BESZÁMOLÓ
Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiuma

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT –
FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

2019-2020

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉ RT – FELELŐSSÉG A FÖ LDÉRT
Országos Könyvtári Napok – 2019-2020
„Minden virágszál említésre vár, minden marék por megjegyzésre méltó...”
(Weöres Sándor)
2019-ben az Országos Könyvtári Napok tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére
épült, amelyben egy páratlanul ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép szerepel. Egy olyan világot
képzeltek el, amely mentes a nélkülözéstől, ahol mindenki boldogulhat. Olyan világot, amely
mentes a félelemtől és az erőszaktól, ahol az írás- és olvasástudás általános. Olyan világot,
amelyben a minőségi oktatás minden szintje mindenki számára hozzáférhető, akárcsak az
egészségügyi ellátás és a szociális védelem, ahol biztosított a fizikai, mentális és szociális jóllét.
Ahol elegendő, biztonságos, megfizethető és tápláló élelmiszer áll rendelkezésre, ahol a fogyasztási
és termelési módok és valamennyi természeti erőforrás használata – a levegőtől a földig, a
folyóktól, tavaktól és a víztározóktól az óceánokig és tengerekig – fenntartható.
A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT projekt keretében ezek
közül az igen fontos, mindannyiunk és gyermekeink, unokáink életét is alapvetően befolyásoló
témák közül igyekszünk könyvtári környezetben, sajátos eszközeinkkel alaposabban körüljárni
néhányat, bízva abban, hogy az információk átadásával egy-egy apró lépést tehetünk a megoldás
felé.
Sokféle hagyományt követve, de számos újdonságot is tartogatva készültek a könyvtárak az
októberi napokra. A különböző könyvtártípusok – közkönyvtárak, iskolai, felsőoktatási és
szakkönyvtárak – összefogásával intézményeinkben a rendszeres könyvtárhasználók mellett az
alkalmi látogatók is tartalmas események részesei lehettek.
A projekt ezúttal is minden korosztályra kiterjedt a legkisebb településektől a fővárosig. A hét
tematikájának kialakításánál az egyes korosztályok életkori sajátosságai mellett a legaktuálisabb,
mindennapjainkat és a jövőt egyaránt érintő témakörökre helyeztük a hangsúlyt: A lét
meghatározói: a négy elem; Felelősségünk, a klímaváltozás; Fenntartható fejlődés; Velünk élő
természet; Jövőnk, az ökokultúra.
Összességében 1777 település 2101 intézményében 6234 eseményre került sor, amelyen 216 883
érdeklődő vett részt. A kistelepülések könyvtári szolgáltatóhelyei a nagyobb szolgáltató könyvtár
szakmai támogatásával kapcsolódtak be az akcióba. A könyvtári szakma legátfogóbb projektje a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, sok-sok országos és helyi együttműködő partner
bevonásával valósult meg.
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2019-ben a legtöbb eseményre Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében került sor:
MEGYE

ESEMÉNY

TELEPÜLÉS

RÉSZTVEVŐ

Szabolcs-Szatmár-Bereg

738

195

24 870

Bács-Kiskun

632

105

27 092

Borsod-Abaúj-Zemplén

622

346

15 031

2019. SZEPTEMBER 30. – A MESE HATALMA
„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, addig
mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a gyerek viszonya a
világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít többek között a mese.” –
vallotta Csukás István a meséről. 2019-ben az Országos Könyvtári Napok kezdete éppen Benedek
Elek 151. születésnapjára esett, ami 2005 óta a magyar népmese napja is. Szinte nem volt olyan
könyvtár az országban, ahol ne emlékeztek volna meg a nagy mesemondóról. A meseszerető
gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel fordulnak mind a magyar, mind
más népek meséi felé, tudva, hogy a múltunkban gyökerező jelen jövőnk legerősebb tartópillére.
A

hazai

könyvtárakban

mesemondásnak.

régi

hagyománya

Mindennaposak

a

van

a

meseolvasásnak,

mesefeldolgozások,

meseszövések,

mesehallgatásnak,
amelyek

szinte

észrevétlenül segítik a gyerekeket egy-egy nehéz élethelyzetben való eligazodásban.
A naphoz könyvtári foglalkozások, családi mesedélutánok, papírszínházi és bábszínházi bemutatók,
diavetítések, KönyvtárMozi programok, mesevetélkedők, rajzpályázatok, és az azokhoz kötődő
kiállítások kapcsolódtak országszerte. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár pedig – együttműködve
a Tekergő Meseösvény Egyesülettel – a felnőtteket invitálta egy hangulatos meseestre.
Néhány a mesebeli programok közül:
Meseláda (Válogatás a magyar és a világirodalom mesekincséből)

Acsád. Ják

A szégyenlős bárány (Történetek a kiközösítésről)

Ádánd

Kalandozás a mesék birodalmában (Drámajáték)

Alsózsolca

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack (KönyvtárMozi)
Apagy, Bagod Boldog, Kocsord, Kömörő, Mezőhék, Nyírkércs
Mese-morzsoló (Népmesék, népi hangszerek, hangkeltők, közös éneklés)

Aranyosapáti

Mesés csillagest (Mesés csillagkeresés a kastélyparkban, vetélkedő)

Árpádhalom

Bundás bocsok (Bábelőadás)

Ászár

Boszorkánykedd (Boszorkányos mesék)

Bács

Túl az Óperencián (Mesevetélkedő)

Bácsalmás

Oroszlán úr sörénye (Papírszínház)

Bácsbokod
2

A tücsök hegedűje (Mesefeldolgozás)

Bak

A szegény ember és a róka (Bábjáték)

Bakonybánk

Mesekuckó (Népmesékről a legkisebbeknek)

Balatonfüred
Bánhorváti

Mihály-napi fonó
Mesefelvonulás (Meserészletek előadása, felvonulás a főutcán)

Battonya

Mesél az erdő (Harencsár László meseíró előadása)

Békéscsaba

Könyvtári mesetúra (Hét mesebeli próba teljesítése)

Berettyóújfalu

A szegény ember hegedűje (Zenés mesejáték)
Mesegyöngyök
(Mesefoglalkozás
Bodainé
Csernik
meseterapeutával)
Szépenszóló Fütyöri (Az Álomzug Társulat előadása)

Bocfölde
Mariann

Bonyhád
Budapest

Dezső, a kisbéka (Könyvajánló mese)

