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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 2019. 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 2019. évi ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

programsorozathoz való csatlakozás alkotta, amely az idei évben a „KÖNYVTÁRAK AZ 

EMBERÉRT - FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT” központi szlogennel volt meghirdetve, a 

környezetvédelem fontosságára való figyelemfelhívás volt a rendezvénysorozat vezérfonala. 

 

A környezetvédelem, az élhető Föld, a fenntartható jövő mindannyiunk felelőssége. A könyvtárak 

társadalmi felelősségvállalása ezen a téren is megmutatkozik, hogy teret ad olyan programoknak, 

ahol ezekre a kérdésekre szakértők segítségével keressük a válaszokat. Az NKA pályázat idén is 

lehetőséget biztosított arra, hogy a Csongrád megyei könyvtárak jelentős összeget fordíthassanak a 

rendezvényeik megvalósítására, előadók, írók-költők meghívására. 2019-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 35 településen, 263 rendezvényen, 9.485 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. 

 

Az idei Országos Könyvtári Napok (OKN) tematikája nagyon közel állt a Csongrád megyei 

könyvtáros kollégákhoz. 2019-ben a környezetvédelem, klímaváltozás, négy elem, fenntartható 

fejlődés, velünk élő természet és az ökokultúra témákat jártuk körbe, melyekhez megye szerte igen 

ötlet dús, gazdag projekttel csatlakoztak – az NKA pályázati forrásnak is köszönhetően. Az önálló 

települési könyvtárak között van olyan városi könyvtár, amely csak ennek a lehetőségnek 

köszönhetően tud évente egy, nagyobb volumenű és színvonalú rendezvényt szervezni.  

 

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

szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, valamint Csongrád megyében 2019-ben 

az alábbi fontosabb rendezvények valósultak meg a megyeszékhelyen illetve 

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

rendezvényeket tartalmazza.) 

 

 

A programsorozat indításához a Somogyi-

könyvtárban már hagyományosan 

kapcsolódik egy sajtótájékoztató, így a 

kialakult „jó gyakorlat” alapján 2019-ben 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.  

  
 

 

A mese hatalma 

 

A mesék többek között a növény- és állatvilág szereplőinek izgalmas életét hozzák közel hozzánk. 

Az ökologikus szemléletű, környezettudatosságra nevelő mese tanulsággal szolgálhat a 

gyerekeknek, felhívja a figyelmet a környezetünk védelmére. Ezen a napon foglalkozásokat 

szerveztünk gyermekeknek (és gyermekes szülőknek) a természeti környezetünk témakörében. 

Mesedélelőtt, mesedélután a Földről, állatokról, növényekről. Mesejáték, bábjáték, bábszínház, 

papírszínház, meseolvasó verseny, KönyvtárMozi előadások, mesefoglalkozások színesítették a 

napot. Ezen a technika- és stressz-mentes napon szeretnénk az olvasóinkkal átéreztetni, hogy 

milyen jó hatással van a szervezetünkre a könyvolvasás, a kikapcsolódás, rekreáció, ezért 

meghívunk népszerű írókat író-olvasó találkozóra. Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy a 

gyermekek mellett szüksége van mesékre a fiataloknak és a felnőtteknek is.  

 

Csongrád megye településein ehhez a naphoz papír színházzal, mesemondó versennyel, a 

Népmese napjához kötődő programokkal készültek a könyvtárosok. Árpádhalmon pont ebben az 



időszakban érkezett meg a KönyvtárMozi regisztrációjának a visszaigazolása, így új szolgáltatással 

tudta bevonzani a lakosságot: Mesés csillagest keretében Magyar népmese vetítésére került sor, 

csillagkeresés volt a kastélyparkban, és játékos vetélkedő a könyvtárban – természetesen pattogatott 

kukoricával. A Csemegi Könyvtár legfiatalabb lakói mindig örömmel várják Pigler-Bagi Hajnalka 

zenés foglalkozását, melyre 2019-ben is sor került, az NKA pályázati támogatásának köszönhetően.  

 

Szegeden többek között interaktív mesés programokkal vártuk a gyermekeket, és író-olvasó 

találkozót szerveztünk népszerű írókkal: Tavi Katával és Réti Lászlóval. 

 
 

 

 

 

       

Mese hatalma…-Északvárosi Fiókkönyvtár 

 

 
Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárában

 

 
Mese hatalma - Móravárosi Fiókkönyvtárban 

 

 
Mesedélelőtt – Móravárosi Fiókkönyvtárban 

 

Négy elem 

 

A lét meghatározói: a Föld, a Víz, a Levegő és a Tűz áll ennek a napnak a középpontjában. Mivel a 

környezeti elemek hatással vannak egymásra, ezért a fontosságuk is összeadódik. A négy elem 

védelmének a tudatosítása ennek a napnak a fő célkitűzése, melyet változatos programokkal 

próbáltunk megvalósítani. Szerveztünk ismeretterjesztő előadásokat, rámutattunk az elemek 



egymással való kapcsolatára és az így keletkező „csodákra”, KönyvtárMozi vetítéseken 

népszerűsítettük Magyarország természeti kincseit… 

 

Csongrád megye több településén az SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, 

Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék vezetője, Dr. karancsi Zoltán több témában tartott előadást. 

Járjunk bármerre is a világban, élvezetes úti beszámolóival, melyet saját fotói színesítenek, a 

környezetvédelem, a klímaváltozás, a négy elem mindenkor megjelenik. Mohai Gábor egykor a 

Magyar Televízió képernyőjén keresztül köszöntötte a nézőket, most Maroslelén személyes 

találkozásra is sor kerülhetett azokkal, akik elfogadták a könyvtár meghívását a Mese a virágról 

című estjére. Mártélyon Süveges Gergő rendkívül elgondolkodtató, ugyanakkor emberenként eltérő 

elmélyülést kiváltó előadása után az emberek még sokáig a hatása alatt voltak a hallottaknak, 

próbálták „emészteni” a kapott információkat. 

