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A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott Országos Könyvtári 
Napok pályázatunkat, melyben a lakosság könyvtári használatát növelő rendezvények 
szervezését és lebonyolítását vállaltuk a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban, 
valamint Nógrád megye települési könyvtáraiban sikeresen teljesítettük az idei esztendőben. 
 
A 2019. szeptember 30 - október 6. között megrendezésre került Országos Könyvtári Napok 
tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére épült, amelyben egy páratlanul 
ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép szerepelt. „Könyvtárak az emberért, felelősség a 
Földért” rendezvényhét célja Nógrád megye lakosságának könyvtárhasználatát növelő 
változatos, színes könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása a 
Balassi Bálint Megyei Könyvtárban és fiókkönyvtáraiban valamint Nógrád megye városi 
könyvtáraiban. Az országos eseményekhez a KSZR-ben működő könyvtárak közül többen is 
csatlakoztak. 
 
Az NKA pályázat idén is lehetőséget biztosított arra, hogy Nógrád megye pályázó könyvtárai 
nagyobb összeget fordíthassanak rendezvényeik megvalósítására, előadók, írók, neves 
személyek meghívására. A megyében megszervezett programok biztosították mindenki 
számára a hozzáférhetőséget, ezzel a tájékozódás, az ismeretszerzés, a kulturált közösségi 
együttlét lehetőségét. Célunk volt, hogy az állandó látogatóink mellett olyan személyeket is 
behozzunk intézményünkbe, akik még nem rendszeres könyvtárlátogatók. A Balassi Bálint 
Megyei Könyvtár mindenki számára nyitott közösségi tér, megyei és települési feladatokat 
ellátó intézmény. 
 
Programjaink szervezésekor figyelmet fordítottunk a központi pályázati koncepcióra, 
beépítettük előző évek során szerzett tapasztalatinkat. Az olvasáskultúra fejlesztésének, az 
olvasás népszerűsítésének jegyében biztosították programjaink minden korosztály számára a 
kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 
 
A minél szélesebb nyilvánosságra, kommunikációra törekedtünk. Az eseményekről 
értesítettük a helyi sajtót, rádiót, televíziót és az elektronikus médiát. A programokról 
különböző információs csatornákon, a Facebook-on is megszólítottuk, invitáltuk olvasóinkat. 
Honlapunkon folyamatosan közzétettük a rendezvények meghívóit, a már lezajlott 
programokról készült fotókat. 
 
 
Városi beszámolók a hét programjairól: 
 
Salgótarján – Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
 
2019. szeptember 30. (hétfő) A mese hatalma 
Délelőtt Nógrád megye újságíróit, média szakembereit a megyei könyvtár igazgatónője 
tájékoztatta a tematikus könyvtári hét Balassi Bálint Megyei Könyvtárban zajló eseményeiről. 
A délelőtt a Magyar Népmese Napja köszöntésével folytatódott, óvodások részvételével a 
Batyu Színház Ravaszdi mester tárgybábos előadásával. 
A délután dr. Praznovszky Mihály előadásával folytatódott Madáchról-Madáchosan, avagy 

hogyan lehet valakiből Madách kutató címmel. Középiskolások hallgatták a volt Madáchos 
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diák előadását. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Somoskői Fiókkönyvtára is megújult, 

átadására ezen a napon került sor. Csoportos látogatáson vettünk rész a délután második felében 

a salgótarjáni Pegazus Természettudományi Élményközpontba. 
 
2019. október 1. (kedd) A lét meghatározói a négy elem 
Második témanapon papírszínházi meseelőadás várta az általános iskolásokat a víz, mint 
központi téma keretében a Vízcsepp című mesével. A délelőtt folyamán ismét a 
középiskolásokat invitáltuk két csoportban is a Szabó Lőrinc és az Ipoly, avagy gőték az 

irodalomban című előadásra. 
A délután a felnőtteké volt, ezen a napon került sor az Őszikék kiállítás megnyitóra, majd 
természetgyógyászati előadás várta az érdeklődőket a Létünk meghatározói az elemek – 

ahogyan egy természetgyógyász látja címmel. 
 
2019. október 2. (szerda) Felelősségünk a klímaváltozás 
A délelőtt a gyermekeké volt, mesék, totó, foglalkozás a környezetvédelemről várta a kicsiket 

Zöld őrszem – zöld barát címmel. 