Dunafalva

Mesék felnőtteknek (Bukovinai székely, gyimesi és moldvai csángó
történetek)

Eger

Négy évszak madármeséi (Madarak a népmesékben)

Felsőnyék

Mesebatyu (Sőrés Rozka mesél a gyerekeknek)

Hajdúszoboszló

Tapsolj, ugrálj, kiabálj (Mesehallgatás örökmozgóknak)

Kaba

Népmese rajzkiállítás (Óvodások és kisiskolások rajzai)

Madocsa

2019. OKTÓBER 1. – A LÉT MEGHATÁROZÓI: A NÉGY ELEM
Tűz, Víz, Föld és Levegő – a négy elem, amelyekre a keddi nap eseményei épültek. A sokszínű
témához

sokszínű

felkészültségéhez,

tevékenységek
érdeklődéséhez,

kapcsolódtak,
befogadási

igazodva

szintjéhez.

a

Már

különböző
a

korosztályok

legkisebbeknek

szóló

foglalkozások során is a témához illeszkedő mondókák, gyerekdalok ölbeli játékok kerültek sorra,
az óvodások körében pedig népszerű volt a papírszínház A vízcsepp c. meséje. Míg a kisiskolásokat
és kamaszokat a fizikai kísérletek varázsolták el, a felnőttek ismeretterjesztő előadásokat,
filmvetítést, könyvbemutatót választhattak. Kedveltek voltak a különböző tudomány- és művészeti
ágak kapcsolódási pontjaira épülő kvízjátékok, kiállítások is. A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek
szakembereire most is együttműködő partnerként számíthattak a könyvtárak, de sor került
csillagászok, barlangászok, búvárok élménybeszámolóira is.
Ízelítő a nap programkínálatából:
Porból lettünk (Csókási Pál előadása az ember helyéről a világegyetemben)

Bakonycsernye

Csillagporból lettünk... (Sziebig Tímea asztrológus vetítettképes előadása)

Balassagyarmat

Élet és halál a levegőben (Szentgyörgyi Dezső élete)

Balinka

Fizika show (Látványos kísérletek)
Bátorliget, Berkesz, Fábiánháza, Gávavencsellő, Kálmánháza, Milota, Nyírkarász, Nyírlövő,
Rozsály, Szamosszeg, Szorgalmatos, Tornyospálca, Tuzsér, Vállaj, Vásárosnamény, Zsarolyán
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A tűz tíz története (Interaktív előadás iskolásoknak)

Besenyszög

A vizek birodalma (Vad Magyarország filmvetítés)

Bocfölde

Csillagtúra (Csillagászat az irodalomban)

Bócsa

Kozmikus robbanások (A szupernovák titkos élete)

Bócsa

Ne játssz a tűzzel! (Ismeretterjesztő előadás tűzoltók közreműködésével)

Bogyiszló

Honnan jön a csapvíz? (Az ERÖV Víziközmű Zrt. előadása)

Bogyiszló

Szemfüles érzékszervek (Mese érzékszervekről)

Bőcs

A bolygó kapitánya avagy játszunk a csillagokért (Vetélkedő)

Cserkeszőlő

A négy elem a mesékben (Gyermekfoglalkozás)

Győröcske

Föld, víz, tűz, levegő (Vigyázzunk bolygónkra!)

Hobol

Tűz, víz, föld, levegő (Mit jelent nekünk a négy elem?)
Víz, víz, tiszta víz – elúszunk vagy megússzuk? (Utazás a Nagy Vizekhez
Simon Szilvia előadása kisiskolásoknak)
Gyógyvízzel az egészségért (A komáromi gyógyvíz egészségmegőrző hatásai
szakember szemével)

Jászberény
Kaposvár
Komárom

Földünk tüdeje az Amazonas (Filmvetítés, faültetés)

Mesterszállás

Csillagok útján... (Rozman Béla csillagász előadása)

Nyíregyháza

Láthatóvá varázsolt zeneművek (Rajzkiállítás)

Pécs

Föld alatti világ (Benedek László barlangkutató, fotóművész beszámolója)
A csillagos égbolt (Ujlaki Csaba előadása a csillagos égbolt rejtelmeiről)

Petneháza
Rákóczifalva
Sopron

Négy őselem a zeneművészetben (Kvízjáték)

2019. OKTÓBER 2. – FELELŐSSÉGÜNK, A KLÍMAVÁLTOZÁS
A klímaváltozás és az ellene való küzdelem mindennapi életünk része lett, ezért nagyon fontos,
hogy már a gyerekek is minél többet halljanak, tudjanak róla, és arról is, hogy a mindennapokban
mit tudnak tenni jövőjük érdekében. A témában sok a félrevezető információ, így a könyvtáraknak
is nagy a felelősségük a hiteles, bizonyítékokkal alátámasztott tudományos ismeretek
közvetítésében. A hét során az üvegházhatású gázoktól a nagy erdőségek pusztulásán át az olvadó
sarki jéghegyekig nagyon sokféle megközelítést alkalmaztak a könyvtárosok. Dokumentumokat,
klímabarát ötleteket tartalmazó internetes kiadványokat ajánlottak, már működő civil szervezetek és
kisközösségek bemutatkozására adtak lehetőséget, kvízjátékokat, vetélkedőket szerveztek,
rajzpályázatokat hirdettek. Volt ökológiai lábnyom-számítás, előadás a hazai klímakutatásról,
ötletbörze a tudatos vásárlásról, és faültetés országszerte.
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A kapcsolódó programok:
Legyünk válogatósak! (Játékos foglalkozás a szelektív hulladékgyűjtésről)
Fosszuk ki a kukákat! (Hogyan készítsünk régiből újat?)
Nagyon Zöld könyv! (Gévai Csilla könyvbemutatója)

Körmend
Köröstarcsa

Kiskőrös, Lakitelek, Nagykőrös, Pécs

Mit tehetek én közös jövőnkért? (Játékos foglalkozás kisiskolásoknak)
Dobd ki a szemetest! (Tóth Andi interaktív előadása)

Nagyalásony
Nagykáta

A mi bolygónk a mi életünk (Interaktív előadás)

Nagyszekeres

Mit kezdjünk a klímaváltozással? (Dr. Sótér Eszter előadása)