 

Szegeden a négy elem erejével keletkező alkotások segítették a természet hatalmának bemutatását, 

és szó esett arról is, hogy hogyan lehet egy pápa környezetvédő, és ez hogyan mutatkozik meg egy 

plébános mindennapjaiban. 

 

 

Föld és Víz… - Csillag téri Fiókkönyvtár 

 

Föld és Tűz… Csillag téri Fiókkönyvtár 

 
Lehet-e egy pápa környezetvédő? 

 

Klímaváltozás 

Ennek a technika-mentes napnak a jelszavai: Vegyetek kezetekbe könyvet! Kapcsoljátok ki a rádiót, 

a TV-t, a számítógépet és a mobiltelefont! Csökkentsd a biológiai lábnyomod! Legyél tudatos 

vásárló (újrahasznosított termékek, szelektív gyűjtés, saját újrahasznosítás, pazarlás csökkentése, 



kölcsönzés)! Előadásokat és bemutatókat szervezünk, melynek témái többek között a klímaváltozás, 

szelektív hulladékgyűjtés, a biológiai lábnyomunk csökkentése.  

 

Mezőkovácsházáról indult útjára egy országos 

kezdeményezés, amelyhez Csongrád 

megyéből is több településről csatlakoztak: 

„Ültess fát, olvass alatta könyvet!” A 

faültetéshez természetesen könyvtári 

programokat is társítottak a kollégák. 

Deszken hulladék-szoborból, Ópusztaszeren 

újrahasznosított anyagokból nyílt kiállítás. Ez 

utóbbi településen magbörzét is tartottak, 

Termelj magadnak! felszólítással. 

Tömörkényen technika mentes napra hívták a 

– főként – tini korosztályt: egy nap, mobil 

telefon nélkül. Kibírták. És élvezték a kapott 

feladatokat. 

http://bordany.com/index.php/events/ultess-

fat-olvass-alatta-konyvet/ 
 

faültetés a Klebelsberg-telepi könyvtárban 

 

Deszken hulladék-szoborból, Ópusztaszeren újrahasznosított anyagokból nyílt kiállítás. Ez utóbbi 

településen magbörzét is tartottak, Termelj magadnak! felszólítással. Tömörkényen technika mentes napra 

hívták a – főként – tini korosztályt: egy nap, mobil telefon nélkül. Kibírták. És élvezték a kapott feladatokat. 

 

Szegeden többek között a Szegedi Tudományegyetem népszerű oktatói tartottak előadásokat, és 

játékos feladatokkal vártuk a gyerekeket a gyermekkönyvtárban.  

 

 

 

 
dr. Gál Tamás előadása a klímaváltozásról 

 

 
Változó környezetünk nyomában Karancsi 

Zoltánnal 

 

Fenntartható fejlődés? 

 

A fenntartható fejlődés célja az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a környezet 

feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes 

környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét, azaz eltartó-képességét. 

http://bordany.com/index.php/events/ultess-fat-olvass-alatta-konyvet/
http://bordany.com/index.php/events/ultess-fat-olvass-alatta-konyvet/


Ennek a napnak a Fenntartható Föld állt a középpontjában: túlnépesedés, élelmiszerválságok, 

vízhiány… 

 

Gyulai Iván ökológus, biológiai-kémia szakos tanár neve összefonódott a "Gömörszőlősi 

fenntartható falu" programmal. A környezetvédő mozgalom választott képviselője az Országos 

Környezetvédelmi Tanácsban. Előadásából rengeteg új, szokatlannak tűnő kertészeti tanácsokat 

hallhattak a résztvevők Ambrózfalván, Csengelén, Kisteleken, Makón. Ahhoz azonban, hogy az 

unokáink és a további, utánuk generáció számára fenntartható fejlődést tudjunk biztosítani, 

mindenképpen változtatni kell, visszatérni a környezetbarát, környezetkímélő technikák 

alkalmazásához. 

Egyre többet hallunk a generációs különbségekről is. Steingervald Krisztián generációkutató 

Csongrádon, Szatymazon és Hódmezővásárhelyen tartott előadást, utóbbi két helyszínen a 

babáknak és a mamáknak – Szülőnek lenni a 21. században címmel. A kötetlen beszélgetés alatt 

rengeteg érdekes dologra fény derült, a közönség alig akarta elengedni – még hosszasan 

beszélgettek volna erről a témáról. 

 

Szegeden vendégül láttuk Tóth Andit, a Dobd ki a szemetest! című könyv íróját, és több népszerű, 

helyi előadó tartott előadást a fenntarthatóság jegyében. 

 

 
Dobd ki a szemetes! Tóth Andi előadása 

 
Út a jövőbe… Stefánia Fiókkönyvtár Klub

 

 

Velünk élő természet 

 

Az állatok világnapja alkalmából a veszélyezetetett állatfajokról, a felelősségteljes állattartásról és 

sok hasonló témáról szerveztük beszélgetéseket. Meghívtuk többek között a Hódmezővásárhelyi 

Állatvédőket, Szilágyi Péter újságírót, kutyaterápiás bemutatókat szerveztünk, beszéltünk a 

felelősségteljes állattartásról. 

