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„KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT” 

A 2020. ÉVI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 

RENDEZVÉNYEK CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉBEN 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 204108/01647 SZÁMÚ PÁLYÁZATHOZ 
 

 

Pályázó intézmény: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

6720 Szeged, Dóm tér 1-4. 

 

Pályázati cél: A Somogyi-könyvtár és a Csongrád-Csanád megyei települési könyvtárak 2020. 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-Csanád megye 

települési könyvtáraiban. A rendezvényterv gerincét a 2020. évi ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 

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

AZ EMBERÉRT – ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT” központi szlogennel volt meghirdetve, a 

környezetvédelem fontosságára való figyelemfelhívás volt a rendezvénysorozat vezérfonala. 

 

15 éves az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat. Ez alatt a 15 év alatt számtalan 

lenyűgöző előadó, emlékezetes előadás, bemutató és rendhagyó program szerepelt már az 

ajánlatunkban. Az október egy olyan hónappá vált a 30 éves az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség közreműködésével, amikor a könyvtáraké a főszerep. Most ezen a kettős évfordulón 

megünnepeljük az elért eredményeinket. 

 



 



Az idei évben a Csongrád-Csanád megyében lebonyolított Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozat alatt 33 településen, 218 rendezvényen, 7.594 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 önálló települési könyvtárak között van olyan városi 

könyvtár, amely csak ennek a lehetőségnek köszönhetően tud évente egy, nagyobb volumenű és 

színvonalú rendezvényt szervezni.  

 

Fontos kihangsúlyozni, hogy ezek az eredmények – a járványhelyzet miatt erős 

bizonytalanságban lévő környezetünket tekintve – nagyon jók! A könyvtárak munkatársai a 

rendezvényeken résztvevők számát a biztonságos távolságtartás érdekében maximalizálták, ezért a 

programokon résztvevők száma sajnos kicsit elmaradt a tervezettől, de a járványhelyezt okozta 

szorongás, félelemérzet ellenére még így is szép számban érkeztek érdeklődők. 

 

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

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

2020-ban az alábbi fontosabb rendezvények valósultak meg a megyeszékhelyen, illetve 

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

rendezvényeket tartalmazza.) 

 

 

 

Ünnepeljünk együtt 

 

15 éves az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat. Mivel is ünnepelhettük volna meg ezt a 

legjobban, mint újabb programokkal. Volt ezen a napon könyvbemutató és rendhagyó óra, játékos 

kavalkád, fotó- és rajzpályázat. 

 

 

Kapcsolódó települések: Bordány, Csongrád, Deszk, Fábiánsebestyén, Makó, Maroslele, Szeged, 

Üllés. 

 

 

 

         
Csák László Bordányon    Ismerd meg a könyvtáradat! - Maroslele 

 

 



 
Szurovecz Kitti rendhagyó órája Szegeden 

 

Történelmi időutazás 

 

A helyi értékek őrzésének, a települések történetének kutatásának fontos helyszíne a könyvtár. Ezen 

a napon az itt őrzött emlékekbe is bepillantást nyerhettek az érdeklődők, de ezen kívül meghívtuk a 

kutatóinkat, idős olvasóinkat, hogy osszák meg az élményeiket a múltról. A régről szóló történetek 

segítségével kötődést és az értékek őrzésére való elhivatottságot próbáltunk átadni a fiataloknak. 

Ezen a napon lehetőséget nyújtottunk a helyi kisközösségek bemutatkozására, élményeik 

megosztására is. 

 

Csongrád-Csanád megyében ezen a napon helyi hagyományőrzők, írók, néprajzkutatók és 

muzeológusok segítségével emlékeztünk vissza múltunk értékeire, sok helytörténeti, helyismereti 

jellegű program került megvalósításra, megemlékeztünk az Aradi vértanúkról, hagyományainkról, 

és több témában kiállítást szerveztünk. 

 

Kapcsolódó települések: Algyő, Apátfalva, Ásotthalom, Bordány, Csanádpalota, Derekegyház, 

Deszk, Fábiánsebestyén, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Maroslele, Mártély, Nagyér, 

Szeged, Szentes, Üllés. 

