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KÖNYVTÁRAK AZ EMBEREKÉRT –  ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!  

Országos Könyvtári Napok – 2020-2021 

A 2020. évi Országos Könyvtári Napok egyik kiemelt eseménye volt két jelentős évforduló 

megünneplése. 30. születésnapjára emlékezett az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve 15. 

alkalommal került sor a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb intézményt és résztvevőt 

megmozgató rendezvénysorozatára. Ennek célja, hogy a könyvtárak sokszínű szolgáltatásai a lehető 

leghatásosabb módon kerüljenek a figyelem középpontjába. 

Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség tagsága képes volt 

célkitűzései megvalósítására, így a szervezet különösen a könyvtárak társadalmi szerepvállalásának 

erősítésében kötelezte el magát, az egyes intézmények tevékenységét közös gondolkodásra 

hangolva.  

A 2020 októberére tervezett Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt! programsorozatunk 

valamennyi korosztály figyelmére számított a legkisebb településektől a fővárosig. 

Összességében 1250 település 1496 intézményében 4192 eseményre került sor, amely 172 468 

érdeklődő figyelmére számított. A kistelepülések könyvtári szolgáltatóhelyei a nagyobb szolgáltató 

könyvtár szakmai támogatásával kapcsolódtak be az akcióba. A könyvtári szakma legátfogóbb 

projektje a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, több száz országos és helyi együttműködő 

partner bevonásával valósult meg. 

2020-ban a legtöbb eseményre Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Heves megyében került 

sor: 

MEGYE ESEMÉNY TELEPÜLÉS RÉSZTVEVŐ 

Borsod-Abaúj-Zemplén 563  382 19 223 

Bács-Kiskun 478 86  18 545 

* * * 

2020. OKTÓBER 5. – ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 

2020-ban az Országos Könyvtári Napok nyitó programja október 5-én az IKSZ 30 éves 

évfordulójának ünnepsége volt, amelyen közel 100 fő vett részt a lajosmizsei Geréby Kúria Képző 

Központjában. Nagy izgalommal készültünk az eseményre a járványhelyzet miatt, de azért 

reménykedtünk, hogy minden óvintézkedést betartva, sikeres lesz a találkozó.  

Az elnökség előző nap már megtartotta visszaemlékező, értékelő ülését, egyeztetve a másnapi 

ünnepség forgatókönyvét is.  
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A programban az IKSZ elnöke visszatekintett az elmúlt 3 évtizedre, felidézve a legfontosabb 

eseményeket. Kiemelte a szervezet stabil pilléreit, amelyek mind hosszú évekre nyúlnak vissza. 

Különösen értékelte a 15. jubileumához érkezett Országos Könyvtári Napokat, amely évente 250 

ezer embernél is többet megmozgatott. Az OKN kitűnően példázza a hazai könyvtári rendszer 

összehangolt működését a megyei könyvtáraktól kezdve az iskolai, felsőoktatási és országos 

szakkönyvtárakon át a kistelepülések könyvtári szolgáltatóhelyéig. 

Köszöntötte a résztvevőket a társ szakmai szervezet elnöke, Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes 

Visszaemlékezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete valamint az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség elmúlt 30 évi együttműködésének legfontosabb állomásaira. 

Igazi ünnepet varázsolt körénk Szabó T. Anna és Dragomán György, akik rendszeres 

könyvtárlátogatók, rengeteg élménnyel, tapasztalattal, amelyekből most velünk is megosztottak egy 

csokrot. Az egyedülálló alkalom nagy öröm volt számunkra, igazi születésnapi ajándékként őrizzük 

emlékeinkben. 

Ezen a napon került sor a Könyvtárügyért díj átadására is, mivel a járványhelyzet miatt csak online 

közgyűlést tartottunk az idén.  Szívből gratuláltunk Kállainé Vereb Máriának, aki a 

kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár éléről ment nyugdíjba röviddel ezután, illetve a 

Békés Megyei Könyvtár kollektívájának.  

Délután 4 szekcióban tevékenykedünk:  

            1. A szakmai érdekképviselet lehetőségei – szervezetfejlesztés 

2.  Az IKSZ társadalmi programjainak erősségei, jövője 

3. A tudásátadás szerepe a szakmai összetartozásban 

4. Víziók a könyvtáraink jövőjéről 

Izgalmas volt a 4 téma, ezért érdeklődéssel vettek részt a beszélgetésben a kollégák. Az idő 

kedvezett, így szerencsére az udvaron tudtuk megtartani a kiscsoportos programokat.  

Bízunk benne, hogy a kettős évforduló különösen ösztönzőleg hatott a könyvtárak, könyvtárosok, 

olvasók összefogására. Az elmúlt időszak tapasztalatai bebizonyították, hogy nagy ereje van a 

közös gondolkodásnak, cselekvésnek, amiben nemcsak az emlékezésre, hanem a jövő 

továbbépítésére is számtalan program ösztönözte a résztvevőket.  