 

Ehhez a témához kapcsolódtak az Állatok világnapja alakalmából szervezett programok, 

Csongrádon Nyulász Péter Berger Szimat Szolgálat c. könyvének köszönhetően a gyerekek számos 

kutya fajtával ismerkedhettek meg. Több helyen tartottak terápiás kutya bemutatót, a Lóca együttes 

pedig a zene szárnyán kalauzolta a kis közönségét a természet világába. 

https://www.facebook.com/csongradi.informacios.kozpont/photos/gm.386137065619625/17172676

65080696/?type=3&theater 
 

 

 

https://www.facebook.com/csongradi.informacios.kozpont/photos/gm.386137065619625/1717267665080696/?type=3&theater
https://www.facebook.com/csongradi.informacios.kozpont/photos/gm.386137065619625/1717267665080696/?type=3&theater


 
állatbarátok a Francia utcai Fiókkönyvtárban 

 

 

Felelős állattartás – Dorozsmai Fiókkönyvtár 

 

Ez állati – Északvárosi Fiókkönyvtár 

Ökonap   

 

Nagyon fontos kérdés, hogy az egyén mit tud tenni a környezet védeleméért! Mennyire számít az 

egyéni hozzáállás? Ezen a napon a programok azt mutatták be, hogy hogyan tud a család 

egészségesebben, takarékosabban, kevesebb szemetet termelve élni. Környezetvédő megoldásokkal 

ismerkedhettek meg a látogatóink: zöld pelus, házi szappan, öko-smink… Előadóink: Dr. Gyulai 

Iván ökológus, Szegedi Látványszínház, Kertész Erzsi író, Dr. Hajdú Zsanett, Árbóc Egyesület 

képviselői… 

 

Csongrád megye településein élő gyerekek mindig nagyon várják a Szegedi Látványszínház 

interaktív tanmeséit, melyek – többek között - környezettudatosságra, egészséges életmódra 

nevelnek. A pozsonyi születésű, de most már vérbeli kecskeméti projekt és brand menedzser, Incze-

Dusík Bori és vele együtt pici kislánya, Léna Szentesen „varázsolt”. Nagyon fontosak számukra  

a környezetbarát termékek, több formában igyekszik Bori megmutatni, igenis lehet máshogy élni, és 

hogy nem minden drága, ami öko. 

 



         
öko-pelus – Móra utcai Fiókkönyvtárban 

 

 

Családi nap 

 

Ez a nap a programsorozat kiemelkedő napja a Könyves Vasárnap, ahol változatos közösségi 

programokkal, kirándulások szervezésével vártuk az érdeklődőket Szegeden és Csongrád megye 

több településén. A csalási naphoz csatlakozók nagy része „kiment” a könyvtárból – a természetbe. 

Kik gyalogosan, kik biciklire pattantak – akár madár lessel, madármegfigyeléssel is színesíteni a 

közös együttlétet, felhívva a figyelmet a környék kincseire, a természet csodáira, érdekességekre. 

 

Szegeden is rendhagyó kirándulásokat szerveztünk, ahol a természet szépségének megcsodálása 

mellett más kulturális élményben is volt részük a résztvevőknek. Családi túrát szerveztünk 

Erdőfürdőzés címmel, és emellett idős fák nyomába is elindultunk egy biciklis kalandtúra 

keretében. Nem feledkeztünk el az otthonmaradókról sem: őket a könyvtárban használtkönyv 

árusítással, kedvezményes beiratkozással és játékos vetélkedőkkel vártuk. 

 

 

 

A használt könyv árusítás mindig népszerű 

 
A helyi programokról készített molinó 



         
Családi nap Szegeden a Gyermekkönyvtárban 

 

 

                   
Erdőfürdőzés – Szegeden                   Kerékpártos kirándulás indul a makói könyvtár elől 

 

 

 

PROGRAMOK CSONGRÁD MEGYÉBEN 
 

Témanap  Település Program megnevezése 

A mese hatalma Ambrózfalva Mese – habbal, avagy írj, rajzolj, mutasd meg… 

A mese hatalma Apátfalva A 4 elem a mesék tükrében 

A mese hatalma Ásotthalom Mesemondó verseny 

A mese hatalma Ásotthalom Papírszínház: magyar népmese - vetítés 

A mese hatalma Árpádhalom 
Mesés csillagest – Népmese vetítése, csillagkeresés  
a kastélyparkban, játékos vetélkedő a könyvtárban 



A mese hatalma Bordány Játékos környezetvédelem a Lóca együttessel 

A mese hatalma Bordány Mesés barangolás a természetben 

A mese hatalma Bordány Környezetvédelmi vetélkedő 

A mese hatalma Bordány Író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel 

A mese hatalma Csanádpalota "Bábozódj be" 

A mese hatalma Csongrád Ringató - Pigler-Bagi Hajnaka 

A mese hatalma Csongrád Lengemesék 

A mese hatalma Csongrád Léleksimogató - Lotilko szárnyai 

A mese hatalma Felgyő Népmese Napja  

A mese hatalma Hódmezővásárhely Tündérek kelyhe - Fehér József meseregényének bemutatója 

A mese hatalma Hódmezővásárhely 
Ökomanó – mesefoglalkozások  a gyermekkönyvtárban  
(2 alkalom) 

A mese hatalma Hódmezővásárhely Pömpike - Diószegi Ágnes mese előadása 

A mese hatalma Kistelek 
Egyszer volt, hol nem volt…:  
a mese hagyományos és nem hagyományos megjelenési formái 

A mese hatalma Kistelek Szélházi Jankó - zenés mese a Lóca együttes közreműködésével 

A mese hatalma Kiszombor Földünk élővilága 

A mese hatalma Makó 
Szabó Magda emlékkiállítás - A Móra Kiadó vándorkiállítása a 
gyermekkönyvtárban 

A mese hatalma Makó 
Bárány Boldizsár és a többiek -  
A vándorkiállításhoz kapcsolódó könyvtári óra 

A mese hatalma Maroslele Az erdő kincseinek nyomában 

A mese hatalma Maroslele Lengemesék 

A mese hatalma Mindszent Utazó "Meseláda" 

A mese hatalma Pitvaros Mesetár, mesetár nyissuk ki az ajtaját! 

