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Pályázó intézmény: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
6720 Szeged, Dóm tér 1-4. 

Pályázati cél: A Somogyi-könyvtár és a Csongrád-Csanád megyei települési könyvtárak 2021. 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 2021. évi ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 
NAPOK programsorozathoz való csatlakozás alkotta, amely az idei évben a 
„EGYÜTT.MŰKÖDIK” központi szlogennel volt meghirdetve. 

Az Országos Könyvtári Napok idei témája a megváltozott körülmények, a pandémiás helyzet és a 
könyvtárak alkalmazkodása a változásokhoz, online szolgáltatások körének bővülése volt. Milyen 
kihívások és lehetőségek kerültek a könyvtárosok elé, és hogyan tudtunk élni ezekkel? Kiemelt 
szerep jutott idén a könyvtárosok tudására, helytállása, a virtuális szolgáltatások jelentőségére A 
járványhelyzet csökkenésével azonban amint lehetett teret és lehetőséget adtunk az emberek 
személyes találkozására, a közösségi élmények átélésre. 



 



Az idei évben a Csongrád-Csanád megyében lebonyolított Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozat alatt 43 településen, 282 rendezvényen, 11 329 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 korábbi évhez képest kiemelkedőek. Ez is 
azt bizonyítja számunkra, hogy a járványhelyzet enyhülésével mennyire nagy volt az igény a 
közös találkozásokra és a kulturális programokra.  
 
 
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt és támogatott pályázatból a 
szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, valamint Csongrád-Csanád megyében 
2021-ben az alábbi fontosabb rendezvények valósultak meg a megyeszékhelyen, illetve 
a megyében. (A programok széles választékából a legemlékezetesebb rendezvényeket tudjuk 
kiemelni. A teljes programot a programtáblázat tartalmazza.) 
 
Könyvtárak a járványhelyzetben 
 
A 2020-2021-es évre rányomta a bélyegét a pandémiás helyzet alakulása. A COVID-19-járvány 
több hulláma idején be kellett zárni az intézményt, és a megváltozott feltételekhez alkalmazkodva 
átgondolni tevékenységeinket: online szolgáltatásokat, új kölcsönzési módokat dolgoztunk ki szem 
előtt tartva az „Egészségben és biztonságban a könyvtárban” alapelvét. Ezekből a megújult, 
átalakult szolgáltatásokból, programokból adott ízelítőt ez a nap. 
 
Kapcsolódó települések: Deszk, Hódmezővásárhely, Makó, Maroslele, Öttömös, Szatymaz, Szeged, 
Tiszasziget 
 
 
 

       
 Beszámoló a mentős-önkéntesi munkáról - Szeged     Előadás a járványról - Szeged 
 
 

 
 
 



Könyvtárak a mentális egészségért 
 
Az, hogy az irodalom jó hatással van az emberre nem újkeletű gondolat. Mostanában egyre 
nagyobb divatja van a könyvek terápiás felhasználásának, a biblioterápiának. Mentális 
egészségünkért akkor tehetünk a legtöbbet, ha rendszeresen időt szánunk magunkra: pihenünk, 
kikapcsolódunk, feltöltődünk, tudatosan biztosítva szervezetünk számára mindazt, amire pszichésen 
szüksége van. A könyvekkel, az olvasással sokat tudunk tenni a lelki egészségünkért. Az olvasás 
alkalmas arra, hogy agyunk kikapcsoljon és képzeletünk egy másik világba röpítsen bennünket, egy 
ideig megfeledkezve a valóságról. Ezeket a lehetőségeket, megoldásokat kerestük ezen a napon a 
programjainkkal. 
 
Kapcsolódó települések: Algyő, Apátfalva, Árpádhalom, Ásotthalom, Bordány, Csongrád, 
Derekegyház, Deszk, Domaszék, Fábiánsebestyén, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, 
Maroslele, Mártély, Nagytőke, Ópusztaszer, Öttömös, Ruzsa, Szatymaz, Szeged 
 

     
                   Látványszínház – Domaszék                        Baba-mama kuckó - Szeged 
 
 

     
   Vig Balázs - Csongrád    Mancsok, terápiás kutyák - Szatymaz  

 



    
       Látványszínház – Zákányszék    Mesés foglalkozás - Szeged 
 
 
 
A könyvtárak múltidéző szerepe 
 
A múlt, a helyi értékek őrzésének, a települések történetének kutatásának fontos és felelősségteljes 
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 történelmünkről. Ezen a napon lehetőséget nyújtottunk a helyi kisközösségek bemutatkozására, 
élményeik megosztására is változatos programokkal: digitális tartalomszolgáltatások bemutatása, 
történelmi eseményhez kapcsolódó játékok, kvízek, helyismereti dokumentumok és 
szolgáltatások….  
 