Nagyon örültünk annak, hogy semmi nem zavarta meg ezt az ünnepi napot, így méltó bevezetője 

volt a 2020. évi Országos Könyvtári Napoknak.  

Több település is igyekezett olyan programot beiktatni a hét eseményei közé, amelyek a 15 éves 

OKN legszebb pillanatait idézték.  
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Néhány az ünnepi programok közül: 

Könyv - könyvtár - könyvtáros a filmművészetben Békéscsaba 

OKN a könyvtárunkban – Visszatekintés az előző évek rendezvényeire Érd 

Happy Birthday Hevestéka Könyvtárbusz! – Egy éves születésnap 
Heves megyei 

települések 

15 éves az OKN – Vetített kiállítás a helyi eseményekről Hódmezővásárhely 

Múltidéző – Kiállítás régi könyvtárak használati tárgyaiból, eszközeiből Nagyszénás 

Az OKN története könyvtárunkban – Virtuális fényképkiállítás Nyíregyháza 

Olvasó gyermekből felnőtt olvasó! – Közös ünnep és szakmai nap a KSZR 

kistelepülések könyvtárosaival 
Salgótarján 

Magyarország és a világ legszebb könyvtárai – Vetített képes előadás Szada 

Minden, ami máskor nincs – Válogatás a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

Országos Könyvtári Napokkal kapcsolatos dokumentumaiból 
Szombathely 

Pro Bibliotheca Alapítvány jubileumi emlékülése Törökszentmiklós 

2020. OKTÓBER 6. – TÖRTÉNELMI IDŐUTAZÁS 

A múltidézés és a népi hagyományok az őszi programsorozat évről évre visszatérő elemei. 2020-

ban – immár hagyományosan intézmények, civil szervezetek összefogásával – ezen a napon 

emlékeztünk az aradi vértanúk helytállására is. 

A helyi alkotók, alkotóműhelyek bemutatkozásának most is népes közönsége volt, ami erősíti a 

helyi közösségek összetartozását is. Jó volt hallgatni a még köztünk élő idősek múltidéző 

visszaemlékezéseit, feleleveníteni és a fiatalokkal megismertetni a települések régi, talán már szinte 

elfeledett szokásait, hagyományait. 

Természetesen a népi játékok, a népmesék, a népdalok sem maradtak ki a programokból, 

mindehhez nagyon sokféle tevékenységi formát választottak a könyvtárak. Voltak fotó- és 

dokumentumkiállítások, könyvbemutatók, játékos időutazások, helyismereti vetélkedők is. 

Néhány a múltidéző programok közül: 

Középkori fegyverbemutató – Szabó Bálint előadása Báta 

Csendőrsorsok 1945 után az állambiztonsági és népbírósági iratok 

tükrében – Könyvbemutató 
Békés 

Időkapszula – A járvány jellegzetes tárgyainak összegyűjtése Biatorbágy 

Ki mit tud az aradi vértanúkról? – Könyves emlékezés Bocfölde 

Emlékek, képek, történetek – Kalandozás Csengőd régmúltjában Nemes 

Ibolyával 
Csengőd 



 4 

Ismerkedés a település történelmével – Helytörténeti túra Hartyán Csabával Dorog 

Egy arisztokrata család mindennapjai – Tar Ferenc történész előadása Hévíz 

1601 – A fehérvári ütközetek helyszínei egy katona szemével Iszkaszentgyörgy 

Nemzedékek egymás között – Családi vetélkedő Kazincbarcika 

Varjúvár – Verses, zenés múltidézés kisiskolásokkal Kecskemét 

Mátyás király kora – Játékos foglalkozás kisiskolásoknak Kocsola 

Kondoros Anno – A Helytörténeti Baráti Kör interaktív előadása Kondoros 

Csörgess meg! –  Élet a mobiltelefonok előtt Koppányszántó 

Ötkarikás hőseink – Magyarok az olimpiákon Körmend 

Kultúra borsodi tájakon – Online kvízjáték Nagyrozvágy 

Betyárvilág a Palócföldön – Előadás, beszélgetés Nézsa 

100 kép, 100 pillanat – Fotóösszeállítás a település szüreti felvonulásairól Sükösd 

Szeretlek, Szécsény! – Lokálpatrióta klub alakuló ülése Szécsény 

A bioszkóptól a filmszínházig – Kis szegedi mozitörténet   Szeged 

Lovagi 7 próba – Az Árnyak Szövetsége Hagyományőrző Egyesület által 

megrendezett ügyességi verseny gyermekeknek 
Szolnok 

Visszatáncolunk a múltba – Tánctanítás, táncház Tenk 

Inota olvasókönyv 2020 – Könyvbemutató Várpalota 

Szelfizz az Aradi vértanúk utcanévtábláival! Vásárosnamény 

Irodalmi értékeink a Kárpát-medencében – Vaktérképes játék Veszprém 

Mennyire ismeri Cholnoky Jenőt? – Kvízjáték a földrajztudósról Veszprém 

Volt egyszer egy kastély – A zalabéri Guttmann-kastély lakói Zalabér 

Honmentők, honvesztők – Romsics Ignác könyvbemutatója Szolnok 

Online múltidézés - Régi újságcikkek, történetek megosztása Bakonykúti 

Híres ember a múltból, hagyomány a történelemben – Szántó Erzsébet 

pedagógus, kántor, házvezetőnő, pávakörvezető pályája 
Taktaszada 

MAYFLY – Utcazene Tiszakécske 

2020. OKTÓBER 7. – NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS 

„A zsanai könyvtár nem nagy, de nagyon barátságos. Vannak számítógépek is benne, ahol lehet 