Pásztó

Te mit tudsz a klímaváltozásról? (Környezetvédelmi kvíz)
Pécs – Csorba Győző Könyvtár – Könyvtárbusz
A klímaváltozás hatásai mindennapjainkra (Jánvári Rita előadása)

Pusztadobos

Csökkentsd a biológiai lábnyomodat! (Tudatos vásárlás, újrahasznosított
termékek)
Zöld őrszem - zöld barát (környezetvédelmi mesék, fejtörők)

Rönök
Salgótarján

Klímamentő tanösvény a könyvtárban (Napi praktikus tanácsok)

Szajol

Lehet-e egy pápa környezetvédő? (Beszélgetés Kovács Zoltánnal, a Szent
István plébánia munkatársával)

Szeged

Előttünk az özönvíz (A klímaváltozásról közérthetően)

Szeghalom

Isten hozott, ökológia! (Nobilis Márió előadása)

Székesfehérvár

Mi lesz veled Föld? Mi lesz veled éghajlat? (Németh Lajos meteorológus
előadása)
Tényleg kihalnak a jegesmackók? (Beszélgetés)

Szerencs
Tárnok

Mérjünk együtt ökológiai lábnyomot!

Tiszatenyő

Mekkora az Ön ökológiai lábnyoma? (Tippek, trükkök, bolygónk
megóvásáért)

Veszprém

2019. OKTÓBER 3. – FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
A fenntartható fejlődés egyik alapelve, hogy komplex megközelítéssel, egyszerre veszi figyelembe
a környezeti ügyek elvárásait, a társadalmi és a gazdasági fejlődés igényeit. E gondolatkörrel már a
gyerekeket is érdemes megismertetni, majd az elmélyítés az élethosszig tartó tanulás szellemében
folytatható egészen a nagyi korig. Korosztálytól függetlenül lényeges tudatosítani, hogy a jövő nem
csupán a holnappal egyenlő. Az emberek legtöbbször három generációra visszamenőleg ismerik a
saját családjukat, és a jövőt is körülbelül saját unokáikig képzelik el. Ezért fontos a jövő
fogalmának tudatosítása csakúgy, mint olyan alapelvek tisztázása, mint a generáción belüli és
generációk közötti szolidaritás, a társadalmi igazságosság, a helyi erőforrások kihasználása, a
társadalmi

felelősségvállalás,

az

elővigyázatosság

és

megelőzés

elve.

Mindezek

figyelembevételével tervezték könyvtáraink a fenntartható fejlődés napját. A cél az ismertbővítés, a
hasznos, alkalmazható tudás átadása, új kutatási eredmények megosztása, a tapasztalatcsere volt.
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Tartalmas

beszélgetések,

weboldal-bemutatók,

dokumentumajánlók

képezték

a

további,

elmélyültebb ismeretszerzés alapját.

Néhány fenntartható esemény:
A befőttes üveg új élete (Ötletek újrahasznosításhoz)

Aranyosapáti

Szelíd kertészkedés (Előadás a természetbarát konyhakertről)

Baglad

Az ökológiai gazdálkodás és környezetünk védelme egy falu példáján
keresztül (Balla Orsolya ökofarm-vezető előadása)
Környezetvédelmi praktikák mindennapjainkba (Tippek, trükkök,
tanácsok)
Szelektíven a környezetért (DAREH Zt. szakembereinek tájékoztatója)

Balassagyarmat
Balatonfűzfő
Battonya

Megújuló energiák és felhasználásuk Békéscsaba környezetében (Seres
Zsolt geológus, a Magyar Földtani Védegylet Egyesület titkára előadása)
Bicske fái ősszel (Ökoséta)

Békéscsaba
Bicske

Betűk és a fenntarthatóság (Fenntarthatósági vetélkedő)

Bocfölde

Környezettudatos gyermeknevelés (Ismerkedés a mosható pelenkákkal)

Bordány

A világ nem elég? (Bajomi Bálint interaktív foglalkozása
nyolcadikosokkal)
Őrült szerkezetek workshopja (Csináljunk hétköznapi tárgyakból működő
szerkezeteket!)

Budakeszi
Budapest

Generációs csapdák (Miért is kihívás most szülőnek lenni?)

Csongrád

Zöldnek lenni menő! (Beszélgetés kamaszokkal)

Esztergom

Összhangban a természettel! (Megőrizni, gondozni, átörökíteni.)

Felsőnyék

Öko tisztítószerek és kozmetikumok (bemutató, tapasztalatcsere)

Gyömrő

Ép bolygón ép lelkek (Kertész Tamara pszichológus előadása)

Hajdúnánás

Illúzió vagy lehetőség? (Természetközeli élet gyakorlata a modern
világban)
Szeretlek, Föld! (Környezetvédelmi vetélkedő)

Iszkáz
Kondoros

Ki tud többet a környezetvédelemről? (Nagyikák vetélkedője)

Laskod

Hogyan legyünk tudatos vásárlók? (Előadása A Tudatos Vásárlók
Egyesülete közreműködésével)

Lőrinci

Mélymulcsos kert megtekintése (Tapasztalatcsere)
Gömörszőlősi modell
ökogazdálkodás)

a

fenntartható

falura

Magyarcsanád
(Életforma

és

Öltözködj tudatosan! (Komáromi Mónika stílustanácsadó előadása)
Régi rongyok új élete (A „Mányoki folthányók” kiállítása és közös
varrogatás)
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Makó
Mosonmagyaróvár
Nagymányok

2019. OKTÓBER 4. – VELÜNK ÉLŐ TERMÉSZET
,,A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult és
elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben ez a szenvedély az idő múlásával,
vagy az élet megpróbáltatásai közepette kihűl, de vannak olyan szerencsések, akiket életük végéig
hevít…” Gerald Durell gondolatai szinte útjelzői lehetnek az Országos Könyvtári Napok tematikus
napjának. Ez a péntek természetismereti játékokat, ismeretterjesztő előadásokat, kiállításokat, a
témához illeszkedő könyv- és filmbemutatókat kínált a közönségnek. A szemléletformálásban a
könyvtárosok mellett erdészek, hal-, vad-, mező- és természetvédelmi őrök vettek részt, megosztva
ismereteiket, tapasztalataikat a lakossággal. Az intézmények törekedtek arra is, hogy a „zöld
könyvtárak” törekvéseit széles körben népszerűsítsék. Sor került különböző, az állami
természetvédelem és a civil szervezetek által működtetett természet- és környezetvédelmi
adatbázisok bemutatására, használatának tanítására is, de nem maradhattak el a házi kedvencekről a
felelős állattartásról szóló előadások sem. A terápiás kutyák könyvtári környezetben való
bemutatkozásának is népes közönsége volt. A szakkönyvtárak közül az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum előadásokra, workshop-ra, rendhagyó irodalomórára, faültetésre és közös
versmondásra hívta az érdeklődőket.
Néhány tartalmas esemény a nap kínálatából:
„Állati” könyvek a könyvtárban (Könyvajánló foglalkozás)