Kapcsolódó települések: Algyő, Apátfalva, Ásotthalom, Csanádpalota, Csongrád, Derekegyház, 
Domaszék, Fábiánsebestyén, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, 
Mártély, Nagyér, Ópusztaszer, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged 
 
 
 

    
              Szeged jelesei előadás - Szeged   Könyv és kutatója előadás - Szeged  



     
      Vetélkedő Aradi vértanúkról – Szeged     Előadás ferencesekről - Szeged 
 
  
 
Könyvtárak a személyes kapcsolatokért 
A könyvtárak napjainkban olyan helyek, ahol az emberek intellektuális interakciót, az 
információcsere lehetőségét, illetve közösségi élményt és társadalmi kapcsolatokat keresnek. Éppen 
ezért volt fontos számunkra 2021-ben a kisközösségek tevékenységének újraindítása, új lehetőségek 
megnyitása, ösztönzés kapcsolódásra, értékközösségek szervezése. A könyvtár közvetítő szerepe 
nagyon fontos a település közösségfejlesztő folyamataiban, ezért több mintát, jógyakorlatot is 
bemutattunk ezen a napon, ami ezt erősíti. 
Kapcsolódó települések: Algyő, Ambrózfava, Apátfalva, Ásotthalom, Bordány, Csanádpalota, 
Csongrád, Derekegyház, Deszk, Fábiánsebestyén, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, 
Kiszombor, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mártély, Nagyér, Nagylak, Ópusztaszer, Öttömös, 
Pitvaros, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Zákányszék 
 
 

     
            Foglalkozás – Szeged, Tápé                                 Társasjáték-klub - Szeged 
 



A könyvtárosok tudásátadó szerepe 
A könyvtár a fejlődés helye. Egy jól működő könyvtár inspirálja az élethosszig tartó tanulást, 
gyarapítja a tudást és erősíti a közösségeket. A jövő könyvtára és könyvtárosa új kihívásokkal néz 
szembe nap mint nap, és ezekből táplálkozva fejlődik, újszerűvé válik. Ez a nap a könyvtárosok 
tudását, helytállását, a virtuális szolgáltatások jelentőségét, az emberek személyes találkozási 
lehetőségének fontosságát hangsúlyozó események napja volt. 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.  
 
Kapcsolódó települések: Ásotthalom, Bordány, Fábiánsebestyén, Földeák, Hódmezővásárhely, 
Kistelek, Királyhegyes, Makó, Maroslele, Ópusztaszer, Ruzsa, Szatymaz, Szeged 
 
 

      
             Helyismereti vetélkedő - Szeged    Radnóti nyomában előadás - Szeged 

 

 

 

   
Könyvbemutató - Szeged            Helytörténeti előadás - Szeged 

 

 



Egyensúlyban a természettel 
A programsorozat egyik napja a környezettudatosságról szólt, célunk a fenntarthatóság, az 
ökológiai gondolkodás népszerűsítése könyvtári eszközökkel. Könyvtárunkban az elmúlt évben 
megalakult a Zöld munkacsoport, amelynek célja annak tudatosítása, hogy az egyén mit tud tenni a 
környezetünk védeleméért.  Programjaink szervezéséhez csatlakozásra hívtuk a civil szervezeteket, 
közösségeket, pedagógusokat, és bemutattunk olyan embereket, közösségeket, vállalkozásokat, akik 
példát mutatnak a témában. 
 
Kapcsolódó települések: Algyő, Apátfalva, Ásotthalom, Bordány, Csanádpalota, Csanytelek, 
Csengele, Csongrád, Deszk, Kistelek, Kiszombor, Makó, Nagyér, Nagytőke, Ópusztaszer, Öttömös, 
Pitvaros, Pusztamérges, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget 
 
 

     
 Bánvölgyi Helga előadása - Szeged        Ásotthalom 
 
 

   
   Előadás klímaváltozásról - Szeged                     Környezetvédelmi kvíz - Szeged 
 
Könyves Vasárnap – Minden út a könyvtárba vezet! 
A programsorozat kiemelkedő napja a Könyves Vasárnap, ahol vetélkedőkkel, 
könyvtárbemutatókkal, hosszított nyitva tartással, családi játékokkal várták az érdeklődőket 
Szegeden és Csongrád-Csanád megye több településén a könyvtárak.  
 