játszani vagy fontos dolgot intézni. Van külön gyermeksarok, ahol a szőnyegre ülve olvasgathatunk, 

lapozgathatunk. A könyvtáros néni mindig vidám, szívesen fogad bennünket. Nagyon szeretek ebbe 

a könyvtárba járni!” írta egy kisiskolás a Bács-Kiskun megyei Zsanáról. A Nagy könyvtári 

beavatás napja nagyszerű lehetőségeket kínált arra, hogy hangsúlyt kapjanak a könyvtárak 

valamennyi korosztályt megszólító, sokszínű szolgáltatásai. Az európai uniós pályázatok 

forrásainak felhasználásával készült jelentős korszerűsítések bemutatására, hazai és külföldi 
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adatbázisok népszerűsítésére, kiállításokra várták az érdeklődőket a településeken. Több helyen sor 

került együttműködések megújítására, és újak megkötésére is. 

A kapcsolódó programok: 

Hogyan lesz a könyvkupacból könyvtár? – Könyvtárismereti foglalkozás Bóly 

Cool-túra – Titokzatos játékok a világ könyvtáraival Budapest 

Használjuk okosan az okostelefont – Tapasztalatcsere Imrehegy 

Könyvtárakról Alexandriától Kiskőrösig – Kölyök-klubjának játékos 

könyvtártörténeti foglalkozása 
Kiskőrös 

Ilyenek voltunk – Kiállítás retro könyvtári eszközökből Kiskunfélegyháza 

Vendégkönyvünk gyöngyszemei –Virtuális kiállítás Kiskunmajsa 

Az én könyvtáram – Játékos könyvtárismeret Kisszállás 

A világ könyvtárai - a jövő könyvtára Köröstarcsa 

Színes könyvtár(ba)bejáró – Játékos könyvtárvezetés. Makó 

Kulisszatitkok – Ismerkedés a könyvtár nem nyilvános tereivel Miskolc 

Nyílt nap a könyvtárban – Amit nem lát az olvasó Nagyatád 

Ki tud többet a könyvtárról? – Vetélkedő korhatár nélkül Ráckeresztúr 

Detektívsarok – Nyomozós könyvtárhasználati játék Sárvár 

Titkok könyvtára? – Milyen titkokat rejthet a könyvtár? Soltvadkert 

A világ könyvtárai – Képkirakó játék Szeged 

Könyvtári extrák – Érdekességek a világ könyvtárainak, könyveinek 

történetéből 
Szombathely 

Találj ki! – Rejtélyes labirintus a könyvtárban Tömörkény 

Leg-leg-leg – Kvízparti könyvtári dokumentumokról Újfehértó 

Okostelefon nagyiknak – Appok bemutatása Verpelét 

2020. OKTÓBER 8. – AZ ÉN KÖNYVTÁROSOM 

Ez a nap a jól felkészült, a könyvtáros szakmát hivatásának tekintő kollégákról szólt. A 

könyvtárosok nyitottsága, kreativitása egy-egy településen meghatározza, hogy mennyire 

ismeri és veszi igénybe a lakosság a könyvtárak szolgáltatásait.  

Törekvésünk volt, hogy a könyvtárosokat más szemszögből is lássák az olvasók, 

megismerve azt a sokféle egyedi tudást, hobbit, kreatív szabadidős tevékenységet, amely 

behálózza mindennapjaikat az információgyűjtés, a foglalkozásvezetés, vagy éppen a 

könyvkölcsönzés mellett. 

Pályaorientációs foglalkozások, kiállítások, könyvbemutatók, rendhagyó 

könyvtárlátogatások, kvízjátékok szerepeltek a nap kínálatában. Bemutatkozási lehetőséget 
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kaptak azok a kisközösségek, amelyeknek könyvtáros tagjai is vannak. Sok helyen a 

nyugdíjas munkatársakat és a kismamákat is bevonták a közös munkába. 