A mese hatalma Sándorfalva Az erdő kincseinek nyomában 

A mese hatalma Szatymaz Papírszínház: mesélj nekem! 

A mese hatalma Szentes Mese illusztrációs kiállítás 

A mese hatalma Szentes Magyar népmese napja 

A mese hatalma Tömörkény Magyar népmese napja 

A mese hatalma Zákányszék Mesedélelőtt - Papírszínház: A csepp c. mese  

Négy elem Apátfalva Kalandozás a környezetben 

Négy elem Ásotthalom Karancsi Zoltán előadása 

Négy elem Ásotthalom Rendhagyó biológia óra a négy elem témakörben 



Négy elem Csanádpalota "Fel"4elem - szabadulószoba 

Négy elem Csongrád Koncz-Bisztricz Tamás, az év ifjú madárfotósának kiállítása 

Négy elem Derekegyház Mohai Gábor  

Négy elem Deszk Természetes kertművelés az iskola tankertjében 

Négy elem Hódmezővásárhely Vendégünk: Ambruzs Sándor fazekas mester 

Négy elem Hódmezővásárhely Hunya Anna kerámia kiállítása 

Négy elem Magyarcsanád Négy elem: Föld Körös-Maros Nemzeti Park vezetőjének előadása 

Négy elem Makó 
KörnyezetvédELEMEK az egészséges élelmiszerek előállításában -  
Sipos József növényorvos 

Négy elem Maroslele Nemzeti parkjaink, kéktúra, vetítés, emlékezés Rockenbauer Pálra 

Négy elem Mártély Süveges Gergő előadása 

Négy elem Nagyér KönyvtárMozi: Vad Magyarország - A Vizek birodalma 

Négy elem Nagyér Gyalogtúra a falu határában felállított vadlesekhez 

Négy elem Pusztamérges KönyvtárMozi: Vad Magyarország - A Vizek birodalma 

Négy elem Ruzsa Próbáld ki a korongozást, ismerd meg a fazekasságot! 

Négy elem Szatymaz A négy elem: kiállítás 

Négy elem Szentes Íráselemzés 

Négy elem Üllés Természet szépségei - Karancsi Zoltán 

Négy elem Zákányszék Otthon hete 

Klímaváltozás Ásotthalom 
Előadás környezetvédelem témakörben - Ábrahám Krisztián 
/Kiskunsági Nemzeti Park/ 

Klímaváltozás Ásotthalom KAHOOT kvíz klímaváltozás témakörben 

Klímaváltozás Bordány Csökkentsd a biológiai lábnyomod! 

Klímaváltozás Csanádpalota Vegyél vissza! - kézműves foglalkozás 

Klímaváltozás Csengele Gyulai Iván előadása 

Klímaváltozás Deszk  ÖkoPanna és ÖkoPalkó színre lép - Hulladék-szobor kiállítás 

Klímaváltozás Deszk 
Szedd Te is!!! Általános iskolások, nyugdíjas klub, Deszki Falunkért 
Egyesület, Maros Ponty Horgászegyesület részvételével 

Klímaváltozás Deszk Bemutatkoznak a helyi kézművesek és termelők 

Klímaváltozás Hódmezővásárhely Bozókiné Szabó Ildikó foglalkozása újrahasznosított anyagokból 

Klímaváltozás Kiszombor Klímaváltozás: Csökkentsd a biológiai lábnyomod! 

Klímaváltozás Makó 
Könyvtári cipÉSZ műhelynap - egyedi gyógycipők készítése  
a biológiai lábnyomok deformitásának korrigálására 

Klímaváltozás Nagymágocs Ültess fát, olvass alatta könyvet 



Klímaváltozás Ópusztaszer Karancsi Zoltán előadása 

Klímaváltozás Ópusztaszer Kiállítás újrahasznosított anyagokból 

Klímaváltozás Ópusztaszer Az erdő kincsei nyomában 

Klímaváltozás Ópusztaszer Magbörze és előadás  

Klímaváltozás Öttömös Kézműves nap 

Klímaváltozás Pusztamérges Dr. Karancsi Zoltán előadása Klímaváltozás címmel  

Klímaváltozás Ruzsa Szegedi Látványszínház előadása 

Klímaváltozás Ruzsa Alkotás használt, kidobásra ítélt anyagokból 

Klímaváltozás Tömörkény Bánvölgyi Helga mentálhigiénés szakember előadása 

Klímaváltozás Tömörkény Technika mentes nap 

Klímaváltozás Üllés kézműves foglalkozás 

Klímaváltozás Zákányszék Ültess fát, olvass alatta könyvet 

Fenntartható 
fejlődés 

Ambrózfalva Gyulai Iván előadása a mélymulcsos gazdálkodással kapcsolatban 

Fenntartható 
fejlődés 

Apátfalva Szelektív hulladékgyűjtés - Mit melyik gyűjtőbe? 