 

 

 

     
       Megemlékezés az Aradi vértanúkról Szegeden  Interaktív kiállítás Hódmezővásárhelyen 

 

 

 



     
   Makói kiállítás     Maroslele – helytörténeti kiállítás  

 

Nagy könyvtári beavatás 

 

A könyvtár - a tanulás, az ismeretszerzés helye. Bár tudásátadás klasszikus helyszíne az iskola, 

ehhez a helyszínhez régóta bekapcsolódott már a könyvtár is, és napjainkban már az élethosszig 

tartó tanulás egyik kiemelt helyszíne ez az intézmény lett, ahol az információ- és tudásátadás 

kiemelt feladata minden itt dolgozó szakembernek. Éppen ezért ezen a napon olyan könyvtári 

programokat szerveztünk, amelyek az egyedi tudások átadására adnak alkalmat előadások, 

kiállítások, beszélgetések formájában. Arra törekszünk, hogy ezt a tudást be lehessen építeni a 

könyvtár kínálatába, így a későbbiekben is legyen hozzáférhető - akár online formában is. Ezen a 

napon bepillantást engedtünk a látogatóinknak a könyvtár kulisszái mögé, nyílt napokkal, 

bemutatókkal vártuk őket.  

 

Kapcsolódó települések: Árpádhalom, Deszk, Dóc, Hódmezővásárhely, Kistelek, Kübekháza, 

Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mártély, Öttömös, Pusztamérges, Szeged, Szegvár, Szentes. 

 

 

      
     Könyvszobrok Magyarcsanádon   Makó – játékos vetélkedő  



     
     Nyílt nap Tápén         Retro kiállítás Szegeden 

 

  

 

Az én könyvtárosom 
 

Könyvtár - az alkotás helye. Egy olyan hely, ahol a könyvtárosok megmutatják a könyvtár 

lehetőségeit a kreatív tudás megszerzésére, a hobbik támogatására. Célunk a kíváncsiság felkeltése, 

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

szolgáltatások, programok kreatív, rugalmas, folyamatosan fejlődő könyvtárosok közvetítésével 

valósultak meg. 

 

Kapcsolódó települések: Apátfalva, Csanádpalota, Derekegyház, Fábiánsebestyén, 

Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Maroslele, Nagytőke, Öttömös, Ruzsa, Szeged, Szentes, 

Üllés 

 

 
 

     
         Mit tudhat egy könyvtáros? – Maroslele     Mobilra fel! – tanfolyam Hódmezővásárhelyen 

 

 



Olvas az ország 
 

A szabadidős tevékenységek közé tartozó élményszerző olvasás által olyan élményekhez jutunk, 

ami boldoggá tehet bennünket. A könyvtárosok feladata, hogy ezt a gondolatot minél inkább 

elterjesszék a környezetükben. Természetesen más dolgok is boldoggá tehetnek bennünket: egy 

kreatív tevékenység eredményeként létrejövő alkotás, egy jó beszélgetés… Ezekre gyűjtöttünk 

ötleteket ezen a napon. 

 

Vendégeink voltak: John Cure, Pap Éva, Reichenberger Rajmund, Gombosné Donka Emese, Bene 

Zoltán, R. Kelényi Angelika, Lóca együttes, Kovács Attila alias Holden Rose… 

 

Kapcsolódó települések: Algyő, Bordány, Csanádpalota, Csongrád, Derekegyház, Deszk, 

Domaszék, Fábiánsebestyén, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Maroslele, Nagytőke, 

Öttömös, Szeged, Szentes, Üllés 

 

 

     
         John Cure író Szegeden     Beszélgetés Reichenberger Rajmunddal 

 

 

 

       
R. Kelényi Angelika Bordányban          Csongrád: Kovács Attila alias Holden Rose 

 

 



Irány a természet! 
 

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 

és az egészséges életmóddal ismerkedhettek meg a látogatóink. Programjaink szervezéséhez 

csatlakozásra hívtuk a civil szervezeteket, közösségeket (környezet és természetvédő társaságokat, 

Nemzeti Parkok munkatársait) ökológusokat, pedagógusokat.  Bemutattunk olyan embereket, 

közösségeket, akik mintát tudnak mutatni környezetünk védelméről és nemzedékről nemzedékre 

való továbbadásáról.  