Néhány emlékezetes esemény: 

Szuperkönyvtáros – Vetélkedő Bakonybánk 

A könyvtár és a könyvtáros – A könyvtáros munkájának játékos 

bemutatása 
Besenyszög 

Játsszunk együtt a könyvtárossal – Kvízjátékok, közös társasozás Csernej 

A könyvtáros és a szabadidő – Amigurumik és horgolásminták a 

könyvtárosoktól 
Dévaványa 

Maszkvarró workshop – Segít a könyvtáros Eger 

Az én könyvtárosom – Rajzpályázat eredményhirdetése Heréd 

Építsünk LEGO-ból könyvtárat a könyvtárossal! – Családi program Hidegkút 

Legyél Te is könyvtáros – Gyerekek könyvtáros szerepben Karcag, Katymár 

Az én könyvtárosom –Interjú könyvtárosokkal Kiskunmajsa 

Könyvtáros arcok – Vidám szelfipontok könyvtáros munkakörökben Makó 

Mit tudhat még egy könyvtáros? – Szerepjátékok Maroslele 

Mit csinál a könyvtáros, amikor nincs nyitva a könyvtár? – Beszélgetés Pilismarót 

A könyvtáros és a szabadidő – Mivel tölti szabadidejét a könyvtáros? Pusztamonostor 

A kutató könyvtáros – Beszélgetés Végh József helytörténész, kutató, 

könyvtárossal 
Salgótarján 

A kulisszák mögött Sopron 

Játsszunk könyvtárost! Szeged 

Receptcsere – A könyvtáros ajánlata Szelevény 

Kreatív könyvtárosok alkotásai – Kiállítás Szolnok 

Ki vagy te? Mi vagy te? Ki van a pult mögött? – Online kvízjáték a 

könyvtárosokról 
Szombathely 

A könyvtárosok napja – Könyvtárosok könyvekben, filmekben Tatabánya 

Alkotó könyvtárosok – Virtuális kiállítás Tiszafüred 

Könyvtárosok, ha találkoznak – A könyvtár egykori és mai 

munkatársainak találkozója 
Vasvár 

Az én könyvtárosom – Rajzpályázat óvodásoknak Veszprém 

2020. OKTÓBER 9. – OLVAS AZ ORSZÁG 

Október 9-én „olvasott az ország”! Fiatalok és idősek, kicsik és nagyok legalább néhány percre a 

könyvekre, a könyvtárakra, az olvasásra figyeltek. Intézményeink évek óta nagyon sok 

olvasásnépszerűsítő ötlettel, irodalmi játékkal, vetélkedővel igyekeznek kedvet ébreszteni a 
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könyvek felfedezéséhez, most ezek közül a módszerek közül választották ki a legnépszerűbbeket, 

néha a legmeghökkentőbbeket. Forgalmas tereken, piacokon, bevásárlóközpontokban, 

vasútállomáson, sportlétesítményekben rendeztek be olvasósarkokat, ahol fejtörőket, olvasási és 

beiratkozási lehetőséget kínáltak az érdeklődőknek. Volt olvasómaraton, olvasási staféta, könyvtári 

útvesztő, könyves labirintus, akadályverseny, és irodalmi játszóház. 

Ez a nap kínált kitűnő alkalmat a kortárs művészekkel való személyes találkozásra is. Írók, költők, 

illusztrátorok, szerkesztők, előadóművészek keltek útra, hogy felolvasással, beszélgetéssel, sok-sok 

játékkal ébresszenek kedvet műveikhez. 

Néhány tartalmas esemény a nap kínálatából: 

A királynő is olvas – Irodalomterápia - nőknek Baja 

Tervezz te is könyvjelzőt! – Pályázat kisiskolásoknak Balatongyörök 

A játékot te nyered, ha nagyobb a tenyered – Mese és játék Nyulász Péter 

meseíróval 

Budapest, Bugyi, 

Bicske, Szarvas 

Olvas(s)unk?! –Kerekasztal-beszélgetés Cegléd 

Utazás a dínók földjére – Beszélgetés M. Kácsor Zoltán meseíróval 
Ceglédbercel, 

Győr, Szekszárd 

Ady, de másként – Rendhagyó irodalomóra Kovács Attila alias Holden Rose 

íróval 
Csongrád 

SZÓforgató – BETŰvető – Beszélgetés Kertész Erzsi írónővel Dunaújváros 

Kufliságok – Vendég: Dániel András író, illusztrátorral Gödöllő 

Mamikám – Író-olvasó találkozó Háy János József Attila-díjas íróval 
Gödöllő, 

Gyöngyös 

Könyvtárosok ajánlják – Könyvajánló nagyiknak Kazincbarcika 

Kamaszmesék – A Kamaszklub összejövetele Kiskőrös 

Lélekbalzsam – Gyógyító történetek Kiskunfélegyháza 

Magamról és Veráról – Irodalmi est Grecsó Krisztiánnal Mezőberény 

Gyógyító mesék a barátságról Miskolc 

Pitypang és barátai – Mesedélelőtt Pásztor Panka Pitypang-könyvei alapján Nemesnádudvar 