Kapcsolódó települések: Csanádpalota, Csongrád, Hódmezővásárhely, Szeged 
 



  

   
  Könyves Vasárnap - 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. 
 
 
PROGRAMOK CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉBEN 
 

Témakör/ Időpont Helyszín A program megnevezése 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

A koronavírus-járvány, a Brexit és a világpolitika aktuális 
eseményeinek értékelése 

Könyvtárak 
járványhelyzetben 

Somogyi-könyvtár     Csillag téri 
fiókkönyvtára 

Önkéntesként a szegedi mentőállomáson 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Virtuális kiállítás - Deszk története képekben 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

 Dr. Grezsa Ferenc előadása 
 

 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

József Attila Városi Könyvtár, 
Makó 

 Biztonságosan a könyvtárban 
 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

József Attila Városi Könyvtár, 
Makó 

"Anya segíts nekem!" - Menjünk online a gyermekkönyvtárban 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

Makói József Attila Városi 
Könyvtár Gyermekrészlege 

Járványnapló 2020-2021 - Írj, rajzolj, mutasd meg, hogy TE hogyan 
élted meg a "karantént"! 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

Maroslelei Könyvtár és 
Információs Központ 

Hogyan dolgoztunk mi? Legyél Te is könyvtáros! 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

Öttömös Könyvtár Olvasmányélményeim - Rajzpályázat 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

I. Kvízkihívás 

Könyvtárak a 
járványhelyzetben 

Tiszasziget Könyvtár Hogyan használjuk a könyvtárat?  

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

A Zenei Album műsora: „Szellő szárnyán…” című operett est  



Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Meseláda. Milyen mesét rejt a láda? Elmesélik a könyvtárosok 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Fejre állunk, mégse bánjuk! Jógázz velünk! 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Somogyi-könyvtár Francia utcai 
fiókkönyvtár 

A testi és mentális egészség és az olvasás - numerológiai 
megközelítésben 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Somogyi-könyvtár Csillag téri 
fiókkönyvtára 

Túlélési technikák krízishelyzetben - milyen hatással van ránk? 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Somogyi-könyvtár Csillag téri 
fiókkönyvtára 

Harc a vírus ellen - filmben, könyvben, társasjátékban 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Somogyi-könyvtár Stefánia 
Fiókkönyvtár 

Könyvekkel a lelki egészségért 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Somogyi-könyvtár Dorozsmai 
fiókkönyvtára 

Dorozsmai mese-fonó - Takács Katalin meseterapeuta foglalkozása 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Somogyi-könyvtár Petőfi-telepi 
fiókkönyvtár 

" Csak játszik velem az élet" Könyvek az élethez, a túléléshez 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Algyői Könyvtár Bakos Eszter Karikatúra-kiállítása 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Algyői Könyvtár 
Lélektükör - A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók körének 
kötetbemutatója 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Apátfalva Könyvtár Lelki egészséget segítő könyvek kiállítása 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Árpádhalom Könyvtár Gyermeknevelés harmóniában 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Ásotthalom Papírszínház foglalkozás és a könyvtár bemutatása 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Bordány Könyvtár Író-olvasó találkozó Vig Balázzsal - Todó kitálal a suliról 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Bordány Könyvtár Rajzpályázat - "Ép testben ép lélek" 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Derekegyház Könyvtár  Papírszínház / Mese olvasás 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Kerekítő Mondókás Móka 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Irodalomterápia, avagy könyvekkel, olvasással a lelki egészségért.  

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Fábiánsebestyén Könyvtár Beszélgessünk a könyvtárról és magunkról! 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Art.Pagony Művészettörténeti Önképzőkör nyílt foglalkozása 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Babázó Klub találkozója: Mondókázzunk együtt! 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Találd meg a könyvedet! - könyvvásár  

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Kiszombor Könyvtár A lélek gyógyítása 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Kiszombor Könyvtár Olvass magadért! 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Könyvekbe zárt egészség - Minkó-Csontos Anna előadása 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

„Lélek patikája” - Online szépirodalmi könyvajánló különböző 
betegségekre 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Mentális simogató   -                       Kádár Gabriella kutyás 
foglalkozása gyerekeknek 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Zene és harmónia 

Könyvtárak a mentális Maroslelei Könyvtár és Közös mesélés 



egészségért Információs Központ 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Mártélyi ÁMK Faluház - 
Könyvtár 