 

Kapcsolódó települések: Apátfalva, Ásotthalom, Bordány, Csanádpalota, Csongrád, 

Hódmezővásárhely, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, Öttömös, Pusztamérges, Szeged 

 

 

     
      Vízutánjárás Szegeden        Ültess fát, és olvass alatta! – Apátfalva 

 

 

    
       Előadás Ásotthalmon    Sport a könyvtárban - Hódmezővásárhely 

 



Könyves Vasárnap 
 

Ez a nap az Összefogás napja, és egyben a programsorozat kiemelkedő napja a Könyves 

Vasárnap, ahol változatos közösségi programokkal, kirándulások szervezésével várták az 

érdeklődőket Szegeden és Csongrád-Csanád megye több településén a könyvtárak.  

 

Kapcsolódó települések: Bordány, Csongrád, Derekegyház, Hódmezővásárhely, Mártély, Nagyér, 

Öttömös, Szeged 

 

A pályázati támogatásból a rendezvények megvalósításához szükséges tiszteletdíjakat, szakmai 

anyagköltséget és a vetélkedők díjazásához szükséges pedagógiai-kulturális anyagköltséget 

fedeztük, valamint az országos reklámanyag megjelenéséhez kapcsolódó, azonos arculattal 

meghívókat, plakátokat készítünk. 

 

 

 
Könyves Vasárnap Szegeden 

 

 

     
Bordány     Nagyér 

 

 

 



PROGRAMOK CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉBEN 

 

Témakör Helyszín A program megnevezése 

Ünnepeljünk 
együtt! 

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Szurovecz Kitti könyvbemutatója 

Szeged, Stefánia 
Fiókkönyvtár-klub 

Szurovecz Kitti rendhagyó órája 

Bordány Fotópályázat "Én és az olvasás" címmel 

Bordány 
Az óvodás és általános iskolás korosztálynak rajzpályázat "Kedvenc 
mesehősöm, irodalmi szereplőm" témában. 

Csongrád 
"Muzsikáló" zenés hangszerbemutató előadás a Zene világnapjához 
kapcsolódóan Csák László zenésszel 

Deszk OKN megnyitása 

Fábiánsebestyén Októberi népszokások, hiedelmek - beszélgetés kézműveskedés 

Makó Könyvtár a város közepén! -Játékos kavalkád 

Maroslele Ismerd meg a Könyvtáradat! 

Üllés Szín-játék kiállítás 

Történelmi 
időutazás 

Szeged,                       
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Emlékezés az Aradi vértanúkra: QR-kódos kincskereső foglalkozás  

Szeged,                   
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Gang és rang – A bérházak világa Szegeden Magyar Edétől Lechner Ödönig 

Szeged, Dorozsmai 
Fiókkönyvtár 

Mesélő Dorozsma - Örökségünk a múlt - állandó helytörténeti kiállítás 
megnyitója a fiókkönyvtárban 

Szeged,                          
Tápai fiókkönyvtár 

Kiállítás a helyi hagyományőrzésről a könyvtár néprajzi anyagából 

Szeged,                          
Tápai fiókkönyvtár 

Anyáról leányra, miből éltek nagyszüleink - a gyékényszövésről 

Szeged,                       
Rókusi fiókkönyvtár 

Akinek csak a gyász maradt - Mi lett az Aradi vértanúk özvegyeinek sorsa? - 
interaktív előadás  

Szeged,                       
Stefánia Fiókkönyvtár 

Bolgár hónap a Somogyi-könyvtár Stefánia Fiókkönyvtár-klubban Kik azok a 
kukerek? - bevezetés a bolgár florklórba 

Algyő Történelem a talpunk alatt 

Apátfalva Kiállítás a helyi értékeket összegyűjtött Bíbic könyvekből 

Ásotthalom Falovacska muzsika babáknak és mamáknak 

Bordány Ötórai tea és felolvasóest 

Csanádpalota Emlékezés az Aradi Vértanúkra, Áldás Együttes 

Derekegyház 
 Ki Kicsoda- Kovács Zoltánné Krisztina népdalénekes és Molnár László 
népzenész előadása 