Adács

Rejtélyes természet (Játékos vetélkedő kisiskolásoknak)

Akasztó

Kitaibel-túra (A Somló Tájvédelmi Körzet nevezetességei)

Apácatorna

Aparhant
Kutya a közelben
Az ember, a természet és a 21. század (Felső Barnabás gemenci természetőr
Baja
előadása)
Doktor Mancsok (Játszóház terápiás kutyákkal)
Balatonakarattya
Egy vakvezető kutya élete (Beszélgetés)
Madárbarát otthon, madárbarát kert (Boldog
iskolásoknak)
Négy évszak a madárbarát kertben (Bemutató előadás)

Balatongyörök
Gusztáv

előadása

A természet hangjai (Állatok a zenében)
Egy cseppnyi Magyarország (Könyvbemutató: A Vértesi Natúrpark
monográfiája)
Sétálj egy órát a könyvtárossal! (Helyismereti séta)

Békés
Békéscsaba
Beszterce
Bicske
Székesfehérvár
Borota

Lássuk a medvét! (Papp Tibor fotográfus vetítéssel kísért előadása)
Budapest
A természet IQ-ja (KönyvtárMozi)
Buj, Bükkaranyos, Nyírbogdány, Sényő, Szakmár, Tiszadobos
Fütyüljünk a madarakkal! (Zenés madártani foglalkozás)
Cégénydányád
Jó gazdi szeretnél lenni? (A felelős állattartásról gyerekeknek)
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Cegléd

Erdei dallamok (Zenés szórakoztató műsor)

Csaholc

Gyógynövények a Kerka mentén (Lelkes András ismeretterjesztő előadása)

Csesztreg

A Duna-Dráva Nemzeti Park élővilága (Mezei Ervin természetőr előadása)

Csurgó

Irány a természet! (Csapody Kinga könyvbemutatója)
Dunaharaszti, Gyál, Mohács, Pilisjászfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Szigetszentmiklós, Tatabánya, Vác

A méhek világa (Ismeretterjesztő előadás)
Az év élőlényei – 2019

Egeralja

Gyökérvilág (Benedek János gyökérszobrász kiállítása)

Kecskemét – BKSZ kistelepülései
Ózd

A madárfészek meséi (Madárdalos könyvtári foglalkozás)

Pécsvárad

Akinek még a postaládájában is madarak laknak (Telegdi Ágnes könyvbemutatója)
Apagy, Érpatak, Kántorjánosi, Nyírbogdány, Nyírtét, Panyola, Pócspetri, Pusztadobos, Sényő, Sonkád

Nagy az Isten állatkertje (Mező István karikaturista könyvbemutatója)
Lim-lom mese
Muzsikáló madárház (Verses, zenés foglalkozás)

Szikszó
Kecskemét,
Szolnok, Tass
Tikos

Biológiai sokféleség – kell ez nekünk? (Bártol Réka biológus előadása)
Tiszaalpár
Vad Magyarország (Filmvetítés)
Adony, Bogyiszló, Bükkaranyos, Maroslele, Nagyfüged, Tiszabecs, Tompa, Túristvándi
2019. OKTÓBER 5. – JÖVŐNK, AZ ÖKOKULTÚRA
Az ágazati adatok világ- és régiós szinten is azt mutatják: az ökokultúra terjedése megállíthatatlan.
Az ökológiai válság nem csak a természeti erőforrások kimerülésének problémája, így nem csupán
természettudományos, technikai vagy gazdasági, hanem kulturális kérdés is. Az emberek egy része
nehezen érzékel hosszú távú, átfogó problémákat, számukra a szemléletformálás alapvető
jelentőségű. Ez annak megértését is jelenti, hogy a természettel kapcsolatos felelősségünk nem
csupán saját érdekeink szem előtt tartásából áll. A nap során a fenntartható fejlődés globális céljai
közül az Egészség és jólét, a Tiszta víz és alapvető köztisztaság, a Szárazföldi ökoszisztémák
védelme került hangsúlyozásra.
A könyvtárak ezen a szombaton élvezetes családi ökonapokra, hangulatos vetélkedőkre, tanulást
támogató játékokra, ötletbörzékre várták a lakosságot. Volt biokozmetikumok bemutatója,
gyógynövényismereti délután, bemutatkoztak vásárlói közösségek. Sok-sok olyan jó példa lett
közkincs, ami az egészséges táplálkozást kapcsolta össze a környezetbarát életmóddal. Egyre több
kismama számára már a babavárástól kezdve fontos a környezettudatosság, ők is bőven kaptak
ötleteket, tippeket ehhez. Ahol lehetőség és érdeklődés volt rá, a könyvtárak séták, kerékpártúrák
alkalmával ismerkedtek a szűkebb és tágabb környezettel.
A MMgMK Mezőgazdasági Könyvtárban és a Neumann János Egyetem Kertészeti
Szakkönyvtárában az ökofalvakról tájékozódhattak a kíváncsiak. A Kertészeti Szakkönyvtár ezen
kívül még palántázást szervezett és rajzpályázatot hirdetett.
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Néhány tartalmas esemény a nap kínálatából:
Öko-játszóház (Családi program)

Adorjás

Gazdálkodj, bácsalmási! (Saját készítésű társasjáték kipróbálása)
Kezedben a jövőnk! (Vetélkedő)

Bácsalmás
Bakonyszentlászló

Tekerj velünk! (Kerékpártúra a szántódi Szent Kristóf tanösvényen)

Balatonföldvár

Ökoanyu (Gyermeknevelés környezettudatosan)

Bátmonostor, Kaskantyú, Mosonmagyaróvár
Környezettudatos kertészkedés és konyha (Biotermékek bemutatója és
Békés
kóstolója)
Szép kert, ökokert, komposztálás (Kertészeti előadás)
Természetes tartósítás (Bemutató)