Gyógyító növények itthon és a dzsungelben 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Nagytőke Könyvtár Egyensúlyban a természettel - kannabisz, avagy "Menő-e a fű?" 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Ópusztaszer Könyvtár Itt az ősz! - Papírszínház 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Öttömös Könyvtár  A könyv, mint segítő. Könyvekkel, olvasással a lelki egészségért. 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

IKSZT - Könyvtár Ruzsa Gyógyulj a Teddy maci kórházban 

Könyvtárak a mentális 
egészségért 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

Aktív Mancsok: terápiás kutyás foglalkozás 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

A tizenhármak nyomában. Történelmi nyomozós játék családoknak 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

Restaurált ritkaságok – kiállításmegnyitó és tárlatvezetés 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

Könyv és kutatója – a Somogyi-könyvtár szabadegyeteme 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

Alsóváros ferences szerzeteseinek orvosló tevékenysége / Kiss 
Norbert, egyháztörténész előadása 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

Zenés helytörténeti séta - Dankó, Bartók, Huszka nyomában 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Somogyi-könyvtár Rókusi 
fiókkönyvtára 

Megemlékezés Szeged jeles szülötteiről - Emlékezet és felelősség 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Somogyi-könyvtár Dorozsmai 
fiókkönyvtára 

Múltidéző beszélgetés és online kvízjáték - Mesélő Dorozsma 
fotófal 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Somogyi-könyvtár Móra utcai 
fiókkönyvtára 

Tízórai – Rendi reform, világháború, Trianon / Kiss Norbert 
előadása 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Somogyi-könyvtár Tápai 
fiókkönyvtár 

Helyi értékmegőrzés-gyékényezés digitális közvetítése és 
gyakorlatban 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Algyői Könyvtár Útmenti keresztek -  Kiállítás Kovács Miklós tusrajzaiból 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Apátfalva Könyvtár Történelmi vetélkedő az általános iskola felső tagozatos diákjainak 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Árpádhalom Könyvtár Árpádhalom emlékezete 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Csanádpalotai Városi Könyvtár Emlékezés az Aradi Vértanúkra 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár 

Madárlátta folklorista -  100 éve született Katona Imre 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár 

"Ki mit tud 1849. október 6-ról?" - online kvíz a könyvtár facebook 
oldalán az aradi vértanúkról 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Derekegyház Könyvtár Író olvasó találkozó - Nagy Edit első megjelent könyvéről beszél 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Domaszék Könyvtár 
Könyvtárak a mentális egészségért Látványszínház/ Pötyi kutya 
megmentése 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Domaszék Könyvtár Múltidéző szüreti kiállítás képekben 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Domaszék Könyvtár Gyermek kézműves foglalkozás 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Fábiánsebestyén Könyvtár Hagyományok az irodalomban kicsiknek 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Malya Attila kiállításának tárlatvezetéssel egybekötött 
kiállításmegnyitója 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Carmina Hungaricana 



A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Benkő László előadása a vásárhelyi kőfal történetéről 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Tömeges digitalizálás - szakmai műhelynap 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Kiszombor Könyvtár Élénk múlt 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Magyarcsanád Könyvtár Múltidéző kiállítás 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Magyarcsanád Könyvtár Régi ikonok kiállítása 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Magyarcsanád Könyvtár Kézzel készített lakásdíszek kiállítása 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Nagy rejtélyek Makó múltjából - Mikrotörténelem és 
kultúrtörténeti érdekességek  

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Ünnepek a múltból - Válogatás a háború előtti és utáni folyóiratok 
cikkeiből 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Pap Éva: Mielőtt lemegy a nap 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Császári megtorlás 1849-ben 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Maroslelei Könyvtár és 
Információs Központ 

Ismerd meg Maroslelét! 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Mártélyi ÁMK Faluház - 
Könyvtár 

Megemlékező előadás és vetélkedő az Aradi 13-ról 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Nagyér Könyvtár Népmese mondó verseny 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Ópusztaszer Könyvtár Őszi ünnepeink 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Röszke Könyvtár Radnóti nyomában 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Petőfi Emlékkönyvtár 
Sándorfalva 

Miről nevezetes október 6. - online kvíz 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Petőfi Emlékkönyvtár 
Sándorfalva 

Múltidézés Sándorfalván- mit rejt a kép? -puzzle 

A könyvtárak múltidéző 
szerepe 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

Helytörténeti délután 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Somogyi-könyvtár Agóra 
Gyermekkuckó 