Derekegyház Régen volt, hogy is volt 

Deszk Több, mint 60 éve az olvasók szolgálatában - könyvtártörténeti fotókiállítás 

Fábiánsebestyén Aradi vértanúk - interaktív kiállítás 

Hódmezővásárhely Kiállítás dedikált könyveinkből 

Kiszombor A kiszombori kastély története dióhéjban 

Makó Képes mindennapok a XX. század elejéről - vitrinkiállítás 

Makó Erdélyi képek anno… diaképes útinapló - Puszta János bemutatója 

Maroslele LELEtörténeti kiállítás  



Mártély Őszi hagyományok a paraszti világban 

Nagyér Történelmi program: Aradi vértanúkra való megemlékezés 

Szentes  Aradi 13 - könyves nyomozójáték 

Üllés Falukerülő túra / Egészséges életmód/ 

Nagy 
könyvtári 
beavatás 

Szeged,                       
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Könyv-tár-idézet / Játék olvasók számára olyan könyvekkel kapcsolatban, 
amelyekben szerepel egy könyvtár 

Szeged,                       
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Játékok a világ könyvtárairól – képkirakó játék  

Szeged,                       
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Nyomozás a könyvtárban – Legyél te is Sherlock Holmes! – családok, baráti 
társaságok számára  

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Az „Üvegpalota” titkai – a Somogyi-könyvtár kevésbé ismert terei – 
épületbemutató túra 

Szeged,                   
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Kiállítás: könyvtás és művészet (könyvtári grafikák, karikatúrák…) 

Szeged, Csillag téri 
fiókkönyvtár 

Okosváros, okos könyvtár: Okos városok Dél-Koreában 

Szeged,  Dorozsmai 
Fiókkönyvtár 

Könyvtári retróságok 

Szeged, Dorozsmai 
Fiókkönyvtár 

Tudta-e? - Érdekességek a könyvtárról a közösségi médiában 

Szeged,                       
Rókusi fiókkönyvtár 

Cool-túra - A könyvtárak és a könyvtárosok a szépirodalomban és a 
filmművészetben - könyvajánló kiállítás 

Szeged,                       
Rókusi fiókkönyvtár 

"Tudta Ön, hogy..." - könyvtári totó 

Szeged,                          
Tápai fiókkönyvtár 

Retro könyvtári élet: régi könyvtári tárgyakból kiállítás 

Szeged,                         
Tápai fiókkönyvtár 

Játszunk könyvtárost!? - Nyílt nap a könyvtárban  

Árpádhalom  Őszi szellő - A szépkorúak köszöntése 

Deszk Nyílt nap a könyvtárban. Bepillantás a könyvtári munka titkaiba  

Dóc  Érzékenyítő program - Kurucsai Szabolcs 

Dóc  Robotika a könyvtárban 

Hódmezővásárhely Online kincseink - számítógépes tanfolyam 

Hódmezővásárhely Kiállítás a 80-as évek gyermekkönyvtári életéből 

Kistelek Tudta Ön, hogy… (minden nap egy fontos információ a könyvtárról) 

Kistelek Könyvlapokból díszek  
Kübekháza  Kreatív könyvjelzők - hogy még jobb legyen az olvasás 

Magyarcsanád Kiállítás: könyvszobrászat 

Magyarcsanád Kiállítás: kézimunkák 

Magyarcsanád Retro kiállítás 

Makó Színes könyvtárba (be)járó! 

Makó Mesék és mások 

Makó  Lesznai Anna meseszövései- Drámajáték és kézműveskedés 

Makó  „Kibogozzuk a könyvtárhasználat gubancát!” 