Gyere a könyvtárba! – Könyvborító tervezése, aszfaltrajzolás Ozmánbük 

Körbirodalmi Lépegető - olvasási kihívás ünnepélyes megnyitója Pécs 

Lebegő könyvek – Richter Sára lebegő textil könyvei Pilisborosjenő 

Az öregség szabadsága – Schaffer Erzsébet könyvbemutatója Pilisszentiván 

A magyar költészet gyöngyszemei – endhagyó irodalomóra Turi Bálint 

színművésszel 
Túrkeve 

Az osztály vesztese –Találkozó Wéber Anikó íróval 

Dunaújváros, Hatvan, Nagykőrös, Szekszárd 

Szabó T. Anna és Dragomán György  

Budaörs, Kecskemét, Martfű 
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Leszel a padtársam? – Mese és játék Vadadi Andrienn írónővel 

Abony, Jászdózsa, Lajosmizse, Pilis, Telki 

Puszirablók – Todó kitálal... – Három bajusz gazdát keres – Vig Balázs könyvbemutatói 

Boconád, Bordány, Csongrád, Hajdúböszörmény, Hőgyész, Kaposszekcső, Koppányszántó,  

Köröstetétlen, Sárbogárd, Törtel 

Boszorkánycica – Harcos Bálint mesél a gyerekeknek 

Keszthely, Nagykapornak, Pacsa, Rezi, Zalaegerszeg 

Rém jó történetek – Vendég: Bosnyák Viktória meseíró és Dudás Győző illusztrátor 

Békéscsaba, Devecser, Elek, Gyula, Kétegyháza, Miskolc, nyírlövő, Petneháza, Sajóvámos, 

Tiszakanyár 

József Attila és Radnóti Miklós nyomában – Tóth Péter Lóránt versvándor műsora 

Apátfalva, Felgyő, Földeák, Győr, Királyhegyes, Kiszombor, Pitvaros, Pusztaszer, Röszke, Solt, 

Székesfehérvár, Tiszasziget, Tömörkény  

2020. OKTÓBER 10. – IRÁNY A TERMÉSZET! 

Szombaton szerte az országban találkozhattunk a könyvtárak kőépületein kívül a szolgáltatásokat 

játékos formában népszerűsítő programokkal. Az országos koncepcióhoz igazodva a helyi 

természeti értékek meglátogatására vállalkoztak a könyvtárosok, olvasóikkal együtt. A rendhagyó 

helyszín rendhagyó tevékenységi formákat kínált: szabadtéri villámjátékok, irodalmi és 

helytörténeti séták, kvízjátékok színesítették a napot. Több helyen kerékpárra pattantak a 

könyvtárosok, s szakmai tapasztalatszerzésre elkerekeztek a szomszéd települések könyvtárába. De 

jelen voltunk a társintézményekben, bevásárlóközpontokban, fürdőkben, piacokon, parkokban, 

ligetekben, lakótelepeken. Persze a könyvtárakban sem állt meg az élet: mesékkel, kvízjátékkal, 

zenei csemegékkel töltekezhettek a látogatók 

Néhány tartalmas esemény a nap kínálatából: 

Kutyaduma – Halász Márta előadása a felelős állattartásról Bakonynána 

Kerékpárral a dörgicsei könyvutcába Balatonfüred 

Koccintás a Bece-tetőn – Könnyű őszi séta Balatongyörök 

Egyik kutya, másik eb – Játék terápiás kutyákkal Békés 

Túrázó szomszédok – Közös túrázás a nagykovácsi könyvtárral Budakeszi 

Nagyon kék könyv – Gévai Csilla könyvbemutatója Budapest, Miskolc 

Gyógynövény-túra Hajdu Zsanett biológussal 
Csaholc, Gacsály, Hetefejércse, Kisnamény, Komlódtótfalu, Méntelek, Nyíregyháza, Rozsály,Zajta 

„Szülőföldem szép határa” – Természetfotók amatőröktől Diósviszló 

A Hópárduc felesége voltam – Sterczer Hilda író, hegymászó 

könyvbemutatója 

Dunaharaszti 

Szentmártonkáta 

KERTELJÜNK! – Máthé Orsi biológussal Ecséd 

Kincses Bakonyalja – Szabó Rita fotókiállítása Farkasgyepü 
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Denevérek a Bakonyban – Mészáros József denevérkutató előadása 

Malomsok, Marcaltő, Vaszar 

A természet birodalma – Túrázás Főzy István főmuzeológussal, majd 

ismerkedés a gyűjtött kőzetekkel 
Nagykutas 

Rovarhotel, méhbölcső – dr. Vásárhelyi Tamás biológus előadása Pannonhalma 

Vörös Hold – A Bakonyi Csillagászati Egyesület előadása Pápa 

Csodálatos állatvilág – Telegdi Ágnes könyvbemutatója Pilisjászfalu 

Irány a Makkos! – Kirándulás Rákócziújfalu 

Hangfürdő – Tibeti hangtál terápia Rétság 

Madárfigyelő ökotúra – Rimóczi Árpád madarász vezetésével Szolnok 

Sinrin yoku – Erdőfürdő kirándulás Tarnaörs 

Fityfirittyek – Környezetvédelmi drámajáték Tatabánya 

2020. OKTÓBER 11. KÖNYVES VASÁRNAP 

Az elmúlt évek alatt a lakosság megszokta és megszerette a Könyves Vasárnapot. Sokan várják 

kíváncsian, vajon milyen rendhagyó eseményre kerül sor az Országos Könyvtári Napok zárónapján. 