Baba-mama programok az Agóra gyermekkuckóban 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

Nyomozás a magyar irodalom híres kéziratai után  

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Somogyi-könyvtár Tápai 
fiókkönyvtár 

Kapcsolódás a Művelődési Ház Hagyományok Napja - Hangoló 
programjához 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Somogyi-könyvtár Stefánia 
Fiókkönyvtár 

Legyél te is karanténspecialista! 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Somogyi-könyvtár Móra utcai 
fiókkönyvtára 

Kérdezz-felelek a Kapcsolódó Nevelés eszközeiről 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Algyői Könyvtár 2022-re 2022 olvasó 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Ambrózfalva Könyvtár Könyvtárak a személyes kapcsolatokért. 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Ambrózfalva Könyvtár Papírszínház 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Apátfalva Könyvtár Tóth Péter Lóránt előadása 



Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Apátfalva Könyvtár Fotópályázat Generációk témában 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Apátfalva Könyvtár Babusgató 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Ásotthalom Biztonságos életre nevelés - dr. Baracsi Katalin előadása 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Ásotthalom Könyvtár 
Biztonságos internetezés - dr. Baracsi Katalin internetjogász 
előadása 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Ásotthalom Könyvtár Falovacska muzsika foglalkozás Kocsis-Savanya Emesével 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Bordány Könyvtár Csecsemő és kisgyermekkori nehézségek 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Bordány Könyvtár Ingyenes beiratkozás / ingyenes könyvvásár 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Csanádpalotai Városi Könyvtár Együtt zenélés Tengeri Attilával  

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár 

Todó kitálal a suliról - Vig Balázs író interaktív előadása 
gyerekeknek 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár 

Tóth Tamara "A manassé" című kötetének bemutatója 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár 

Meseklub - „A sün, akit meg lehetett simogatni” 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár 

"Todó kitálal a suliról" Vig Balázs író interaktív előadása 
gyerekeknek 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Derekegyház Könyvtár Könyvcsere-bere 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Derekegyház Könyvtár Csillagtúra - Játékos sport vetélkedő 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Mikor, mit olvassunk babáknak? Hogyan ne váljanak digitális 
csecsemőkké? 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Fábiánsebestyén Könyvtár Mesedélelőtt - Papírszínház 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Forráskút Könyvtár Baba-Mama klubfoglalkozás 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Art.Pagony Művészettörténeti Önképzőkör nyílt délelőttje 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Olvasóklub találkozó Lackfi Jánossal 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Közösségi szolgálatos diákok segítségnyújtása az időseknek az 
okoseszköz használatához 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Kisteleki Ede Városi Könyvtár Megbocsájtás hónapja 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Kisteleki Ede Városi Könyvtár Legyél a könyvtár olvasója! 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Kiszombor Könyvtár Olvass, Nagyi! 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Kiszombor Könyvtár Olvas a könyvtáros 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Magyarcsanád Könyvtár Rajz skiccek 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Magyarcsanád Könyvtár Komolyzenei dallamok a könyvtárban - Mezei József hegedűszólója 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Találkozások a mesekuckóban - Örömforrás a MENYUKE Klub 
nagymamáival.  

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

CSÍÍÍZ! - Fülesbagoly Papírszínház Produkció 

Könyvtárak a személyes József Attila Városi Könyvtár Janáky Mariann: Gondolatok pelenkában 



kapcsolatokért Makó 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Maroslelei Könyvtár és 
Információs Központ 

Közösségfejlesztés négylábúakkal/ Aktív Mancsok 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Mártélyi ÁMK Faluház - 
Könyvtár 

Peter & Pan duó 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Mártélyi ÁMK Faluház - 
Könyvtár 

Mesefoglalkozás az óvodásoknak 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Nagyér Könyvtár Könyvtármozi – Népmese vetítés óvodásoknak 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Nagylak Könyvtár Könyv szobrász kiállítás 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Nagylak Könyvtár Kalandvilág – játékos vetélkedő 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Ópusztaszer Könyvtár Baba-mama klub 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Öttömös Könyvtár Ősz szépségei – kézműves foglalkozás 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Pitvaros Könyvtár Irodalom egy kicsit másként - Tóth Péter Lóránt előadása 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Pitvaros Könyvtár Mesék világa kicsiknek a könyvtárban 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

IKSZT - Könyvtár Ruzsa Nyomozás a könyvtárban 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

IKSZT - Könyvtár Ruzsa Alkossunk együtt! 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