Maroslele Könyvtár szépségverseny #szavazzakedvencedre# 

Maroslele Mesél az erdő - Házi bábszínház előadás  

Mártély Ovis könyvtári foglalkozás, mesék világa 

Öttömös Játékok, diavetítések, Cool-túra  

Öttömös Papírszínházas mesevilág 

Pusztamérges  Könyvtári kreatív klub- Kézműves foglalkozás 

Szegvár  A mi könyvtárunk 

Szegvár  Öko (varró) tanfolyam 

Szentes  Könyvtár kincse - Kincskeresés a könyvtárban 

Az én 
könyvtárosom 

Szeged,                       
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

40 pontos játék a gyerekkönyvtárosokról az olvasók számára 

Szeged,                       
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Kölcsönözz egy könyvtárost!  

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

"A könyvtáros másik arca" - könyvtárosok bemutatkozása 

Szeged,  Csillag téri 
fiókkönyvtár 

Ablak a könyvtárra : keresse a katalógusban, találja meg a polcon! 
Könyvtárhasználati játék 

Szeged, Dorozsmai 
Fiókkönyvtár 

Az én könyvtárosom - dorozsmai nyugdíjas közösségek vetélkedője 

Szeged, Móra utcai 
fiókkönyvtár 

 Alkossunk együtt! 

Szeged,                         
Szőregi fiókkönyvtár 

"Tévhitek gyógyszerekről és 
gyógynövényekről” 

Szeged, Petőfi-telepi 
fiókkönyvtár 

Cool-túra: a könyvtárak és a könyvtárosok a szépirodalomban és a 
filmművészetben - beszélgetés + vetélkedő 

Szeged,                          
Tápai fiókkönyvtár 

Könyvekből készült kézműves alkotások; Egyéni hobbik, könyvtáron kívüli 
közösségek bemutatkozása 

Apátfalva Kézműves foglalkozás  
Csanádpalota  Könyvekből készült kézműves alkotás 

Derekegyház Magyar népmese napja  
Fábiánsebestyén Mit csinál a könyvtáros szabadidejében? -Népviseletek 

Hódmezővásárhely  Mobilra fel! 

Hódmezővásárhely NLVK applikáció - tanfolyam 

Kiszombor Könyvnyomozó  
Kiszombor  Könyvtári-legek és kedvencek kiállítása 

Makó Szelfizz a könyvtárossal avagy Librarian face! 

Maroslele Régi könyvből varázsolj újat! 

Maroslele Helyi művészek kiállítása  

Maroslele Mit tudhat még egy könyvtáros?  

Maroslele  Életre kel a fosztott kukoricacsuhé 

Nagytőke  A könyv és az olvasás gyerekeknek 

Öttömös Alkotó könyvtárosok: hímzés. Alkossunk együtt! 

Ruzsa Kézműves foglalkozás 

Szentes Könyvek újrahasznosítva - Trieb Szilvia amatőr könyvszobrász kiállítása 

Üllés  Ügyes kezek - Amigurumi 



Olvas az 
ország 

Szeged,                     
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Könyvajánló élethelyzetekhez – online formában 

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Könyvbemutató: John Cure 
  

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Könyvbemutató: Pap Éva 
  

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Biblioterápiás foglalkozás felnőttek 

Szeged,                     
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Gombosné Donka Emese: Tipegők tánca - foglalkozás 

Szeged, Stefánia 
Fiókkönyvtár-klub 

A realisztikus magyar horror - beszélgetés az elsőkötetes szerzővel, 
Reichenberger Rajmunddal 

Szeged, Dorozsmai 
Fiókkönyvtár 

A jövőd a könyvtárban kezdődik! - Olvassunk, írjunk! - kreatív írás 
gyermekeknek. A témát bevezeti Bene Zoltán író.  

Algyő  Robotika a könyvtárban 

Bordány Papírszínház és legózás 

Bordány Író- olvasó találkozó R. Kelényi Angelikával  
Csanádpalota Olvas az ország - Gyermekeknek mese és regény  

Csanádpalota Lóca Együttes - Én elmentem a vásárba 

Csongrád 
A jövőd a könyvtárban kezdődik! "Dallamóra" 
Beiratkozás, babaolvasójegyek átadása 

Csongrád 
"Léleksimogató" Szélike királykisasszony- a pozitív értékelés, képességek, 
együttműködés témájában fejlesztő biblioterápiás foglalkozás 

Csongrád 
Ady, de másként - rendhagyó irodalomórák Kovács Attila alias Holden Rose 
íróval 

Csongrád 
Kovács Attila alias Holden Rose: író-olvasó találkozó a Howard Matheu 
különös esetei írójával 

Derekegyház Csere-Bere 

Deszk Író- olvasó találkozó Bene Zoltán: Isten, ítélet című könyvének bemutatója 

Domaszék Szeretsz olvasni? 