2020-ban 131 könyvtár várt kicsiket, nagyokat, a legkisebbektől a nagyikig.  A nap szinte 

mindenütt gyerek- és családi programokkal indult, a délután és az este pedig a felnőtteknek jelentett 

ismeretszerzést, kikapcsolódást, szórakozást, hangulatos együttlétet. Sokan éltek a beiratkozási 

akciók lehetőségével, népszerűek voltak a könyvtári játékok, koncertek, táncházak, 

könyvbemutatók, társasjáték-partik. 

A Könyves Vasárnap néhány szép pillanata: 

Fekete István nyomában Ajka 

Találtam egy falevelet – Északi Szabolcs és Vadai Henrietta zenés műsora Baja 

Könyves vasárnapi kerékpártúra – A könyves buszmegállók fekeresése 

Dörgicsén 
Balatonfüred 

Az év olvasója díj átadása Barcs 

Bütykölde a könyvtárban – Őszi kreatív foglalkozás Doba 

Gajdos Ciróka – Zenés családi móka Eger 

Író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel Gyömrő 

ARC-POÉTIKA – Fotópályázat Heves 

Anyós lettem Japánban – Közönségtalálkozó Bayer Ilonával Kalocsa 

Generációs játszóház – Régi idők játékaitól a mai játékokig Jászdózsa 

Marathoni meseolvasás – Gáspár András Gáspár mesél Kazincbarcika 
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Őszi zümmögés – A10 éves Lóca együttes műsora Kecskemét 

Irodalmunk jelesei – Játékos vetélkedő Körmend 

Téged hova visz el a mese? – Rajzpályázat eredményhirdetése Letenye 

Hurrá, miénk a könyvtár! – Családi nap Salgótarján 

Sipirc! – Klasszikusok és kortársak papírszínházi köntösben Szombathely 

A békakirály – A Minerva bábcsoport műsora Szolnok 

Csicsergő – Zenés, mondókás, játékos fejlesztő foglalkozás Zalalövő 

BABABARÁT KÖNYVTÁRAK – BABAOLVASÓ ORSZÁGOS SZAKMAI NAP 

Azok a gyerekek, akik 2007-ben az Informatikai és Könyvtári Szövetség első babaolvasó 

programjának részesei voltak, lassan befejezik az általános iskolát. Mára egyre több helyen került 

sor bababarát környezet kialakítására, s az alapszolgáltatások közé beépült a 3 éven aluliakkal való 

értő foglalkozás. Több könyvtár rendelkezik a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság által 

adományozott „Bababarát terület” címmel is. A kistelepüléseken is természetes, hogy van egy 

nyugodt hely, ahol a babákat a lapozók, képeskönyvek, fejlesztő játékok segítik a világ 

megismerésében. Mindezek megteremtéséhez évek óta hozzájárul ez a pályázat is. 

Sok helyen a gyermekkönyvtáros kollégák tanítják höcögtetőkre, ölbéli játékokra, mondókákra, 

gyerekdalokra az anyukákat, apukákat. Ahol a személyi feltételek nem adottak, ott külső 

szakemberek, védőnők, kisbabás anyukák segítségére számíthatnak a könyvtárosok. A könyvtári 

babafoglalkozások támogatják a babák szocializációját, miközben a felnőttek csoportos 

tanulásának, élménygyűjtésének alkalmai is. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség évek óta országos szinten biztosítja a babák első könyvtári 

élményeit megörökítő Babaolvasó füzetet. A kicsik könyvtári tagságát a sárga színű 

Babaolvasójegy igazolja, amit később a zöld Kölyökolvasójegy vált fel. Ezek újranyomása most is 

megtörtént. 2020-ban a Mondókázó dossziéba új (babakék színű) betétlapok készültek el. Az ezen 

szereplő irodalmi anyag a könyvtárban tanultak otthoni felidézését segíti. Újdonságként egy házikó 

alakú leporellót is készítettünk, könyv- és webajánlóval, mondókákkal. A forma jelképes, 

szeretnénk, ha könyvtárainkban valóban otthon éreznék magukat a kisgyerekes családok. 

A könyvtári babafoglalkozások módszertani megújulását is segítették azok a fejlesztő babajátékok, 

amelyek e pályázat keretében kerültek a könyvtárakba. 