Csicsergő zenebölcsi 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Tiszasziget könyvtár Régi személyes használati tárgyak kiállítása az előtérben 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Tiszasziget Könyvtár Rendhagyó irodalomóra 6-8. osztályosok részére 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Zákányszék Könyvtár Szegedi Látványszínház 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Zákányszék Könyvtár Kerekítő foglalkozás 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Zákányszék Könyvtár Diafilm vetítés 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Zákányszék Könyvtár Nita ékszerei - Ádám Anita által készített drótékszerek kiállítása 

Könyvtárak a személyes 
kapcsolatokért 

Zákányszék Könyvtár 
Rókahurok - Veszelka Edina csomózott ékszerei és makramé 
munkái 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Hohó! Kié ez a popó?  - Helyismereti kincskereső játék 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Somogyi-könyvtár  Központi 
Könyvtára 

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

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Somogyi-könyvtár Odesszai 
Fiókkönyvtár 

Online beszélgetés, és a kapcsolattartás formái. Hogyan értsünk 
szót a mai fiatalokkal? 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Somogyi-könyvtár Rókusi 
fiókkönyvtára 

Papírvarázs - családi kézműveskedés 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Somogyi-könyvtár Stefánia 
Fiókkönyvtár-klub 

A járvány pszichológiai hatásairól Róka László szakpszichológus 
előadása 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Somogyi -könyvtár Petőfi-telepi 
könyvtár 

Irodalom és informatika – Robotika foglalkozás 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Ásotthalom Könyvtár Egyszer volt, hol nem volt... - Rajzpályázat a népmese napjára 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Ásotthalom QR-kód/játszma a könyvtárban: foglalkozás 



A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Bordány Könyvtár Fotópályázat - Lakóhelyünk, Bordány 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Fábiánsebestyén Könyvtár A könyvtáros munka bemutatása 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Földeák Könyvtár „…Lélek vagyok, élni szeretnék!” -  Tóth Péter Lóránt előadása 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

számítógépes tanfolyam: online kommunikáció 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Kisteleki Ede Városi Könyvtár Dr. Baracsi Katalin előadása 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Királyhegyes Könyvtár Rendhagyó irodalomóra - Tóth Péter Lóránt előadása Szt. Lászlóról 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

A Magyar Népmese Napja 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Találj rá a Bombiák Jánoshoz vezető útra 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

A múlt nyomában, avagy a digitális múlt időseknek 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Robotika a könyvtárban – Minden, ami újszerű  

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Maroslelei Könyvtár és 
Információs Központ 

Irodalmi kvíz - Nyomozás a könyvtárban 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Ópusztaszer Könyvtár 
  
Ismerkedés a könyvtárral 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

IKSZT - Könyvtár Ruzsa Robotika a könyvtárban 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

IKSZT - Könyvtár Ruzsa Lego - kiállítás 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

Utazz velünk a könyvek és a szófelhők világába! 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

Őszköszöntő az ovival 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

 Sissi és a történelem 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

PÁL UTCAI FIÚK KUPA 2. forduló 

A könyvtárosok 
tudásátadó szerepe 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

Kis falunk értékei 

Egyensúlyban a 
természettel 

Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

A természet ereje és bölcsessége a tányérunkon – Bánvölgyi Helga 
előadása 

Egyensúlyban a 
természettel 

Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

Zöld könyvtári programok: A gyors klímaváltozásról – aktualitások a 
városklimatológustól, Dr. Gál Tamástól 

Egyensúlyban a 
természettel 

Somogyi-könyvtár Északvárosi 
Fiókkönyvtára 

Környezettudatos (családi) nap a könyvtárban – mesés 
foglalkozások  

Egyensúlyban a 
természettel 

Somogyi-könyvtár Északvárosi 
Fiókkönyvtára 

Babaruha Börze – Őszi cserebere 

Egyensúlyban a 
természettel 

Somogyi-könyvtár Dorozsmai 
fiókkönyvtára 

Dorozsma környéki természetes élőhelyek Margóczi Katalinnal 

Egyensúlyban a 
természettel 

Somogyi-könyvtár Tápai 
fiókkönyvtár 

Környezetvédelemről - gyerekeknek 

Egyensúlyban a 
természettel 

Algyői Könyvtár A hagyományos kínai orvoslásról dióhéjban 

Egyensúlyban a 
természettel 

Apátfalva Könyvtár Gyalogos helyismereti séta nevezetességeinkhez 

Egyensúlyban a 
természettel 

Ásotthalom Könyvtár Gyalogos túra az ásotthalmi Tanulmányi erdőben 

Egyensúlyban a Bordány Könyvtár Levél állatok – Kézműves foglalkozás 



természettel 

Egyensúlyban a 
természettel 

Csanádpalota Könyvtár Kirándulás a felújított „Csordakút”-hoz 

Egyensúlyban a 
természettel 

Csanytelek Könyvtár  Szegedi Látványszínház: Mézi és az erdő réme 

Egyensúlyban a 
természettel 

Csengele Könyvtár Kerékpártúra 

Egyensúlyban a 
természettel 

Csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár 

Kicsit többet, kicsit gyorsabban? 