Fábiánsebestyén Hangos meseolvasás, olvasókuckó 

Fábiánsebestyén Hangos meseolvasás, olvasókuckó 

Hódmezővásárhely 
Idéző: Rejtő Jenő és feledhetetlen alakjai - A Wass Albert Irodalompártoló 
Egyesület programja 

Kiszombor Papírszínház 

Magyarcsanád Olvasókuckó - Gyerekbirodalom a könyvtárban 

Makó 
KÖNYV - TÖRTÉNETEK -KIÁLLÍTÁS Retro könyvek, dedikált  könyvek, könyves 
"leg"-ek, olvasók "Titkos könyvjelző"-i… 

Maroslele 
"Elhaladt az idő" Életek, történetek a Tisza-Maros szögéből Kerekes Ibolya 
könyvbemutatója  

Maroslele Legyél te is Könyvfaló vagy Könyvmanó 

Nagyér 
KönyvtárMozi-Gyógyító Hagyományok: Füvesasszonyok, kenőemberek - 
Bánvölgyi Helga előadása 

Nagytőke "Kreatív foglalkozás egy mese alapján" 

Öttömös A könyv és az olvasás napja 



Szatymaz Csicsergő zenebölcsi - Kasztner Anna 

Szatymaz 70 éve született Esterházy Péter 

Szatymaz Borzsovai aranyeső - író-olvasó találkozó Szakács Attila Imrével 

Szatymaz Helytörténeti délután 

Szatymaz Mesedélelőtt és kézműveskedés 

Szatymaz Halloween parti és mesedélután 

Szatymaz Állatok világnapja a könyvtárban 

Tömörkény Könyv cserebere:  ahány db-ot hoznak, annyit vihetnek haza  

Üllés Szabó Lőrincre emlékezünk 

Üllés Babatorna, étkezés, életmód – Sápi Orsolya, Szabó Zoltán előadása 

Irány a 
természet! 

Szeged,                       
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Vízutánjárás Szegeden, avagy mit látott a Tisza? – városi séta családok 
számára vetélkedő formában szintek teljesítésével 

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

Fogyasztóvédelem - a mindennapokban 

Szeged,                       
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Harcos Bálint mesekönyv bemutató 

Apátfalva Ültess fát, olvass alatta könyvet! 

Ásotthalom 
Kerékpáros túra a Rúzsafa Vendégházhoz + kézműves foglalkozás - Naszradi 
Edit kézműves  

Ásotthalom Természetes vitamin és ásványianyag forrásaink – Bánvölgyi Helga előadása 

Bordány Falovacska muzsika foglalkozás a Baba-mama klubban – Szabó Emese 

Csanádpalota Mozdulj meg 

Csongrád 
A természet birodalma "Elalszik a természet" - interaktív természetismereti 
foglalkozás kézművességgel 

Hódmezővásárhely Gyermekkönyvtári mese foglalkozás 

Hódmezővásárhely  Sport a könyvtárban - A Zanshin Ju Jitsu SE programja 

Kiszombor Kézműves foglalkozás 

Magyarcsanád Kézműves foglalkozás 

Makó  Könyvtári labirintus 

Makó  Habsburg Ottó - Életút és Örökség 

Öttömös Szabadidős programok napja 

Pusztamérges gyalogtúra 

Könyves 
vasárnap 

Szeged,                  
Somogyi-könyvtár 
Központi könyvtára 

KÖNYVES VASÁRNAP a Somogyi-könyvtárban - játékok, használt könyvek 
árusítása, kitelepülés, Könyv csere-bere a Kreatív Könyvtárosok 
Társaságának szervezésében, tárlatbemutató… 

Bordány 
"Könyves Szombat": társasjátékozás, mesevetítés, kézműves foglalkozások, 
pályázatok eredményhirdetése 