Délután ismét a felnőtt közönséget vártuk. Németh Lajos meteorológus Mi lesz veled Föld, 

mi lesz veled éghajlat? című előadását hallhatták az érdeklődők. Olykor reményekkel teli, 

olykor szomorú jövőképet vetítve a hallgatóság elé. Forgáchi Fiókkönyvtárunkban is vártuk a 

játszani vágyó felnőtteket Irodalomról könnyedén című kvízjátékkal. 

 
2019. október 3. (csütörtök) Fenntartható fejlődés 
Negyedik tematikus napunkon Sohonyai Edit ifjúsági írót hívtuk meg intézményünkbe. A 
középiskolásoknak nem hagyományos író-olvasó találkozót ígértünk és valóban az írónő igazi 
stand up élményben - vicces előadás kamaszoknak, emberismeretről, testtartásokról, fiú-lány 
kapcsolatról - részesítette a megjelenteket. 
Délután a felnőtteket vártuk, a Magfalváért Egyesület megalapítója Géczi Gábor fizikus, 
egyetemi előadó, szakterülete az ökogazdálkodás. Tevékenységének fő vonala a MAG-
népének megalapítója, ősmagyar kultúra megőrző. KertMagyarország című előadásában 
hangsúlyozta, hogy milyen jó volt minden, amikor még a paraszti társadalom létezett: az 
emberek megtermelték maguknak az ételt, megépítették a házukat, közvetlenebbek voltak 
egymással. A kertműveléshez és az egészségünk megőrzéséhez is adott tanácsokat. Beszterce 
Lakótelepi Fiókkönyvtárunkban Kulcs az élethez címmel Tótok Csilla verseivel és 
festményeivel ismerkedhettek az érdeklődők. 
 
2019. október 4. (péntek) Velünk élő természet 
Ezen a napon nagyon sok érdeklődő látogatta meg a salgótarjáni megyei könyvtárat. Kora 
délelőtt általános iskolások vidám csivitelésével telt meg gyermekkönyvtárunk előtere. 
„Nálatok laknak-e állatok?” címmel interaktív kalandozásban volt részük, Simon Szilvia 
környezeti nevelő kalauzolta a diákokat az állatok világában. 
Délután az irodalom szerelmesei is csemegézhettek intézményünkben a Palócföld 2019/3. 
számának bemutatóján. Az Art'húr Irodalmi Kávéház főszerkesztője Jóna Dávid költő és 
szerkesztője, Szentjánosi Csaba költő voltak vendégeink, a program háziasszonya Dr. Gréczi-
Zsoldos Enikő főszerkesztő volt. Zagyvarónai Fiókkönyvtárunkban az óvodások „Erdei 
mulatság” az állatokkal címmel könyvtári foglalkozáson vettek részt. 
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2019. október 5. (szombat) Jövőnk, az ökokultúra 
A könyvtári hét első hétvégi napján teljes körű szolgáltatással vártuk kedves vendégeinket. A 
könyvtár falain kívüli, a szabadban töltött délelőttre is invitáltuk vendégeinket. Sok kollégánk 
csatlakozott a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete a Világ Gyalogló Nap 
keretein belül a „Gyalogolj a nők egészségéért” szervezett túrájához. A 6 kilométeres távot 
ragyogó időben, meseszép környezetben, a Salgótarjántól néhány kilométerre fekvő 
Eresztvény és környékén tette meg a csapat. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Rónafalui 

Fiókkönyvtárának ünnepélyes átadója színesítette a napot. A méltóbb környezetbe került 

könyvtári szolgáltatás bízvást több lakót becsalogat falai közé. 

 
2019. október 6. (vasárnap) 
Az Országos Könyvtári Napok záró napja a Könyves Vasárnap az izgalmak jegyében telt. 
KÖNYV-játék-TÁR – lapozz, alkoss, játssz, nevess - családi játéknapra vártuk a családok 
apraját-nagyját. A Salgótarjáni Ifjúsági Tanácsadó és Információs Iroda mint partnerintézmény 
volt segítségünkre ezen a sokakat megmozgató eseményen. 
A KSZR rendszer települési könyvtárai számára meghirdetett megyei pályázat az Egy falu – egy 
könyv díjkiosztó ünnepségére is a könyves vasárnap délelőttjén került sor, aktív 
közreműködéssel, pezsgő, vidám hangulatban. A pályázó csapatok egymás munkáival is 
megismerkedtek, közösen örültek a sikereknek, az elismeréseknek. 
Ezen a napon is teljes körű szolgáltatással vártuk vendégeinket. Lehetőséget nyújtottunk a 
Könyves Vasárnapon a kedvezményes beiratkozásra is. 
 