Egyensúlyban a 
természettel 

Deszk Könyvtár (külterület) Gyalogló világnap 

Egyensúlyban a 
természettel 

Kisteleki Ede Városi Könyvtár Olvasás és alkotás - kézműves foglalkozás kisiskolásoknak 

Egyensúlyban a 
természettel 

Kiszombor Könyvtár Kreatív természet - kézműves-foglalkozás  

Egyensúlyban a 
természettel 

József Attila Városi Könyvtár 
Makó 

Legyünk együtt természetesen a könyvtában! - családi délelőtt 

Egyensúlyban a 
természettel 

Nagyér Könyvtár Kerékpártúra 

Egyensúlyban a 
természettel 

Nagytőke Könyvtár Egészséges életmód 

Egyensúlyban a 
természettel 

Nagytőke Könyvtár Egyensúlyban a természettel - " Mit csiripelnek a madarak?" 

Egyensúlyban a 
természettel 

Könyvtár - Ópusztaszer Egyensúlyban a természettel 

Egyensúlyban a 
természettel 

Öttömös Könyvtár Együtt a szabadban – Kétkeréken az egészségért 

Egyensúlyban a 
természettel 

Pitvaros Könyvtár Mesés Ősz 

Egyensúlyban a 
természettel 

Pusztamérges Könyvtár Őszi színek - Kézművesfoglalkozás 

Egyensúlyban a 
természettel 

Pusztamérges Könyvtár Meseolvasás és kézműves foglalkozás 

Egyensúlyban a 
természettel 

Sándorfalva Fehértói kilátó Ismerkedés a 2021-es év élőlényeivel- bemutató 

Egyensúlyban a 
természettel 

Petőfi Emlékkönyvtár 
Sándorfalva 

Mesés Ősz 

Egyensúlyban a 
természettel 

Dankó Pista Művelődési Ház és 
Könyvtár Szatymaz 

 Állatok a ház körül és azon túl 

Egyensúlyban a 
természettel 

Tiszasziget Könyvtár Legyünk kreatívak! 

Könyves Vasárnap 
Somogyi-könyvtár Központi 
könyvtára 

KÖNYVES VASÁRNAP a Somogyi-könyvtárban - játékok,  kitelepülés, 
könyvárusítás… 

Könyves Vasárnap 
Somogyi-könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

Magyarország „legjava” – családi vetélkedő 

Könyves Vasárnap Csanádpalotai Városi Könyvtár Családi szieszta 

Könyves Vasárnap 
Csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár 

Társas- és szerepjátékklub a könyvtárban 

Könyves Vasárnap 
Csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár 

Megbocsátás hete, Beiratkozási akció 

Könyves Vasárnap 
Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

QR-kódos könyvtárhasználati játék, kézműves foglalkozás, 
társasjátékozás a gyermekkönyvtárban 

Könyves Vasárnap 
Városi Könyvtár 
Hódmezővásárhely 

Ingyenes beiratkozás, kedvezményes tagsághosszabbítás 

   

 
 



A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

• Változatos rendezvényeinkkel elértük a lakosság széles körű bevonását. 
• A rendezvények résztvevői közösségi élményben részesültek. Olyan rendezvényeket, író-

olvasó találkozókat, játékokat, vetélkedőket tudtunk megvalósítani, amelyek mind 
hozzájárulnak az olvasás és a könyvtárak népszerűsítéséhez. 

• Ráirányítottuk a figyelmet a történelem, a helyi hagyományőrzés, a környezetvédelem és 
egészséges életmód fontosságára. 
 