Berhida
Bucsa

Kirándulás az Agostyáni Ökofaluba (Tapasztalatcsere)

Budakeszi

Zöldítő tájékoztató (Előadások idősebbeknek)

Csögle

Kukamanó diétája (Környezetvédelmi mese kicsiknek)

Dávod

Zöldnek lenni menő! (Interaktív foglalkozás fiataloknak zöldségekről,
ökolábnyomról, éhes bolygóról és a közösség erejéről)
Sétálj! Túrázz! Kerékpározz! (Kerékpártúra Felsőtárkányba, séta a
tanösvényen)
Zöld-vetélkedő (Nagyik tudáspróbája)

Dorog
Eger
Erdőkertes

Háztartászöldítés örömmel (Út a környezettudatos és vegyszermentes
háztartás kialakításához)
Gyógynövényből gyógyszer (Dr. Hajdu Zsanett előadása a gyógynövények
jótékony hatásáról)
Csomagoljunk és vásároljunk ökosan (A tudatos vásárlás jelentősége)
Tekerjünk együtt! (Családi kerékpártúra városunk körül)

Érsekcsanád
Gemzse, Tákos
Geszteréd
Ibrány

Csodakertem (A mai falusi porta)

Jásztelek

Öko-ötletek (Praktikák az élhetőbb jövőért)

Kocsola

Kertünk illatai (Virág- és gyógynövények a kozmetikumokban)

Körmend

Esővíz hasznosítása (Ismeretterjesztő beszélgetés)

Kunpeszér

Immunerősítő gyógynövények – házi praktikák (Éder Katalin dietetikus
kóstolóval színesített előadása)
Így mosizunk mi (Beszélgetés a mosható pelenkákról)
Zölden, zölden még zöldebben (Környezettudatos és takarékos háztartás)
Ökos kert (Növény bemutató, komposztálási ismeretek)

Muraszemenye
Nyírpazony
Recsk
Tiszapüspöki

2019. OKTÓBER 6. – KÖNYVES VASÁRNAP
Az Országos Könyvtári Napok záróeseménye hosszú évek óta a Könyves Vasárnap. Erre
országszerte nagyon számít a lakosság. 2019-ben az előző évihez képest 18%-kal több, 301
könyvtár számára volt természetes, hogy a hét utolsó napján is kinyitja kapuit.
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Bábvarázs; Mosolyország; Olló, szabjad, tű, varrjad, vasaló, vasaljad!; A pórul járt mostoha;
Bagolytalálkozó – néhány érdekes cím a Könyves Vasárnap eseményei közül. Családi játszóháztól
kezdve a beiratkozási akciókon keresztül a táncházig igen színes volt a kínálat. Ásotthalmon és
Gyulaházán KönyvtárMozi vetítésre került sor, Beszék, Bükkaranyos, és Sajópálfalu Vig Balázs
meseíró vidám foglalkozásán vehetett részt, Tatabányán Jáger Dávid, Fertőszentmiklóson Varró
Dániel költő volt a vendég. Budapesten a Könyvtár barátja, Barcán, Gödöllőn, Kiskunfélegyházán,
Lajosmizsén, Mezőberényben és Nyírtéten Az év olvasója díj átadása is erre a napra került.
Abaújszántó és Garadna lakossága a Könyves Vasárnapon örülhetett megújított könyvtárának.
A Betűbuli országos internetes játék 2019-ben már 15. alkalommal várta a játékos kedvűeket.
A helyi hagyományokhoz alkalmazkodva október 6. alkalmából a gyerekeket történelmi
nyomkereső játékok várták, a felnőttek pedig dokumentumkiállításokkal, filmvetítéssel,
gyertyagyújtással emlékeztek a történelmi idők hőseire.
A Könyves Vasárnap néhány szép pillanata:
Méltó főhajtással (Emlékműsor október 6. alkalmából)

Apácatorna

Orgonakoncert (Katits Benedikta hangversenye)

Baja

Mosolyország (Változz mesehőssé arcfestéssel!)

Barcs

Irány Békésszentandrás! (Helyismereti séta)

Békéscsaba

Ökomolyoló (Játékkészítés újrahasznosítható anyagokból)

Bélapátfalva

Kedvenceink az állatok (Rajzpályázat eredményhirdetése)

Berettyóújfalu

Aki szeret táncolni, jöjjön velünk mulatni! (Régi szüreti szokások
felelevenítése)

Bicske

Csillagvilág (Az Utazó Planetárium előadása)

Ceglédbercel

Családi szieszta (Kerékpártúra, családi természetismereti vetélkedő)

Csanádpalota

Könyvtár négy keréken (Bóklássz, book láss a könyvtárbuszon!)
Varázslatos hangszerek (Mindennapi eszközök hangszerként)
Nagymamám
így
sütötte
közönségszavazás a kóstolókból)

(Receptpályázat

eredményhirdetése,

Guzsalyas (Mese és kézimunka)

Eger
Gyomaendrőd
Gyöngyös
Kakasd

Az elfeledett világ (Szerepjáték Lukics József kalandmesterrel)

Kaposvár

Indulj el egy úton... (Játékos vetélkedő)

Körmend

Járom az utam, járom a könyvtáram (Családi vetélkedő)

Miskolc

A táj lelke Petőfi költészetében (Reisinger János irodalomtörténész
előadása)

Mórágy

Bagolytalálkozó (Bagolysimogató és kabala-bagoly találkozó)

Szolnok

A szegény ember szőlője (Interaktív mesejáték)
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Tatabánya

„4 FOR EUROPE” ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI VERSENY
Együttműködő partnerek összefogásával 2018-ban is összemérhették tudásukat a középiskolások a
„4 FOR EUROPE” játékban. A házigazda ismét a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Europe Direct Irodája volt. Az országos vetélkedőre 255 négy fős csapat regisztrált. Az első on-line
forduló eredményei alapján novemberben került sor a 7 regionális döntőre 10-10 csapattal.
A játék meghirdetői:


Magyarországi Europe Direct Információs Hálózat,



Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,



Informatikai és Könyvtári Szövetség,



Európai Bizottság Magyarországi Képviselete



Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

A döntőre 2019. december 9-én Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban került sor. A komoly
tudásról tanúskodó, 14 csapat részvételével zajló vetélkedő első két helyezett csapata strasbourgi
tanulmányúton vehetett volna részt az Európai Parlament EUROSCOLA programjának keretén
belül. Sajnos a járványügyi helyzet ezt nem tette lehetővé.
BABABARÁT KÖNYVTÁRAK – BABAOLVASÓ ORSZÁGOS SZAKMAI NAP
A hazai könyvtárak 2007, a Babaolvasó kezdete óta egyre több helyen figyelnek tudatosan a 3 éven
aluliakra. Sok helyen nem csupán egyszeri „érdekes eseményt” jelent ez, hanem folyamatos
szolgáltatásként épült be az éves tevékenységbe. Van, ahol az országos programokhoz való
csatlakozásra kínálnak lehetőséget (Kerekítő, Ringató, Így tedd rá), máshol a gyermekkönyvtárosok
készülnek hétről hétre a babák fogadására. Lényeges, hogy a dokumentumok mellett a könyvtárak
rendelkezzenek a kicsik mozgáskoordinációját, érzékelését, beszédébredését segítő fejlesztő
babajátékokkal is. Ezek beszerzéséhez évről évre ez a pályázat is hozzájárul.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2019-ben is országos szinten biztosította a legkisebbek
könyvtári tagságát igazoló, sárga színű Babaolvasójegyet, az ezt fölváltó zöld Kölyökolvasójegyet.
Öt új betétlap készült el a Mondókázó dossziéba, és mind képanyagában, mind tartalmában
megújult a Könyvtári mérőke is.
Az Országos Könyvtári Napok alatt 184 babaprogramot kínáltunk a legkisebbeknek és
családjuknak. Ezek közül néhány:
Kacagtató (Ölbeli játékok)

Attala

ÖKOjátékok babáknak (Otthon elkészíthető játékok bemutatása)

Balmazújváros

Iciri-piciri (Gyerkőcnyúzó baba-mama klub)

Besenyszög

Kerekítő (Mondókás móka)

Budapest

Pál, Kata, Péter (Mondókás, léleksimogatós családi délelőtt)

Bük
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Mazsi torna (Mozgásfejlesztés a legkisebbekkel)

Csólyospálos

Lassan jár a csiga-biga (Játékok, dalok, mondókák)

Ecséd

Csincseréket, bugyborékot (Énekes, zenés babajátszó)

Eger

Zöld pelus (Minden, amit a modern, mosható pelenkákról tudni kell)

Hódmezővásárhely

Bú, röf, háp! Sípok, trombiták... (Állatos zenebölcsi)

Hajdúböszörmény

Dúdoló (Verses, énekes mondókázás)

Pétervására

Sünizene (Zenés babadélelőtt)

Pusztahencse

Tipegők tánca (Táncos, mozgásos, ritmusfejlesztés)

Szeged

Zöld élet a babákkal (Tippek, praktikák családoknak)

Szentes

Csacskamacska (Családi dúdolás, höcögtetés, játék)

Tolna

Édes kincsem, kis virágom (Gyerekdalok, mondókák a legkisebbekkel)

Veszprém

Csicsergő (Zenés, mondókás, játékos fejlesztő foglalkozás)

Zalalövő

Ág, ág, kicsi ág, mire használ a világ? (Mondókázó délelőtt)

Kecskemét

2020-ban a 11. Babaolvasó országos szakmai nap házigazdája a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár volt. Az online térben, nagyszerű előadókkal, 109 fő részvételével zajlott
eseményhez a könyvtárosok az ország csaknem minden részéből csatlakoztak.
A találkozót Mirkóczki Ádám polgármester nyitotta meg, kifejezve nagyrabecsülését
mindazon intézmények számára, akik segítséget nyújtanak rohanó világunkban a
kisgyermeket nevelőknek, hogy a felnövekvő generáció megtalálja az útját, ne veszítse el
kíváncsiságát, nyitottságát a világ felé. Ezt követően Ramháb Mária, az IKSZ elnöke
méltatta ezt a szakmai találkozót, amely immár 11. éve élményeket, ötleteket, tudást nyújt a
kisgyermekekkel foglalkozó könyvtárosoknak. Tőzsér Istvánné Géczi Andrea a BSMVK
igazgatója kiemelte, hogy Egerben már több mint tíz esztendeje rendszeresen várják a
szülőket, nagyszülőket s a legkisebbeket a könyvtárban, hogy együtt énekeljenek,
mondókázzanak, játszanak, s az élő szó mellett a könyvek világát is közelebb hozzák
hozzájuk. Székely Edit Kokas-foglakozásvezető azt mutatta be, hogy a legkisebbek, vagy a
még meg sem született babák életébe hogyan vihető el a zene szeretete. Teszi ezt
fuvolaművészként a MÁV Szimfónikus Zenekar lelkes művészei segítségével. Fontosnak
tartja, hogy a zenei kínálat legyen igényes és sokszínű, így mindenki rátalálhat arra, ami az
övé. Fejes Tímea gyógypedagógus, Kokas-oktató kiemelte, hogy a picik számára a zene, az
ének testi, lelki szükséglet. Ha ezt felismertük, s megvannak az eszközeink, éljünk vele,
játsszunk, énekeljünk, zenéljünk együtt! Kocsis Rozi a Vaskakas Bábszínház igazgatója
színész és dramaturg is egyben. Segítségével a babaszínházak életébe pillanthatta be, a
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résztvevők,

majd

megtekinthették

a

Cinege,

cinege,

kismadár

c.

előadást.

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy olyan tartalmas, továbbgondolásra érdemes
információkhoz,

élményekhez

juthattak

a

résztvevők,

melyeket

munkájuk

során

hasznosítani tudnak majd.
LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ!
Szeretek könyvtárba járni... –ezt a mondatot kellett 2019 őszén befejezni azoknak a 6-14 éveseknek,
akik vállalkoztak arra, hogy a tanév végére három próba sikeres kiállása után megszerzik a
Kölyökolvasó címet, a hozzá tartozó oklevéllel és jelvénnyel együtt. Lássuk, milyen válaszok
születtek!
Szeretek könyvtárba járni... mert
szeretek olvasni;

csend van;

megnyugtat;

olvasni jó;
ott el lehet lazulni;

szeretettel fogadnak;
jó előadásokat tartanak;

nyugalom van, és bele lehet merülni
a könyvekbe;
 mert az anyukám ott dolgozik;
 bővíthetem a szókincsem;
 izgalmas játékok részese lehetek;
A játék technikai és tartalmi gazdája ismét a

a csendben szinte hallani lehet, ahogy a
mesék és a törnetek megelevenednek;
ott együtt olvashatunk a barátainkkal;
a sarokban jó beszélgetni úgy, hogy nincs ott
más, csak mi;
sok olyan könyv van, amit egyszer már
elolvastunk, de megunhatatlan,
gyerekkorom óta élményként élem meg, ha
bemehetek a könyvtárba, és órákat tölthetek
el a könyvek között. Számomra ez egy
felüdülés a hétköznapokból. A könyvtár egy
hely, egy kuckó, ahová bebújhatsz, ha rossz
kedved van.