A könyvtári hét folyamán különféle akciókkal vártuk látogatóinkat  
Büntetlenül - feledékeny olvasóink késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatták vissza a 
dokumentumokat. 
Régi könyv új gazdát keres - selejtezett könyvek árusításával vártuk a régi könyvek rajongóit. 
Félpénzes beiratkozás! - akciós könyvtári tagságot kínáltunk. 
Tanévkezdési akció - kedvezményes beiratkozási lehetőséggel vártuk a 16 éven felüli diákokat. 
 
 
Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár  
 
2019- ben az Országos Könyvtári Napok keretében megünnepeltük a Népmese Napját, a 

felnőtteknek vetítéssel egybekötött előadásokat kínáltunk a rendezvénysorozat 

középpontjában álló „Felelősség a földért!” témákban, valamint óvodásoknak szóló játékos 

foglalkozássorozat is helyet kapott a programban. A rendezvények mellett sokan éltek az 

ingyenes beiratkozás lehetőségével is, melynek könyves szombatunk volt a zárónapja. 

 

Szeptember 30-án 10 órától a Népmese Napja jegyében a Mesegyöngyök csapata látogatott 
el a Madách Imre Városi Könyvtárba, és tartott élőszavas meséléssel kísért meseterápiás 
foglalkozást a Meseerdő Tagóvoda óvodásainak 
 
Szeptember 30-án 14 órától a Népmese Napjának második állomásaként Környei Alice ének- 
és mesemondó volt a Madách Imre Városi Könyvtár vendége, aki a Balassagyarmati Dózsa 
György Általános Iskola harmadik osztályosainak tartott interaktív foglalkozást, Muzsikáló 
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esztendő - a mesék ünnepe címmel. 
 
Október 1-jén 17 órától Sziebig Tímea csillagbölcselettel foglalkozó asztrozófus "Csillagporból 
lettünk..." - Földi életünk az ég tükrében című vetítettképes előadását hallgathatták meg az 
érdeklődők a könyvtárban. A nagy sikerű program betekintést engedett az asztrozófia 
alapjaiba és az előadás után alkalom nyílt személyes kérdések megfogalmazására is. 
 
Október 3-án 10 órakor vendégünk volt a Balassagyarmaton Fiatal Példakép díjjal kitüntetett 
Balla Orsolya, a Bioszentandrás néven működő ökofarm kertészeti vezetője, valamint 
Hernádszentandrás polgármestere, Üveges Gábor úr. Előadásuk címe: Az ökológiai 
gazdálkodás és környezetünk védelme egy falu példáján. A jó hangulatú rendezvény végén 
az érdeklődők ízelítőt kaphattak az ott előállított egészséges és finom biotermékekből.  
 
Október 4-én 10 órakor a Nyitnikék Tagóvoda egy csoportja vett részt a "Velünk élő 
természet" című foglalkozásunkon, ahol mesékkel, versekkel és találós kérdésekkel tarkítva 
vittük el a gyerekeket egy képzeletbeli kirándulásra, ahol állatokkal és növényekkel 
találkozhattak.  
 
Október 6-án, a Könyves Szombaton 8.30 - 12.30 óráig, a szokásos nyitva tartással vártuk a 
látogatókat. Ezen a napon a beiratkozás és az internethasználat is ingyenes volt. 42 fő 
képviseltette magát, sokan eljöttek olvasójegyet hosszabbítani, beiratkozni, kölcsönözni vagy 
épp csak leülni egy kicsit a folyóirat-olvasóban olvasgatni. 
 