Csongrád 
Társas- és szerepjáték 
Szórakozás, szabadidő tartalmas eltöltése 

Derekegyház  kerékpártúra fotózással 

Hódmezővásárhely Könyves vasárnap 

Mártély Dióverő családi nap 

Nagyér Szabadidős családi nap 

Nagyér Lóca Együttes - Szüreti Műsor 

Öttömös Vasárnap - családi nap 

 
 



A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

• Nőtt az olvasás és a könyvtár népszerűsége az író-olvasó találkozók és más rendhagyó 

irodalmi rendezvény hatására 

• Változatos rendezvényeinkkel elértük a lakosság széles körű bevonását. 

• A rendhagyó programjaikkal a könyvtárak meg tudták mutatni, hogyan működnek a 

kreativitás helyeként.  

• Ráirányítottuk a figyelmet a történelem, a helyi hagyományőrzés, a környezetvédelem és 

egészséges életmód fontosságára. 

• Ismeretterjesztő programjainkon sok gyakorlatias, hasznos tudást szerezhettek az 

érdeklődők, szakemberektől kérdezhettek. 

 

 

 2018. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

2019. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

2020. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

Település 35 35 35 

Program 230 263 218 

Résztvevők száma 9.395 9.485 7.594 

 

Itt is kihangsúlyozzuk, hogy ezek az eredmények – a járványhelyzet miatt erős 

bizonytalanságban lévő környezetünket tekintve – nagyon jók! A könyvtárak munkatársai a 

rendezvényeken résztvevők számát a biztonságos távolságtartás érdekében maximalizálták, ezért a 

programokon résztvevők száma sajnos kicsit elmaradt a tervezettől, de a járványhelyezt okozta 

szorongás, félelemérzet ellenére még így is szép számban érkeztek érdeklődők.  

 

A könyvtárak életében kiemelkedő szerepet tölt be az Országos Könyvtári Napok programsorozat. 

Segítségével olyan rendezvényeket, író-olvasó találkozókat, játékokat, vetélkedőket tudtunk 

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-Csanád megyét átfogó 

programsorozat költségeire használtuk fel: előadói tiszteletdíjra, a programok szakmai 

anyagköltségére, 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 2020” link). 

http://www.sk-szeged.hu/orszagos-konyvtari-napok-2020 

 

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-2020
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/


A RENDEZVÉNYSOROZATHOZ KÉSZÍTETT PLAKÁTOK 

      

 



 

 



összefoglaló plakát a szegedi rendezvényekről 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONLINE SAJTÓMEGJELENÉSEINKBŐL 

 

Őszülő időben szólít a könyvtár: októberben is programokkal vár a Somogyi 

https://szeged365.hu/2020/10/01/oszulo-idoben-szolit-a-konyvtar-oktoberben-is-programokkal-var-

a-somogyi/ 

 

Országos Könyvtári Napok Szeged 2020. Somogyi-könyvtár és fiókkönyvtárai 

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

 

Országos Könyvtári Napok Szegeden 

https://www.szegedilap.hu/cikkek/kultureset/orszagos-konyvtari-napok-szegeden.html 

 

Országos könyvtári napok a hódmezővásárhelyi könyvtárban 

https://www.hodpress.hu/2020/10/04/orszagos-konyvtari-napos-a-hodmezovasarhelyi-konyvtarban/ 

 

A városi könyvtár több programmal is készül az Országos Könyvtári Napokra 

http://www.vasarhely24.com/kultura/a-varosi-konyvtar-tobb-programmal-is-keszul-az-orszagos-

konyvtari-napokra 

 

Sikerrel zárta az Országos Könyvtári Napokat a makói könyvtár 

https://makohirado.hu/2020/10/17/sikerrel-zarta-az-orszagos-konyvtari-napokat-a-makoi-konyvtar/ 

 

Országos Könyvtári Napok a dóci könyvtárban 

https://www.promenad.hu/2020/10/18/orszagos-konyvtari-napok-a-doci-konyvtarban/ 

 