Fenntartható 
fejlődés 

Ásotthalom Mélymulcsos növénytermesztés: Gyulai Iván előadása 

Fenntartható 
fejlődés 

Ásotthalom Foglalkozás óvodás csoportnak környezetvédelem témakörben 

Fenntartható 
fejlődés 

Ásotthalom Garázsvásár az újrahasznosítás jegyében 

Fenntartható 
fejlődés 

Ásotthalom 
Az erdők és a környezet védelme előadás és a könyvtár fájának 
elültetése 

Fenntartható 
fejlődés 

Bordány Baba-mama klub foglalkozása, környezetkímélő módszerek 

Fenntartható 
fejlődés 

Csanádpalota N-ál(l)atok 

Fenntartható 
fejlődés 

Csongrád 
Generációs csapdák - Steigervald Krisztián generációkutató 
előadása  

Fenntartható 
fejlődés 

Derekegyház Kézműves foglalkozás  

Fenntartható 
fejlődés 

Deszk Természetes kertművelés az általános iskola tankertjében  

Fenntartható 
fejlődés 

Hódmezővásárhely Vásárhelyi könyves vasárnap 

Fenntartható 
fejlődés 

Hódmezővásárhely Vásárhelyi könyvvásár 

Fenntartható 
fejlődés 

Kistelek Gyulai Iván ökológus előadása 

Fenntartható 
fejlődés 

Magyarcsanád Mélymulcsos kert megtekintése 

Fenntartható 
fejlődés 

Magyarcsanád Madárbarát kert 



Fenntartható 
fejlődés 

Magyarcsanád GEO-láda keresés környékünkön 

Fenntartható 
fejlődés 

Magyarcsanád Kreatív foglalkozás újra-hasznosított anyagokból 

Fenntartható 
fejlődés 

Makó 
"Úgy egyél, hogy jól legyél" - könyvtári piac a fenntarthatóság 
jegyében 

Fenntartható 
fejlődés 

Makó 
Gömörszőlősi modell fenntartható falura - Dr. Gyulai Iván 
ökológus interaktív előadásában 

Fenntartható 
fejlődés 

Makó 
Üzenet a múltból - A természet ereje és az emberi pusztítás 
nyomai a környezeti katasztrófa övezetében 

Fenntartható 
fejlődés 

Mártély Kézműves foglalkozás 

Fenntartható 
fejlődés 

Mindszent Retró könyvvásár 

Fenntartható 
fejlődés 

Mindszent Ételed, italod legyen a gyógyítód! 

Fenntartható 
fejlődés 

Nagymágocs Kitelepül a Könyvtár 

Fenntartható 
fejlődés 

Ruzsa Tegyünk a környezetért! 

Fenntartható 
fejlődés 

Szatymaz 
Boltoljunk!  
Tényleg fontos mindent megvenni? 

Fenntartható 
fejlődés 

Szatymaz A négy elem 

Fenntartható 
fejlődés 

Szatymaz 
Steigervald Krisztián generációkutató előadása a Baba-mama klub 
résztvevőinek 

Fenntartható 
fejlődés 

Szentes Olvasó-Tini megnyitó 

Fenntartható 
fejlődés 

Szentes Ingyenes beiratkozás 

Fenntartható 
fejlődés 

Szentes Megbocsájtás hete 

Fenntartható 
fejlődés 

Tömörkény Ovisok a könyvtárban 

Velünk élő 
természet 

Ambrózfalva 
Állatok világnapja a könyvtárban - avagy mennyire ismerjük az 
állatokat 

Velünk élő 
természet 

Apátfalva Az erdő kincseinek nyomában 

Velünk élő 
természet 

Árpádhalom 
Ültesd el Fűzanyó unokáit! - Faültetés és újrahasznosító barkács 
délután 

Velünk élő 
természet 

Árpádhalom Múlt-kor idéző - Egykor és most a természetben 

Velünk élő 
természet 

Bordány Állatok az emberért, terápiás állatok 

Velünk élő 
természet 

Bordány Mit tehetek a környezet-védelemért? rajzpályázat 

Velünk élő 
természet 

Bordány Mit tehetek a környezet-védelemért? rajzpályázat kiállítás 

Velünk élő 
természet 

Csongrád Író-olvasó találkozó Nyulász Péter íróval 



Velünk élő 
természet 

Csongrád Fogadj örökbe 

Velünk élő 
természet 

Deszk A Csibész Kutyasuli bemutatja… 

Velünk élő 
természet 

Dóc Állatos gyűjtemények 

Velünk élő 
természet 

Eperjes Ültess fát, olvass alatta könyvet! 

Velünk élő 
természet 

Hódmezővásárhely 
Fehérné Eleki Anita gyógypedagógus: Gyógyító állatok-terápiás 
kutyás bemutató 

Velünk élő 
természet 

Hódmezővásárhely A neten élő természet  

Velünk élő 
természet 

Kistelek Mese a bátor nyusziról 

Velünk élő 
természet 

Kistelek 
Ki hol lakik? Diavetítéssel egybekötött meseolvasás és kézműves 
foglalkozás 

Velünk élő 
természet 

Kiszombor Az állatok világnapja 

Velünk élő 
természet 

Kübekháza Lóca együttes 

Velünk élő 
természet 

Magyarcsanád Kiállítás: Újrahasznosítás a Föld védelmében 

Velünk élő 
természet 

Makó Magvakba zárt csodák - Kiállítás Dura Elemér magfaragványaiból 

Velünk élő 
természet 

Makó 
Emberekről és állatokról Közönségtalálkozó  
Hulej Emese újságíróval 

Velünk élő 
természet 

Makó A lélekgyógyítók   - Kádár Gabriella kutyaterápiás bemutatója 

Velünk élő 
természet 

Maroslele 
Terápiás állatok Gyógyító erő  
a kutya-ember kapcsolatban 

Velünk élő 
természet 

Ópusztaszer Ópusztaszer és környékének állatvilága 

Velünk élő 
természet 

Öttömös Szegedi Látványszínház 

Velünk élő 
természet 

Öttömös Lóca együttes 

Velünk élő 
természet 

Pitvaros Állatok világnapja 

Velünk élő 
természet 

Szatymaz Védd az állatokat!  