 
Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  
 
Intézményünk Könyvtára hagyományaihoz híven az idei évben is csatlakozott az Országos 
Könyvtári Napok programsorozatához, a megadott tematikához igazodva, színes könyvtári 
programokat kínált 2019. szeptember 30-október 5. között. Ennek megfelelően a hét szerda 
és a csütörtök napjára terveztük a programokat. Kreatív foglalkozást a könyvtárunkban, 
Alföldi Gábor táj- és kertépítész előadása pedig a Kisterenye településrészen elhelyezkedő 
Civil Házban került megrendezésre. A promóciós anyagokat, a meghívót, plakátot időben 
eljuttattuk a megfelelő helyekre, rendezvényünk szóróanyagával egyetemben. Programjaink 
mellett egész héten lehetőséget biztosítottunk könyvtárunkban az ingyenes beiratkozásra. 
Ady Endre Művelődési Központ Gyermek- és Felnőtt Könyvtárában könyvbemutatót 
tartottunk az idei évben megvásárolt új könyveinkből. A felnőtt és a gyermekolvasóink a 
lehetőséget kihasználva éltek is ezzel a lehetőséggel. 
 
 
Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár  
 
A 2019. szeptember 30. és október 6. között zajló eseményhez a pásztói Teleki László Városi 
Könyvtár is csatlakozott. 
A meghirdetett tematika alapján, igyekeztünk színvonalas programokat kínálni.  
A programhét első napja egybeesett a Magyar Népmese Napjával, így ezen a napon a Kerek 
Perec Egylet tagjai adták elő A népmese és annak kellékei, avagy Mi fán terem a népmese 
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című előadásukat. A közönséget a Magyar Szentek Római Katolikus Iskola diákjai képezték. A 
gyermekek nagy örömmel fogadták a produkciót és kapcsolódtak be az előadásba. 
Október 1-én két programot szerveztünk az érdeklődőknek, az egyik a Baba-Mama Klub, 
ahová szülők, nagyszülők jönnek kicsi gyermekeikkel. A foglalkozáson mese, játék, jóga, 
fejlesztés zajlik Váci Tünde vezetésével. Ezen a napon nagyobb hangsúlyt fektettünk a 
könyvtári szolgáltatásokra, melyeket Kozma Miklósné gyermekkönyvtáros kolléganő tartott. 
Ugyanezen a napon tartottunk a Könyvóra című programsorozat soron következő programját, 
ahol állandó olvasó-csapat gyűlik össze, és könyvekről, könyvélményekről cserélünk eszmét. 
Ez alkalommal is megosztottuk egymással olvasmányélményeinket. 
Október 4-én Dr. Sótér Eszter pszichiáter szakorvosjelölt tartott egy nagyon aktuális, és 
érdekfeszítő előadást, melynek címe: Mit kezdjünk a klímaváltozással? volt. Az előadás 
beszélgetéssé alakult, a közönség igen aktívan véleményt formált a témával kapcsolatosan. 
Felmerült a beszélgetés folytatásának lehetősége is. 
 