 
 2019. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 
2020. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 
2021. évi NKA - OKN 

pályázatból megvalósult 

Település 35 35 43 

Program 263 218 282 

Résztvevők száma 9.485 7.594 11.329 

 
 
Itt is kihangsúlyozzuk, hogy ezek az eredmények – a járványhelyzet miatt erős bizonytalanságban 
lévő környezetünket tekintve – nagyon jók! A látogatóinktól azt a visszajelzést kaptuk, hogy 
nagyon örültek a rendezvényeknek, a közösségi élmény ismételt átélésének lehetőségét kapták 
vissza ezek által. 
 
 
A könyvtárak életében kiemelkedő szerepet tölt be az Országos Könyvtári Napok programsorozat. 
Ezeken az őszi napokon olyan rendezvényeket szerveztünk, amelyek felhívták a figyelmet arra, 
milyen alapvető szerepe van a könyvtáraknak a település a közösségi életében, az 
ismeretterjesztésben, szemléletformálásban, a rekreáció támogatásában. 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, sajtómegjelenésekre. 
 
 
 



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 2021” link). 
http://www.sk-szeged.hu/orszagos-konyvtari-napok-2021 
 
 
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-2021
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/


VÁLOGATÁS A RENDEZVÉNYSOROZATHOZ KÉSZÍTETT PLAKÁTOKBÓL 
       
 

 
 
 



 
 



 
 



 



 
 



VÁLOGATÁS SAJTÓMEGJELENÉSEINKBŐL 
 
 

 
Szegedi Tükör - 2021. október 9. 

 
 

 Délmagyarország – 2021. október 13. 



 
 

 
 

 
Look-up reklám a szegedi tömegközlekedési járműveken 

 
 



VÁLOGATÁS ONLINE SAJTÓMEGJELENÉSEINKBŐL 
 
 
Makó is csatlakozott az Országos Könyvtári Napokhoz 
https://radio7.hu/mako-is-csatlakozott-az-orszagos-konyvtari-napokhoz 
 
 
Tegyünk egészségünkért! 
https://www.youtube.com/watch?v=Fljil7V1_s4 
 
 
Sárkány és méhecske járt Zákányszéken 
https://www.delmagyar.hu/helyi-kultura/2021/10/sarkany-es-mehecske-jart-zakanyszeken-fotok 
 
 
Félelmek és valóság: mindent az Arcanumról 
https://www.delmagyar.hu/helyi-kultura/2021/10/felelmek-es-valosag-mindent-az-arcanumrol 
 
Könyvtári napok jönnek egész októberben a Somogyiban: biciklitúra is indul a Könyves 
Vasárnapon  
https://szeged.hu/cikk/konyvtari-napok-jonnek-egesz-oktoberben-a-somogyiban-biciklitura-is-
indul-a-konyves-vasarnapon 
 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=konyvtari_napok_jonnek_egesz_oktoberben_a_somogyiba
n_biciklitura_is_indul_a_konyves_vasarnapon 
 
 
Irány a könyvtár! 
https://kultura.hu/irany-a-konyvtar/ 
 
Rengeteg programmal készül olvasóinak a Somogyi-könyvtár 
https://radio7.hu/rengeteg-programmal-keszul-olvasoinak-a-somogyi-konyvtar 
 
https://promenad24.hu/2021/10/04/rengeteg-programmal-keszul-olvasoinak-a-somogyi-konyvtar/ 
 
 

https://radio7.hu/mako-is-csatlakozott-az-orszagos-konyvtari-napokhoz
https://www.youtube.com/watch?v=Fljil7V1_s4
https://www.delmagyar.hu/helyi-kultura/2021/10/sarkany-es-mehecske-jart-zakanyszeken-fotok
https://www.delmagyar.hu/helyi-kultura/2021/10/felelmek-es-valosag-mindent-az-arcanumrol
https://szeged.hu/cikk/konyvtari-napok-jonnek-egesz-oktoberben-a-somogyiban-biciklitura-is-indul-a-konyves-vasarnapon
https://szeged.hu/cikk/konyvtari-napok-jonnek-egesz-oktoberben-a-somogyiban-biciklitura-is-indul-a-konyves-vasarnapon
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=konyvtari_napok_jonnek_egesz_oktoberben_a_somogyiban_biciklitura_is_indul_a_konyves_vasarnapon
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=konyvtari_napok_jonnek_egesz_oktoberben_a_somogyiban_biciklitura_is_indul_a_konyves_vasarnapon
https://kultura.hu/irany-a-konyvtar/
https://radio7.hu/rengeteg-programmal-keszul-olvasoinak-a-somogyi-konyvtar
https://promenad24.hu/2021/10/04/rengeteg-programmal-keszul-olvasoinak-a-somogyi-konyvtar/