Velünk élő 
természet 

Szentes Tájak és emlékek 

Velünk élő 
természet 

Szentes Kutyák körülöttünk 

Velünk élő 
természet 

Szentes 70 éves a Szentes Városi Könyvtár 

Velünk élő 
természet 

Szentes Ültess fát, olvass alatta könyvet! 

Velünk élő 
természet 

Tömörkény Kölcsönözz meglepetés könyvet 



Velünk élő 
természet 

Üllés Rácz Erzsébet természetfotós kiállítása 

Velünk élő 
természet 

Üllés Fűben fában orvosság 

Velünk élő 
természet 

Zákányszék 
Vetítés, kerekasztal beszélgetés életmódról, ételekről, kecsketejes 
szappanokról 

Velünk élő 
természet 

Zákányszék Őszi kerékpártúra 

Velünk élő 
természet 

Zákányszék Aranyhajú ősztündér 

Ökonap Bordány 
 Babaruha börze, kézműveskedés, rajzpályázat 
eredményhirdetése 

Ökonap Csanádalberti Az esőerdők világa- Karancsi Zoltán 

Ökonap Csanádpalota Gyógyulhatsz 

Ökonap Derekegyház 
Gömörszőlősi modell  fenntartható falura  -   Dr. Gyulai Iván 
ökológus  

Ökonap Dóc Szegedi Látványszínház 

Ökonap Forráskút Szegedi Látványszínház 

Ökonap Hódmezővásárhely Kiss Klára szappanfőző és Németh Attila méhész 

Ökonap Hódmezővásárhely Zsemberyné Mucs Katalin: Zöld pelus 

Ökonap Kiszombor Szegedi Látványszínház 

Ökonap Makó Mesére hangolódó - Kalandozások Kertész Erzsi írói világában 

Ökonap Makó Ökotúra könyves akadályokkal 

Ökonap Mártély Kerékpártúra 

Ökonap Nagyér 
Interaktív tanmese - 
Szegedi Látványszínház 

Ökonap Öttömös Helyi értékeink 

Ökonap Pitvaros Bringatúra a négy faluban 

Ökonap Pitvaros Öko smink otthon - Bánvölgyi Helga 

Ökonap Pusztaszer Az esőerdők világa- Karancsi Zoltán 

Ökonap Szentes Gólyahét 

Ökonap Szentes ÖKO-QR-kódos rejtvény 

Ökonap Szentes Zöld élet babákkal - a könyvtárakban is 

Ökonap Tömörkény A velünk élő természet 

Ökonap Tömörkény Próbáld ki te is a Bart-t! Répás Tibor előadása 

Ökonap Üllés Szegedi Látványszínház 

Ökonap Üllés Öko kiállítás 

Ökonap Üllés Jövőnk, az ökokultúra 



Családi nap Ásotthalom Könyves vasárnap a Gárgyán erdőben 

Családi nap Csanádpalota Légy a természet része 

Családi nap Csengele Pattanj biciklire, ne rögtön az autóba ülj! 

Családi nap Hódmezővásárhely Búzás József jógaoktató: Étkezési kultúra - ételkóstolóval 

Családi nap Maroslele Családi játszóház 

Családi nap Mindszent Madárlesen -madármegfigyelő kerékpártúra  

Családi nap Ópusztaszer Családi könyves vasárnap 

Családi nap Szentes Könyves Vasárnap 

Családi nap Üllés Üllés környéki túra  

Családi nap Zákányszék Könyves Vasárnap 

 

PROGRAMOK SZEGEDEN 

 

Témanap   Település Program megnevezése 

Sajtó-
tájékoztató, PR 

Szeged,                        
Somogyi-könyvtár 

Központi könyvtára 

Sajtótájékoztató az Országos Könyvtári Napok megyei 
rendezvényeiről 

A mese hatalma 
Szeged,                       

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

ÁLLATOS MESEGÖMBÖLYÍTŐ - családok, gyerekek számára a nap 
folyamán óránként mese a gyermekkönyvtárban 

A mese hatalma 
Szeged,                       

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

A népmesék és a természet - kiállítás 

A mese hatalma 
Szeged,                            

Csillag téri 
fiókkönyvtár 

Mesedélután: Papírszínház mesék 

A mese hatalma 
Szeged,                            

Móra utcai 
fiókkönyvtár 

Mesedélelőtt: mesékkel, könyvekkel a természetért 

A mese hatalma 
Szeged,                            

Odesszai 
fiókkönyvtár 

Mesék, történetek 

A mese hatalma 
Szeged,                            

Északvárosi 
fiókkönyvtár 

Biblioterápiás mesefoglalkozás 

A mese hatalma 
Szeged, 

Csillag téri 
fiókkönyvtár 

Papírszínház mesék - Állatos mesék.  
A mesék után Balázs Andrea Katalin (Katandi) díjnyertes arcfestő 
készített a gyerekeknek kar- és arcfestést  

A mese hatalma 
Szeged,                            

Tápai fiókkönyvtár 
Mesedélelőtt 

A mese hatalma 
Szeged,                       

Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Vegyetek kezetekbe könyvet! Vendégünk: Réti László 



A mese hatalma 
Szeged,                       

Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Vegyetek kezetekbe könyvet! Vendégünk: egy népszerű ifjúsági 
könyvíró: Tavi Kata 

Négy elem 
Szeged,                  

Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Lehet-e egy pápa környezetvédő? - Környezetvédelem a Bibliában 
(Kovács Zoltán, kisteleki plébános) 

Négy elem 
Szeged,                            

Csillag téri 
fiókkönyvtár 

Föld és Víz csodái: a kerámia készítés Molnárné Süli-Zakar Zitával 

Négy elem 
Szeged,                            

Csillag téri 
fiókkönyvtár 

Tűz és Levegő csodái: a selyemfestés 

Négy elem 
Szeged,                            

Északvárosi 
fiókkönyvtár 

Terefere nem csak irodalomról - Beszélgetés a Kosztolányi 
családról Kosztolányi Ádám: Keserű nevetés című könyve kapcsán 