Katona József Könyvtár volt. A gyerekeknek

korosztályonként hat-hat (a nagyobbaknak kilenc) könyvet ajánlottunk elolvasásra, ezek közül
választották ki azt a hármat, amelynek megismerését, és a hozzá tartozó fejtörők megfejtését
vállalták.
Az ajánlott olvasmányok:
1-2. osztályosoknak:
 Nyulász Péter: Az ellopott mikulásszán vagy Pásztohy Panka: Halló, Mama!
 Bosnyák Viktória: Nino repülni akar vagy Harcos Bálint: A boszorkánycica
 Mandl Péter: Kiskobold és a párnafosztogatók vagy Wéber Anikó. Marci és a kincsesláda
3-4. osztályosoknak:
 Kalas Györgyi: Tilda és a kövér macska vagy WéberAnikó: Ragacs, a hős kismacska
 Berg Judit – Kertész Erzsi: Az óra rejtélye vagy Gimesi Dóra: A macskaherceg kilencedik élete
 Berg Judit: Két kis dínó felfedezi Amerikát vagy Majoros Nóra: Az orrszarvú és a madarak
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Nagyobbaknak:
 Acsai Roland: A betondzsungel könyve vagy Fiala Borcsa: Bűntény a Dunán vagy Király Anikó:
Strand, papucs, szerelem
 Kertész Erzsi: A sárkány nyomában – A pákozdi oskolamester vagy Nógrádi Gábor: Az anyu én vagyok
vagy Paulon Viktória: A topolai mozi titka
 Berg Judit: Rumini Tükör-szigeten vagy Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest 3. vagy Schmuck
Ottó: A kelyhesek titkos temploma

A Kölyökolvasók személyes találkozójára a járványügyi helyzet miatt nem kerülhetett sor. Munkáik
alapján egy kisfilmet készítettünk, amiben gondolataik, alkotásaik mellett azoknak az íróknak –
Bosnyák Viktória, Harcos Bálint, Nyulász Péter és Wéber Anikó – az üzenete is szerepel, akiknek
műveit a gyerekek olvasták. A filmhez egy fejtörő is kapcsolódott.
A film elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=fMOKnszz6qg&t=5s
Wéber Anikó üzenete:
Kedves Kölyökolvasók!
Ragacsot, a hős kismacskát még gyerekként találtam ki, amikor annyi idős voltam, mint ti. Az öcsémnek
meséltem először a Macskák szigetéről, és az igazi cicáink lettek a történetek szereplői. Nagyon nagy
ajándék nekem, hogy ti is megismertétek és megszerettétek Első Cilit, Tigrist, Ragacsot és Hópihét.
Tudtátok, hogy amikor olvastok, akkor ti is alkottok? Bizony, ilyenkor a képzeletetekben megteremtetek egy
külön világot. Elképzeltek helyszíneket, szereplőket, egész birodalmat hoztok létre, amit senki sem vehet el
tőletek. Ez a világ csak a tiétek, és bármikor felkereshetitek.
Gratulálok ahhoz, hogy Kölyökolvasók lettetek! Csodálatos, hogy minden olvasás során alkottok és
álmodoztok!
Kívánok nektek sok-sok jó olvasmányélményt! Szeretettel: Wéber Anikó író

A NAGY KÖNYVES BEAVATÁS
2019-ben a középiskolásokat megszólító A Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő
kihívás az ötödik évadjával jelentkezett.
A történet Te vagy! Miért jó, ha olvasunk? Na, nekünk ezt nem kell magyarázni... A könyvek és az
olvasás nemcsak stresszcsökkentő, öregedésgátló, szókincsnövelő vagy íráskészség-fejlesztő, hanem
akár megváltoztathatják az életünket, a gondolkodásunkat is. Erre a felhívásra érkeztek a
csapatjelentkezések Magyarország legkülönbözőbb településeiről. Sőt, az évad legnagyabb
újdonsága volt, hogy a határon túl élő magyar fiatalok Romániából, Szerbiából és Szlovákiából is
részesei lettek a kamaszok a nagy könyves utazásnak. Összesen 39 csapat, vagyis 143 tini olvasott
hónapról hónapra új és újabb olvasmányokat.
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A jubileumi A Nagy Könyves Beavatás 5. évadjának eredményhirdetése a Zoom webinárium
segítségével valósult meg 2020. április 18-án. A Bródy Sándor Könyvtár munkatársai a home
office-ukban látták vendégül a játék résztvevőit, a zsűri tagjait.
A félév során több mint 200 alkotás született. Köztük irodalmi kritikák, könyvajánlók, kalligramok,
scrapbook oldalak, könyvekből visszajátszott jelenetek, képregények, kézjegyek, szimulációs
játékok (könyvtrailerek) és kreatív novellák. Az írások és a kreatív feladatok értékelését Mészöly
Ágnes, Lázár Ildikó, Mészáros Dorka, Szirmay Ágnes, Hajdú-Antal Zsuzsanna, Tóth Evelin, Vig
Balázs és Holden Rose végezte.
Az élménybeszámoló körkapcsolás során a zsűri tagjai, a jelenlegi játékosok és a korábbi évadok
nyertesei közösen idézték föl az elmúlt hónapok (és évek) legjobb, legizgalmasabb pillanatait,
elmesélték, hogy számukra mit jelent és mit adott A Nagy Könyves Beavatás közössége.
Az élő online eredményhirdetés Zoom szobájába 75 résztvevő csatlakozott be. Összesen 98 kamasz
vehetett át díjat.
A Nagy Könyves Beavatás résztvevői mind egyetértettek abban, hogy a kihívásban olyan
könyvekkel ismerkedtek meg, melyeket maguktól nem biztos, hogy levettek volna a könyvtárak
polcairól. A Könyvválasztó listái a versenyen kívüli olvasmányválasztáshoz is segítséget nyújtottak.
A tinik kiemelték a kreatív feladatok sokszínűségét, hiszen az elkészítésük mindig nagy örömmel és
sok nevetéssel járt. Az alkotás során a csapatok összekovácsolódtak, barátságok szövődtek,
erősödtek meg. Többen többszörösen is teljesítették már a kihívást, ami bizonyítja, hogy A Nagy
Könyves Beavatásra és a fiatalokat megszólító hasonló kreatív megmozdulásokra szükség van.
PROGRAMNÉPSZERŰSÍTÉS
Ismét Kecskeméten készültek el az egységes promóciós anyagok Káldi Zsuzsa grafikai tervei
alapján. A honlapon a helyi események hirdetéséhez, saját plakátok, meghívóik tervezéséhez
aközponti logót, és biankó anyagokat többféle formátumban is hozzáférhetővé tettük. Az országos
terjesztésű szórólap hátoldalára most is egy rejtvény került – Szabó Magda egyik szép gondolatával.
Olvasásnépszerűsítő tárgyainkat a hétköznapokban is jól használható meglepetések voltak (toll,
jegyzettömb, könyvjelzők, memóriajáték, vászontáska, dinamós zseblámpa, kulacs). Tízféle
könyvjelzőnk egyik oldalára naptár került, másik oldalára az egyes napok tematikájához illeszkedő
idézeteket válogattunk.
A programsorozatról hagyományosan egy külön honlapon (osszefogas.kjmk.hu) kapott naprakész
információt a lakosság és a sajtó. Ezt Bitó Zsuzsa informatikus készítette el. A könyvtárak az
adatbázis feltöltését, a regisztrációt, a statisztikai adatok rögzítését, a fotók és sajtóanyagok
feltöltését most is önállóan végezték. A könyvtárosok, a sajtó és a lakosság egyaránt többféle
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK A SZÁMOK TÜKRÉBEN
2019
AZ ÖSSZES PROGRAM MEGOSZLÁSA
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30%
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Megye
Bekapcsolódó
összes
települések
településének
száma
%-ában