Az Országos Könyvtári Napok alatt 87 babaprogramot kínáltunk a legkisebbeknek és 

családjuknak. Ezek közül néhány:  

Babatorna, babajóga – Közös mozgás, zenés torna Abádszalók 

Falovacska-muzsika – Zenés foglalkozás Ásotthalom 

Gyerkőcnyúzó – Baba-mama klub összejövetele Besenyszög 
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Csibe Zenebölcsi – Zenés foglalkozás a legkisebbeknek Bonyhád 

Sünizene – Zenés foglalkozás babáknak Bölcske 

Dallamóra – A jövőd a könyvtárban kezdődik Csongrád 

Baba buli Imi bácsival – Zenés, játékos foglalkozás Hevesi Imrével Doboz 

Gingalló, libbentő, csillantó – Baba-mama klub összejövetele Felsőzsolca 

Mese, mese, mátka – Babák délelőttje Hódmezővásárhely 

Mackókaland – Csecsemőszínházi előadása Kalocsa 

Babaolvasók köszöntése Karakószörcsök 

Hej laboda, laboda, lábad ide, amoda... – Vásárba hívogató Kecskemét 

Csicsergő zenebölcsi – Ölbéli játékok Szatymaz 

Mazsola – Könyvtári babaklub Szekszárd 

Babusgató – Mondókázó délelőtt Tiszaújváros 

Csacskamacska – Gyerekdalok, mondókák Tolna 

Bíbola-kör – Mondókák, ölbéli játékok Verpelét 

Csicsergő – Játékos fejlesztő foglalkozás Zalalövő 

Kerekítő 

Adásztevel, Erdőkertes, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Sopron 

Ringató 

Balatonfüred, Dunaújváros, Kisszállás, Ózd, Répcelak 

2021-ben 12. Babaolvasó országos szakmai napra az online térben került sor. A házigazda szerepét 

ezúttal a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár töltötte be. A nagyszerű 

előadókkal zajlott eseményhez a könyvtárosok az ország csaknem minden részéből csatlakoztak. 

A találkozót dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza MJV alpolgármestere nyitotta meg, kifejezve örömét, 

hogy városukhoz kötődik ez a jelentős esemény. Ramháb Mária, az IKSZ elnöke idézte fel a 

szakmai napok elmúlt 11 éves történetét, majd a házigazdák nevében Tomasovszki Anita 

köszöntötte a résztvevőket és részletes áttekintést adott könyvtáruk családbarát szolgáltatásairól. 

Mit? Miért? Hogyan? Ezt a címet Bakosné Mikula Edit főkönyvtáros adta előadásának. 

Beszámolójában arról kaptunk képet, hogyan járulhat hozzá egy fiókkönyvtár a 3 éven aluliak 

értelmi és érzelmi fejlődéséhez. Sarudy Zoltánnétól a baba-mama angol foglalkozások 

tapasztalatairól hallottunk, Herczku Tünde zeneterapeuta a muzsika pozitív hatására hívta fel a 

figyelmet, Hajdú Ágota zenepedagógus pedig a Duruzsoló zenekuckóban szerzett élményeit 

osztotta meg a közönséggel. Az országos hálózattal rendelkező Kerekítő foglalkozások 

koncepciójáról, szervezési módjáról Szikora Csilla pedagógustól kaptunk átfogó képet. 
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A visszajelzések azt tükrözik, hogy ismét tartalmas, hasznos érdemes információkhoz juthattak a 

résztvevők, melyeket munkájuk során biztosan hasznosítani tudnak majd.  

LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! 

A mi könyvtárunk – ez a mondat lett annak a rejtvénynek a megfejtése, amely alapján rajzban vagy 

írásban 2020 őszén a Kölyökolvasó jelöltek bemutatták könyvtárukat. A 6-14 évesek közül most is 

több százan döntötték el, hogy a tanév végére három próba sikeres kiállása után megszerzik a 

Kölyökolvasó címet, a hozzá tartozó oklevéllel és jelvénnyel együtt.  

A játék technikai és tartalmi gazdája ismét a 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: 

 Pásztohy Panka: Jó éjszakát, Pitypang! vagy Turbuly Lilla: A Károlyi-kert nyuszija 

 Kiss Judit Ágnes: Zsálya hercegnő vagy Wéber Anikó: Marci a várkastélyban 

 Igaz Dóra: Kata és a balett / Ádám és a dzsúdó vagy Szabó Borbála: Kisvasút a pincében 

3-4. osztályosoknak: 

 Acsai Roland: Tili és Tiló vagy Vadadi Adrienn: Öten a kőhegyen 

 Szentendrei Judit: Mézes cukrászda vagy Kertész Erzsi: Ludmilla megoldja 

 Harcos Bálint: A halandzsarablók vagy Kiss Ottó: A piros tengeralattjáró 

Nagyobbaknak: 

 Berg Judit: Rumini és az elsüllyedt világ vagy Kertész Erzsi: A jégmadár útja vagy Mészöly Ágnes: 

A királyné violája 

 Kertész Erzsi: Panthera 2. – A küldetés vagy Szabó Borbála: A János-vitéz kód vagy Vadadi Adrienn: 

Miénk a színpad! 