Négy elem 
Szeged, 

Tápai fiókkönyvtár 
Veszelka Attila betyártörténetei 

Négy elem 
Szeged,                            

Tápai fiókkönyvtár 
Tóth Tamás családfakutató ismeretterjesztő előadása 

Négy elem 
Szeged,                            

Odesszai 
fiókkönyvtár 

A vulkáni jelenségekről általánosságban - az indonéz szigetvilág 
vulkáni tevékenységének és az etióp Erta Ale tűzhányó 
működésének összehasonlítása 

Négy elem 
Szeged,                            

Dorozsmai 
fiókkönyvtár 

játékos vetélkedő a Négy elem témakörben a dorozsmai nyugdíjas 
klubok részvételével.  

Négy elem 
Szeged,                            
Stefánia 

fiókkönyvtár-klub 
Elemedben vagy? 

Klímaváltozás 
Szeged,                        

Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Változó környezetünk nyomában - Karancsi Zoltán 
ismeretterjesztő előadása 

Klímaváltozás 
Szeged,                     

Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

A klímaváltozás és az extrém időjárás kapcsolata – dr Gál Tamás 
előadása 

Klímaváltozás 
Szeged,                       

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Játékos feladatok: 1. Tudatos vásárlás: Vásárolj ökosan!  
2. Szelektív gyűjtés: Csoportosítsd a hulladékot! 
3. Föld-labirintus: Mi betegíti meg földünket?  

Klímaváltozás 
Szeged,                            
Stefánia 

fiókkönyvtár-klub 

Bárdos József Lidércfény című kötetének bemutatója.  
A szerzővel Bene Zoltán író, szerkesztő beszélgetett.   

Klímaváltozás 
Szeged,                            

Tápai fiókkönyvtár 
Újrahasznosítás, saját készítésű tárgyak bemutatása, készítése 

Fenntartható 
fejlődés? 

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 

Központi könyvtára 
Fenntartható Föld - kiállítás 

Fenntartható 
fejlődés? 

Szeged,                            
Francia utcai 
fiókkönyvtár 

Környezettudatos kiskertművelés - biokertészet 

Fenntartható 
fejlődés? 

Szeged,                            
Stefánia 

fiókkönyvtár-klub 
Hordható fenntarthatóság – ökotudatos öltözködés és ruhacsere 



Velünk élő 
természet 

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 

Központi könyvtára 
Pet Kupa – A tiszta Tiszáért / Jurkovics Milán előadása 

Velünk élő 
természet 

Szeged,                       
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

A nyárfa története. Interaktív bábszínház Koliger Csilla 
előadásában, bemutatásában 

Velünk élő 
természet 

Szeged,                            
Északvárosi 

fiókkönyvtár 

Ez állati!  
mese- és kézműves foglalkozás családoknak 

Velünk élő 
természet 

Szeged,                            
Francia utcai 
fiókkönyvtár 

Hódmezővásárhelyi Állatvédők bemutatkozása óvodásoknak 

Velünk élő 
természet 

Szeged,                            
Csillag téri 

fiókkönyvtár 

Mese és kézműves foglalkozás az állatok világnapjához 
kapcsolódva.  

Velünk élő 
természet 

Szeged,                            
Dorozsmai 

fiókkönyvtár 
Vendégünk, Szilágyi Péter újságíró, vadász 

Velünk élő 
természet 

Szeged,                            
Dorozsmai 

fiókkönyvtár 
Vendégünk, Szilágyi Péter újságíró, vadász 

Velünk élő 
természet 

Szeged,                            
Stefánia 

fiókkönyvtár-klub 
"Rokonaink végveszélyben" 

Velünk élő 
természet 

Szeged,                            
Tápai fiókkönyvtár 

Velünk élő állatok – kiállítás  

Velünk élő 
természet 

Szeged,                            
Klebelsberg-telepi 

fiókkönyvtár 
Ültess fát, olvass alatta könyvet! 

Ökonap 
Szeged,                  

Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Dobd ki a szemetest!  
Hulladékcsökkentés lépésről lépésre 
Tóth Andi előadása 

Ökonap 
Szeged,                       

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Családi vetélkedő és játék: Hogyan tud a család egészségesebben, 
takarékosabban, kevesebb szemetet termelve élni? 

Ökonap 
Szeged,                            

Móra utcai 
fiókkönyvtár 

Környezettudatos megoldások a családban - keresd a helyit! 
Fabula Szappan/Vörösné Miklós Mariann (Reeed) 

Ökonap 
Szeged,                            

Móra utcai 
fiókkönyvtár 

Jövőnk, az ökokultúra – Gyógyfüvekkel gyermekeink egészségéért 
című program keretében Berek Ágota fitoterapeutával 
beszélgettek olvasóink. 

Ökonap 
Szeged,                            

Móra utcai 
fiókkönyvtár 

Jövőnk, az ökokultúra–“Láthatóság – biztonság” – felkészítés az 
őszi, téli kerékpározásra címmel beszélgetés Mucsiné Szabolcsi 
Ágnes rendőrszázados asszonnyal 

Ökonap 
Szeged,                            

Móra utcai 
fiókkönyvtár 

FÖLDÉRTJövőnk, az ökokultúra–Környezetbarát pelenkázás– 
mosható pelenka címmel beszélgetés Perényiné Varga Katalinnal. 

Ökonap 
Szeged,                            

Odesszai 
fiókkönyvtár 

Hulladékcsökkentés a mindennapokban címmel Janó Éva, a TETT 
Jövőnkért Egyesület alelnöke ajánlott a háztartásokban is 
alkalmazható hulladékgazdálkodási módszereket. 