 
Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár  
 
Sokféle hagyományt követve, de számos újdonságot is tartogatva készülnek a könyvtárak az 
októberi napokra. Az idén könyvtárunk a legaktuálisabb, sokak életére kiható témakörökre 
koncentrált: a négy őselemre, melyek az emberiség történelmének kezdetétől spirituális 
jelentőséggel bírnak. 
Első vendégünk Szenthe István geológus volt, aki a rétsági járás rejtett, feltárás alatt lévő 
kincseiről tartott előadást az érdeklődőknek. 
Ökonap keretében gyerekek újrahasznosított anyagokból kézműveskedtek könyvtárunk 
olvasótermében a könyvtárosok és segítőkész könyvtárlátogatók segítségével. Nagyon sok 
szép mécsest készítettek. 
Második előadónk Vigyinszki Attila művész tanár volt, aki felső tagozatos tanulóknak tartott 
előadást a négy őselemről, ezek fontosságáról. Kiemelte, hogy figyelni kell egymáshoz való 
viszonyukra, és hogy az egyensúly meglegyen közöttük. A bevezető után a diákokat négy 
csoportra osztotta, mindegyik csapat egy-egy őselemre jellemző rajzot kellett, hogy készítsen, 
és könyvtári kutatómunka keretében összefoglalni, hogy arra az őselemre mi a jellemző. A 
diákok által elkészített kutatómunkákból adunk egy kis ízelítőt: 
VÍZ 
Képzelj egy sziklákon csörgedező patakot: vize hűs, partján gazdag növényzet virul. Emberek, 
állatok boldogan kortyolnak a tiszta vízből, jól érzik magukat a szép környezetben. Télen a 
patak befagy, a kövek repedéseiben a víz jéggé válva szétfeszíti, elaprózza a köveket. Nyáron 
a forróságban kevesebb benne a víz, mert elpárolog. 
A víz pusztíthat is azáltal, hogy mindenhova képes behatolni; az árvíz óriási romboló erővel bír. 
Ez az egyetlen elem, amelyik a természetben mindhárom halmazállapotban jelen van. 
Amikor a víz elem egyensúlyban van, akkor elégedettséget érzel. A felmerülő eseményekben 
könnyen mozogsz, és a helyzeteket képes vagy elfogadni. Segít az akadályokat elhárítani. 
Minőségét nyugalom, ellazultság, kényelem, békesség, és érzékenység jellemzi. 
Haladott szinten a létet cselekvés nélkül, csupán önmagában gyönyörűségnek tapasztalod. 
Életed élvezete kisugárzik. Spirituális szinten segíti az irigység legyőzését, valamint a nyitottság 
növel 
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LEVEGŐ 
Képzeld el, hogy a levegő mozgása, a szél milyen hatalmas távolságokon át hat, nem ismer 
korlátokat, de egyik helyről hozza-viszi a híreket, magokat a másik helyre, összekapcsolja a 
tájakat. 
Ha orkán, tornádó, akkor iszonyatos erővel pusztít. 
A levegő elem hozza a változást, képes átalakítani a negatívat pozitívvá. Segít a tanulásban. 
Támogatja a tudat rugalmasságát és a döntési képességeket. Megtalálhatod általa még nehéz 
helyzetben is a szépet. 
Abban is segít, hogy új irányokat vehess, és a dolgokat különböző távolságokból szemléld, s 
így tudást és megértést halmozz fel. A levegő elemtől függ, hogy a negatív érzelmek milyen 
gyorsan alakulnak át pozitívvá. A levegőhöz tartozik minden kommunikáció. 
Rugalmasság, életteliség, frissesség, gyorsaság jellemzi. Spirituális szinten segít legyőzni a 
gőgöt, és megnöveli a békességét. 
TŰZ 
Képzelj el egy tábortüzet: lángok lobognak, szikrák pattognak, mindkettő az ég felé száll; a tűz 
meleget és fényt ad, az emberek szívesen ülnek köré, beszélgetnek, egy kis közösséget 
képeznek. Ha már ellobogott, a parázs akkor is vörösen ég, még akkor is melegít. A tűz sok 
mindent elősegít: sütést, főzést, szárítást, melegítést stb. 
Azonban lehet pusztító is: egy erdőtűzben, nemcsak a fák, hanem az állatok ezrei, emberek, 
házak is eléghetnek. 
A tűz segítségével vagyunk képesek alkotni, tervek megvalósítását elindítani és beteljesíteni. 
Segítségével tudunk lelkesedni, boldogságot érezni a munkában, és magasabb rendű 
kötelezettséget vállalni. 
Megtisztítja a gondolati negativitásokat. Minőségét energia, hő, erős akarás, kreativitás 
jellemzi. Spirituális szinten a belső hő kifejlesztése, a vágy és a mohóság legyőzése, valamint a 
nagylelkűség növekedése tartozik hozzá. 
FÖLD 
Képzelj el egy magot, amit a földbe ültettél. A föld körülöleli, védi a hidegtől, melegtől, de 
vízre, fényre van szüksége, hogy a növény megnőjön, a növekedés lassan történik. A föld 
nehéz, súlyos; ha kiszárad, megkeményedik, és nehéz megmunkálni. A növényt a gyökerei 
biztosan tartják: a szél nem tépheti ki könnyen. A Föld - mint bolygó, mint otthonunk és mint 
alapvető életalkotó elem az alapvető fizikai realitásunk a fogantatás pillanatától, halálunkig, 
amikor ismét földdé lesz testünk. Létezésünk érzékelése és realitásérzékünk is a bennünk lévő 
Föld elemre támaszkodik. A Föld elemtől adja azt a képességet, hogy táplálni tudjuk magunkat 
és egyben gondoskodni tudjunk önmagunkról és szeretteinkről. A Föld elem egyensúlyhiánya 
az „anyai” gondoskodás hiányának, vagy nem megfelelő mivoltának eredménye is lehet. A föld 
elem életünk alapja, egyensúlya adja belső szilárdságunk és mindazt, amit magunkból 
környezetünk felé kisugárzunk. Szilárd, összefüggő, kemény, és biztonságot ad. Minőségében 
stabilitás, magabiztosság, megalapozottság, erő jellemzi. Segíti a fókuszálást és a 
kapcsolatokat. Általa tudod megtartani a hitedet, a tudásodat, és a megismerésedet. Kitartást 
ad az elhatározásodhoz. Megbízhatóvá és önállóvá tesz. Alapot ad a magas spirituális 
gyakorláshoz, s ezen a szinten a tudatlanság legyőzését, valamint a bölcsesség növelését segíti. 
Terveztünk még egy gyalogtúrát is, de a zord, esős időjárás miatt ez nem valósulhatott meg. 
Az Országos Könyvtári Napok hete alatt ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk 
látogatóinknak, így 41 fő iratkozott be ezen a héten. 
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Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár  
 