Hegedűs Réka: Boszorkányok márpedig léteztek?!  
http://szegedfolyoirat.sk-szeged.hu/2020/10/12/hegedus-reka-boszorkanyok-marpedig-

leteztek/?fbclid=IwAR13tAD23stKCX16SH2dkfWbEUGuSsCCdDgw2oruJy8W5Vgtr5955rxuQNs 

 

Zseblámpás nyomozás és Halloween party? Irány a Somogyi-könyvár 

https://szeged365.hu/2020/10/16/szuper-programokkal-var-a-somogyi-konyvar/ 

 

Ínycsiklandó gasztrokaland a könyvtár-klubban 

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/inycsiklando-gasztrokaland-a-konyvtar-

klubban-fotok-6879478/?fbclid=IwAR3oH3GO3DkDw--GmOIFODtzco-

G7K0zkyHmsLmrCOs5SLfGjYtMgZ9ZMCM 

 

Akinek csak a gyász maradt – Mi lett az Aradi vértanúk özvegyeinek sorsa? 

https://port.hu/esemeny/konyv/akinek-csak-a-gyasz-maradt-mi-lett-az-aradi-vertanuk-ozvegyeinek-

sorsa/event-5777184 

 

 

https://szeged365.hu/2020/10/01/oszulo-idoben-szolit-a-konyvtar-oktoberben-is-programokkal-var-a-somogyi/
https://szeged365.hu/2020/10/01/oszulo-idoben-szolit-a-konyvtar-oktoberben-is-programokkal-var-a-somogyi/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-orszagos-konyvtari-napok-szeged.html
https://www.szegedilap.hu/cikkek/kultureset/orszagos-konyvtari-napok-szegeden.html
https://www.hodpress.hu/2020/10/04/orszagos-konyvtari-napos-a-hodmezovasarhelyi-konyvtarban/
http://www.vasarhely24.com/kultura/a-varosi-konyvtar-tobb-programmal-is-keszul-az-orszagos-konyvtari-napokra
http://www.vasarhely24.com/kultura/a-varosi-konyvtar-tobb-programmal-is-keszul-az-orszagos-konyvtari-napokra
https://makohirado.hu/2020/10/17/sikerrel-zarta-az-orszagos-konyvtari-napokat-a-makoi-konyvtar/
https://www.promenad.hu/2020/10/18/orszagos-konyvtari-napok-a-doci-konyvtarban/
http://szegedfolyoirat.sk-szeged.hu/2020/10/12/hegedus-reka-boszorkanyok-marpedig-leteztek/?fbclid=IwAR13tAD23stKCX16SH2dkfWbEUGuSsCCdDgw2oruJy8W5Vgtr5955rxuQNs
http://szegedfolyoirat.sk-szeged.hu/2020/10/12/hegedus-reka-boszorkanyok-marpedig-leteztek/?fbclid=IwAR13tAD23stKCX16SH2dkfWbEUGuSsCCdDgw2oruJy8W5Vgtr5955rxuQNs
https://szeged365.hu/2020/10/16/szuper-programokkal-var-a-somogyi-konyvar/
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/inycsiklando-gasztrokaland-a-konyvtar-klubban-fotok-6879478/?fbclid=IwAR3oH3GO3DkDw--GmOIFODtzco-G7K0zkyHmsLmrCOs5SLfGjYtMgZ9ZMCM
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/inycsiklando-gasztrokaland-a-konyvtar-klubban-fotok-6879478/?fbclid=IwAR3oH3GO3DkDw--GmOIFODtzco-G7K0zkyHmsLmrCOs5SLfGjYtMgZ9ZMCM
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/inycsiklando-gasztrokaland-a-konyvtar-klubban-fotok-6879478/?fbclid=IwAR3oH3GO3DkDw--GmOIFODtzco-G7K0zkyHmsLmrCOs5SLfGjYtMgZ9ZMCM
https://port.hu/esemeny/konyv/akinek-csak-a-gyasz-maradt-mi-lett-az-aradi-vertanuk-ozvegyeinek-sorsa/event-5777184
https://port.hu/esemeny/konyv/akinek-csak-a-gyasz-maradt-mi-lett-az-aradi-vertanuk-ozvegyeinek-sorsa/event-5777184

