhangradio.hu/2017/10/02/csak-tiszta-forrasbol-konyvtari-napok-szegeden-es-csongradmegyeben-is/
Szegedi Hírek Olvasás, kultúra, művészet 2017.09.29.
http://hir7.info/2017/09/29/szegedi-hirek-olvasas-kultura-muveszet-2017-09-29/
Országos könyvtári napok a Faluházban
http://bordany.com/index.php/2017/10/13/orszagos-konyvtari-napok-a-faluhazban/
Beszámoló a szegedi On Sai író-olvasó taliról (összefoglaló+képek)
http://charlotte90kiscsillag.blogspot.hu/2017/10/bezsamolo-szegedi-on-sai-iro-olvaso.html

KÉPEK A RENDEZVÉNYEKRŐL
Frank Júlia (Maroslele)
https://www.facebook.com/konyvtar.maroslele/posts/1299218783538696
Juhász Orsolya: Az állatok beszéde (Ambrózfalva)
https://www.facebook.com/pg/AmbrozfalvaKonyvtara/photos/?tab=album&album_id=6376176330
28730

Incze Zsuzsa: Csellengők hídja (Zákányszék)
https://www.facebook.com/pg/K%C3%B6zs%C3%A9gi-K%C3%B6nyvt%C3%A1rZ%C3%A1k%C3%A1nysz%C3%A9k1055396597881226/photos/?tab=album&album_id=1681287741958772
Incze Zsuzsa: Csellengők hídja (Csanytelek)
https://www.facebook.com/pg/csanyteleki.konyvtar/photos/?tab=album&album_id=176380080369
3590
Incze Zsuzsa: Csellengők hídja (Tömörkény)
https://www.facebook.com/1286466668056792/photos/a.1594097773960345.1073741866.1286466
668056792/1594097823960340/?type=3&ifg=1
Endrei Judit (Makó)
https://www.facebook.com/makoivtv/videos/742143839311296/
Vig Balázs (Hódmezővásárhely)
http://promenad.hu/cikk/kaloz-rabolta-el-a-gyerekek-szivet-182440
Vig Balázs (Sándorfalva)
https://www.facebook.com/pg/sfkultkozp/photos/?tab=album&album_id=957583904398797
Vig Balázs (Pitvaros)
https://www.facebook.com/pg/pitvarosmuvelodesihaz/photos/?tab=album&album_id=1922261118
096095
Állatok világnapja a könyvtárban (Szatymaz)
https://www.facebook.com/pg/Szatymazi-k%C3%B6nyvt%C3%A1r143875352395545/photos/?tab=album&album_id=1426078394175228
Ovisok a könyvtárban (Sándorfalva)
https://www.facebook.com/pg/sfkultkozp/photos/?tab=album&album_id=952630488227472
Írj egy mesét! pályázat (Tömörkény)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=846531348857270&set=pcb.1431201746916079&type
=3&ifg=1
Gyermekrendezvény (Csongrád)
https://www.facebook.com/pg/csongradi.informacios.kozpont/photos/?tab=album&album_id=1208
252975982170
Élet vize! Víz a természetben! (Üllés)
https://tinyurl.com/ya5b2twe
Bosnyák Viktória (Maroslele)
https://www.facebook.com/konyvtar.maroslele/photos/pcb.1289881657805742/1289854977808410
/?type=3&ifg=1

Bosnyák Viktória (Hódmezővásárhely)
http://www.vasarhely24.com/iskolapad/bosnyak-viktoria-alig-vartam-hogy-megtanuljak-olvasni
Szegedi Látványszínház (Domaszék)
https://www.facebook.com/pg/konyvtar.domaszek/photos/?tab=album&album_id=1767509849958
331
Szegedi Látványszínház (Csanytelek)
https://www.facebook.com/pg/csanyteleki.konyvtar/photos/?tab=album&album_id=169301282743
9055
Telegdi Ágnes (Csongrád)
https://www.facebook.com/pg/csongradi.informacios.kozpont/photos/?tab=album&album_id=1217
699348370866
Telegdi Ágnes (Deszk)
https://www.facebook.com/pg/Deszki-Faluh%C3%A1z127265857331150/photos/?tab=album&album_id=1586083184782736
Szegedi Látványszínház (Bordány)
https://www.facebook.com/faluhazeskonyvtar/posts/1667764736588424
Szegedi Látványszínház (Mártély)
https://www.facebook.com/faluhaz.martelyi/photos/pcb.1799204370093867/1799203330093971/?t
ype=3
Szegedi Látványszínház (Kistelek)
https://tinyurl.com/ycq4r94l
Frank Júlia (Üllés)
https://tinyurl.com/yddba7qn
Szegedi Látványszínház (Csengele)
http://www.csengele.hu/szegedi-latvanyszinhaz/