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében Szécsényben 9 program került 
megvalósításra.  
„Second Hand” könyvturi szeptember 30-tól október 4-ig tartott. Könyvbörze a könyvtár 
részére felajánlott, de állományba nem építhető könyvekből. Az egész évben zajló, „vigyél egy 
könyvet ajándékba” elnevezésű kezdeményezésünk kiterjesztése.  
Népmese Napja szeptember 30-án került megrendezésre, program diafilm vetítés és kreatív 
foglalkozás a Cseperedő óvoda gyermekei részére a Népmese Napjához kapcsolódóan.  
Előadások az Olvasásról címmel október 1-én délelőtt Kovács Attila alias Holden Rose 
érdekes, izgalmas előadása zajlott az olvasásról, írásról. A nagyon impulzív, figyelemfelkeltő 
előadás a gyermekek olvasási szokásainak megváltoztatására, olvasási kedvük fokozására 
hivatott. Egymást követően három előadás megtartására került sor, a Páter Bárkányi János 
óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Gimnázium tanulóinak részvételével.  
„Ültess egy fát és olvass alatta könyvet” október 4-én, kapcsolódva az országos 
kezdeményezéshez, emlékfát ültettünk két helyszínen. A Könyvtár udvarán, és a Művelődési 
Központ előtti téren egy-egy gömbkőris került elültetésre. A programhoz több városi civil 
szervezet és intézmény is kapcsolódott.  
Természetes gyógymódok a testi- és lelki egészségért címmel október 4-én Tóthné Dr. Berta 
Mónika előadásán vehettek részt az érdeklődők. A doktornő érdekes előadást tartott a 
természetes gyógymódokról, az egészségmegőrzés homeopátiás lehetőségeiről, illetve az 
egészségmegőrzés szempontjából fontos őszi teendőinkről, mint pl. a vitaminok, 
probiotikumok szerepéről és fontosságáról.  
Családi hétvége a könyvtárban - Október 5-én megrendezett családi délelőtt minden 
korosztály számára. Ingyenes beiratkozási lehetőség és „megbocsátás napjai”. A családi nap 
keretében október 6-án 10:00 órától vetítettképes 3 dimenziós előadás várta az érdeklődőket.  
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata 2019-ben a könyvtár egyik legsikeresebb, 
leglátogatottabb rendezvénye volt. A visszajelzések jók, a könyvtár ismertsége és elismertsége 
egyértelműen növekedett a rendezvények által. 
 
 
A pályázat eredményei számokban: 
 
Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár – 33 program, 2105 résztvevő 
Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár – 6 program, 227 résztvevő 
Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár – 2 program, 26 résztvevő 
Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár – 11 program, 382 résztvevő 
Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár – 3 program, 52 résztvevő 
Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár – 7 program, 189 résztvevő 
 
 
A tematikus programhéten Nógrád megye 74 településén 86 intézményben, 169 könyvtári 
program valósult meg. Programjaink 5778 főt szólítottak meg. 
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1. forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/statLetszam.aspx 

 
 
Nyilvánosság biztosítása: a programokhoz kapcsolódó ismertetőket, programfüzetet, a 
készített fotókat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapján folyamatosan tettük közzé 
(elérhetőség: www.bbmk.hu), szakmai beszámolónk a http://bbmk.hu/uvegzseb webcímen, 
továbbá a hungaricana.hu portálon is megtalálható http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-
beszamolok/  
 
 
Tisztelettel megköszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Szakmai Kollégiumának 
a Nógrád megyei programok megvalósításához nyújtott támogatást. Tisztelettel kérjük 
pályázati beszámolónk elfogadását. 
 