program

Összes
program
%-ában

Bács-Kiskun

632

10%

105

88%

Baranya

330

5%

131

44%

Békés

269

4%

62

83%

Borsod-Abaúj-Zemplén

622

10%

346

97%
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82

1%

1

100%

Csongrád

263

4%

35

58%

Fejér

267

4%

70

65%

Győr-Moson-Sopron

119

2%

33

18%

Hajdú Bihar

63

1%

13

16%
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6%
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1%
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Veszprém
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37%
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95

37%

Összesen:

6234

–
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI N APOK – 2019
2019. SZEPTEMBER 30. – A MESE HATALMA

BAGOS – A KönyvtárMozi bemutatja:
A kiskakas gyémánt félkrajcárja

BESENYSZÖG – A tűz tíz története

KISVARSÁNY – Mesemorzsoló

EGER – A gyöngyszemű leány

VÁSÁROSNAMÉNY – Mesélj nekem!

TÖRÖKSZENTMIKLÓS – Meserét
1

2019. OKTÓBER 1. – A LÉT MEGHATÁROZÓI: A NÉGY ELEM

JÁSZBERÉNY – Mit jelent nekünk a négy elem?

KAPOSVÁR – Utazás Nagy Vizekhez

KELEBIA – Lételemünk a víz

NAGYCSERKESZ – A víz szerepe mindennapi
életünkben

ROZSÁLY – Fizika show

SIÓFOK – A Balaton időjósa
(Kiállítás)
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2019. OKTÓBER 2. – FELELŐSSÉGÜNK, A KLÍMAVÁLTOZÁS

RÉPCELAK – Mindennapi biológia

NYÍRLÖVŐ – A mi bolygónk – a mi életünk

SUKORÓ – Így csökkentsd az ökológiai
lábnyomod!

NAGYKŐRÖS – Gévai Csilla könyvbemutatója

MAKÓ – Könyvtári cipÉSZ-nap
Egyedi „gyógycipők” a biológiai lábnyomok
deformitásának korrigálására

KÖRÖSTARCSA – Fosszuk ki a kukákat!
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2019. OKTÓBER 3. – FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

LASKOD – Ki tud többet a
környezetvédelemről?

BALATONFŰZFŐ – Környezetvédelmi
praktikák a mindennapokban

SZEGED – Mit olvassunk a fenntartható
fejlődésről?

SZENTENDRE – A világ nem elég?
(Bajomi Endre előadása)

MAKÓ – A gömörszőlősi modell
(Dr. Gyulai Iván ökológus előadása)

BAJA – Felelősségünk, a Föld!
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2019. OKTÓBER 4. – VELÜNK ÉLŐ TERMÉSZET

BALATONAKARATTYA – Doktor Mancsok
(Ismerkedés a terápiás kutyákkal)

EGERALJA – A méhek világa

PUSZTADOBOS – Telegdi Ágnes
könyvbemutatója

ÚJKENÉZ – Gyógynövényből gyógyszer

KECSKEMÉT – Lim-lom mese
(Az Ökojáték csapatának előadása)

SZENTENDRE – Irány a természet Csapody
Kinga íróval!
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2019. OKTÓBER 6. – KÖNYVES VASÁRNAP

KECSKEMÉT – Rendhagyó könyvtárnyitó az

EGER – Az aradi tizenhárom balladája

Aurin Leánykarral

GYÖNGYÖS – Nagymamám így sütötte

SAJÓPÁLFALA – Mese és játék

(Receptcsere és kóstolás)

Vig Balázs meseíróval

TISZACSEGE – Játsszunk együtt!

SZOLNOK – Bagolytalálkozó
6

BABAPROGRAMOK

BESENYSZÖG – Gyerkőcnyúzó
Baba-mama klub

KECSKEMÉT – Ág, ág, kicsi ág...

BONYHÁD – Zenebölcsi

ECSÉD – Lassan jár a csiga-biga

BORDÁNY – Zöld babavárás
(Mosható pelenkák bemutatása)

BABAOLVASÓ SZAKMAI NAP – Online
konferencia
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LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ!
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NAGY KÖNYVES BEAVATÁS
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