Ökonap 
Szeged,                            
Stefánia 

fiókkönyvtár-klub 

Mi fán terem a vegánság?  
Út a jövőbe – növényi étrend és természetes egészségmegőrzés. 
Vendégünk: Kálmán Renáta tanár, alternatív egészség terapeuta  

Ökonap 
Szeged,                            

Petőfi-telepi 
fiókkönyvtár 

A természet öngyógyító képessége.  
Csernobil. Az HBO minisorozata kapcsán Sipka Árpád 
filmesztétikai előadása.  

Családi nap 

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 

Központi könyvtára 
 

Könyves vasárnap a Somogyi-könyvtárban: használt könyvek 
árusítása, kedvezményes beiratkozás, játékok… 

Családi nap 
Szeged,                       

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Családi túra szervezése: ERDŐFÜRDŐZÉS, az ősz csodái, 
természeti érdekességek - Kirándulás a Boszorkány-szigetre 

Családi nap 
Szeged,                  

Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Az égig érő fa – idős fák nyomában. Biciklis kalandtúra Szeged 
területén 

Családi nap 
Szeged,                       

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Szegedi Látványszínház műsora 

Családi nap 
Szeged,                       

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Gyűjts Glóbi matricát! Nyereménysorsolás a több rendezvényen 
résztvevők között. 

Családi nap 
Szeged,                            

Odesszai 
fiókkönyvtár 

családi kézműves-műhely az újrahasznosítás jegyében 

Családi nap 
Szeged,                            

Tápai fiókkönyvtár 
Tápai Búcsú - helyi és vidéki alkotók vására 

 

 

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

• Ráirányítottuk a figyelmet a környezetvédelem fontosságára 

• Példákat adtunk arra, hogy egyénileg mit lehet tenni a fenntarthatóságért 

• Ismeretterjesztő programjainkon sok gyakorlatias, hasznos tudást szerezhettek az 

érdeklődők, környezetvédelemmel foglalkozó szakértőktől kérdezhettek. 

• Nőtt az olvasás népszerűsége, hiszen akár a programokhoz kapcsolódó könyvajánlók 

indíttatására, akár a programok, író-olvasó találkozók személyes varázsának hatására, sokan 

vettek kézbe új olvasmányokat, és olvastak bele olyan könyvekbe, amiket addig nem 

kerestek a polcokon. 

 

 2017. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

2018. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

2019. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

Település 37 35 35 

Program 230 230 263 

Résztvevők száma 9.219 9.395 9.485 

 

A könyvtárak életében kiemelkedő szerepet tölt be az Országos Könyvtári Napok 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 ismeretterjesztésben, szemléletformálásban. 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. 

 

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. 

 

A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatást a Csongrád megyét átfogó programsorozat 

költségeire  használtuk fel: előadói tiszteletdíjra, a programok szakmai anyagköltségére, csoportos 

étkezésre, reklám és propaganda költségre, a könyvtárnépszerűsítő programok, vetélkedők 

díjazására. 

 

 

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 2019” link). 

http://www.sk-szeged.hu/orszagos-konyvtari-napok-2019 

 

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 

 Olvasószolgálati osztályvezető

 Somogyi-könyvtár, SZEGED 

 

 

 

http://www.sk-szeged.hu/orszagos-konyvtari-napok-2019
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/


 

 

A RENDEZVÉNYSOROZATHOZ KÉSZÍTETT MOLINO ÉS PLAKÁTOK 

 

      

 

molinó a szegedi rendezvényekről 



 

összefoglaló plakát a szegedi rendezvényekről 



 



 

 

 

 



 

ONLINE SAJTÓMEGJELENÉSEINKBŐL 

 

Országos Könyvtári Napok: Változatos programok Szegeden 

https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/orszagos-konyvtari-napok-valtozatos-programok-

szegeden-4605228/ 

 

Változatos programokat kínál az Országos Könyvtári Napok Szegeden 

https://szegedma.hu/2019/09/valtozatos-programokat-kinal-az-orszagos-konyvtari-napok-szegeden 

 

Országos Könyvtári Napok Szeged 2019. Somogyi-könyvtár és fiókkönyvtárai 

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

 

Országos Könyvtári Napok – Változatos programok Szegeden 

https://www.promenad.hu/2019/09/26/orszagos-konyvtari-napok-valtozatos-programok-szegeden/ 

 

A Somogyi-könyvtár is csatlakozik az Országos Könyvtári Napokhoz 

https://szegedma.hu/2019/09/a-somogyi-konyvtar-is-csatlakozik-az-orszagos-konyvtari-napokhoz 

 

Földünket óvnák a könyvtárosok is: fát ültetnek és biciklitúrákat szerveznek 

https://szeged.hu/hirek/30815/foldunket-ovnak-a-konyvtarosok-is-fat-ultetnek-es-bicikliturakat-

szerveznek 

 

Rendőrből író: Réti László 

https://hetikozelet.wordpress.com/2019/10/09/rendorbol-iro-reti-laszlo/ 

 

Maradandót alkotnak a könyvtárak megyénkben is  

https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/maradandot-alkotnak-a-konyvtarak-megyenkben-

is-4617798/ 

 

Országos faültető program  

http://www.dockozseg.hu/Doci-hirek/orszagos-faueltet-program 

 

A könyvtár fáját ültették el a zákányszéki gyerekek 

https://moranettv.hu/a-konyvtar-fajat-ultettek-el-a-zakanyszeki-gyerekek/ 

 

Ültess fát, olvass alatta könyvet! 

http://zakihirek.hu/2019/09/ultess-fat-olvass-alatta-konyvet/ 
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