 
Salgótarján, 2019. december 13.  
 
 
 
 
 
 

2 591 fő

463 fő

1 285 fő

1 439 fő

A programokon résztvevők életkori megoszlása
Nógrád megye

14 év alatt 14 és 18 év között 18 és 50 év között 50 év fölött
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Pillanatképek Nógrád megyei programokból: 

 
Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
 

 
Sajtótájékoztató 

 
Magyar Népmese Napja 

 
Madáchról-Madáchosan… 

 
Csodabirodalom 

 
Vízcsepp – papírszínházi előadás  

Szabó Lőrinc és az Ipoly előadás 
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Őszikék kiállítás   

Létünk meghatározói az elemek előadás 

 
Zöld őrszem, zöld barát foglalkozás 

 
Mi lesz veled Föld, mi lesz veled éghajlat? 

 
Kamasz lelkek ápolója előadás  

KertMagyarország előadás 
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„Nálatok laknak-e állatok?” - előadás 

 
Palócföld lapszám bemutató 

 
„Erdei mulatság” az állatokkal könyvtári foglalkozás  

Családi játéknap 

 
Egy falu – egy könyv 
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Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár 
 

 
Mesegyöngyök - foglalkozás 

 
Muzsikáló esztendő – a mesék ünnepe Környei Alice 

mesemondóval 

 
Sziebig Tímea asztrozófus előadása 

"Csillagporból lettünk..." - Földi életünk az ég tükrében 

 
Az ökológiai gazdálkodás és környezetünk védelme egy 
falu példáján Balla Orsolya ökofarm kertészeti vezető és 

Hernádszentandrás polgármestere, Üveges Gábor 
előadása 

 
"Velünk élő természet" - foglalkozás 
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Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  
 

 
Alföldi Gábor táj-és kertépítész előadása 

 

 
 
 
Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár  
 

 
A népmese és annak kellékei, avagy Mi fán terem a 

népmese – a Kerek Perec Egylet előadásában 

 
Dr. Sótér Eszter pszichiáter szakorvosjelölt  

Mit kezdjünk a klímaváltozással? című előadásán 
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Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár  
 

 
Szenthe István geológus előadása 

 
Ökonap kézműves foglalkozás  

 
 
Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
  

 
Holden Rose Előadás az olvasásról 

 
Emlékfa ültetés 

 
Természetes gyógymódok a testi- és lelki egészségért 

Természetes gyógymódok a testi- és lelki egészségért Dr. 
Berta Mónika előadása 

 
Családi hétvége a könyvtárban  
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SAJTÓVISSZHANG 
 
ONLINE: 
 
Őszikék 
https://www.salgotv.net/?p=8789 
 
Országos Könyvtári Napok – Németh Lajos meteorológus is előadást tart Salgótarjánban 
https://3100.hu/orszagos-konyvtari-napok-nemeth-lajos-meteorologus-is-eloadast-tart-
salgotarjanban/ 
 
Pénteken bemutatják Salgótarjánban a 65 éves Palócföld őszi lapszámát 
https://3100.hu/penteken-bemutatjak-salgotarjanban-a-65-eves-palocfold-oszi-lapszamat/ 
 
Fiókkönyvtár nyílt Rónafaluban /2019-10-09/ 
https://www.salgotv.net/?p=8846 
 
 
Nyomtatott sajtó: 
 

   
 

https://www.salgotv.net/?p=8789
https://3100.hu/orszagos-konyvtari-napok-nemeth-lajos-meteorologus-is-eloadast-tart-salgotarjanban/
https://3100.hu/orszagos-konyvtari-napok-nemeth-lajos-meteorologus-is-eloadast-tart-salgotarjanban/
https://3100.hu/penteken-bemutatjak-salgotarjanban-a-65-eves-palocfold-oszi-lapszamat/
https://www.salgotv.net/?p=8846
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Plakátok, meghívók 
 
Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
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Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár 
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Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 

 
 
Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár 
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Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár  

  

  
 
Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár 

 