 Bojti Anna: Éjszaka az állatkertben vagy Huszti Gergely: Mesteralvók hajnala vagy Wéber Anikó: 

Az ellenállók vezére 

A Kölyökolvasók személyes találkozójára a járványügyi helyzet miatt nem kerülhetett sor. 2022 

tavaszán azonban „házhoz mentek” az meseírók, hogy az adott településeken találkozzanak az 

irodalomszerető ifjúsággal. Balázs Ágnes és Gáspár András Gáspár Dorog és Kiskunfélegyháza 

vendége volt, Vig Balázs a soltvadkerti és a lakiteleki gyerekeket varázsolta el, Turbuly Lilla 

meséjét a kecskeméti és a zsanai kölyökolvasók élvezhették. Előszállás, Lakitelek és Ráckeresztúr 

tiniolvasói az olvasnivaló mellett Sohonyai Edit ifjúsági írótól kaptak bölcs tanácsokat. 

A nyári szünidő első napjaiban Dorogon ünnepeltük a Kölyökolvasó játék 15. születésnapját. 

Azoknak az iskoláknak a képviselői kaptak meghívást erre a szép napra, akik az elmúlt években 

kiemelkedő eredményeket értek el ezen az olvasásnépszerűsítő pályázaton. A Dorogi Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Kovács Klára tanítónő irányításával és 
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a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár kitűnő házigazdának bizonyult. A gyerekek Paulovkin Boglárka 

meseíró-illusztrátorral, sokféle technika használatával elkészíthették, majd elmesélték saját 

könyvüket. Mészöly Ágnes meseíró interaktív könyvbemutatója, beszélgetése szintén a maradandó 

élmények közé tartozik. A résztvevők nagyon örültek a névre szóló dedikálásnak is. A 

meglepetések sora azonban itt még nem ért véget, hiszen a találkozó az erre az alkalomra tervezett 

jelvény, a Legyél te is Kölyökolvasó! feliratot hordozó póló és tarisznya átvételével zárult. Szép 

nap volt! 

A NAGY KÖNYVES BEAVATÁS 

A középiskolások figyelmére számító Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő 

kihívás 2020-ban a hatodik évadjához érkezett. „Könyvimádó vagyok. A könyvekről tárgyalás 

lételemem. A Nagy Könyves Beavatásnak köszönhetően megismertem megannyi új zsánert, könyvet mik a 

komfort zónámon kívül estek… és mégis tetszettek. Ezek voltak a legkülönlegesebb pillanatok: a felfedezés és 

kaland, amit a játék nyújtott” – olvastuk a Tündérnyomozó Könyvzsizsik csapat véleményét a Nagy 

Könyves Beavatás után. 

A középiskolásoknak szóló országos olvasásnépszerűsítő játékhoz a 2020-2021-es tanévben 66 

csapat csatlakozott, több mint 200 játékossal. A mostani versenyben is a kreativitásé volt a főszerep, 

hiszen fordulóról fordulóra különböző olvasmányokhoz kapcsolódó feladatokat kellett a fiataloknak 

megoldani, illetve könyvajánlókat kellett készíteniük. 

A kreatív zsűri tagjai idén fiatal írók voltak, a könyvajánlók értékelésében pedig a Bródy Sándor 

Könyvtár könyvtárosai vettek részt. A kreatív feladatokban borítókat terveztek újra, montázst 

készítettek vagy épp egy könyves térképet alkottak meg a játékosok. Minden forduló után 

elképesztő alkotások születtek, nagyon nehéz volt a zsűri dolga. 

A fiatalok ezúttal már grátisz pontokért is harcolhattak amennyiben író-olvasó találkozókra 

látogattak, könyvklubokat hívtak életre, vagy épp mesét mondtak az oviban vagy otthon a 

kistesóknak. 

Az ötödik forduló utáni eredményhirdetésre az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban 

került sor, ahol a díjak átadását követően a fiatalok koncerten is szórakozhattak. 

A játék alatt barátságok születtek, világmegváltó beszélgetések vagy építő viták alakultak ki. Ahogy 

eddig, most is sikerült bebizonyítani, hogy az olvasás nem magányos dolog. 

„A játék rávett minket arra, hogy egy hónap alatt minimum egy könyvet elolvassunk, színesítette a 

kreativitásunkat, rábeszélt a rajzolásra – amit az egyikünk imád, a másikunk utál –, élménybeszámolókra 

ösztönzött és lehetővé tette, hogy végre beszélgethessünk a közösen elolvasott művekről, mert hiába hasonló 

az ízlésünk, ha az egyikünk már elolvasott egy könyvet, azt a másikunk csak azért sem akarja. 

Civakodtunk egy keveset, nevettünk a közös fotó készítése közben, amit egyszerűen lehetetlennek tűnt ellőni, 

mert nem bírtunk komoly ábrázatot ölteni arcunkra. 

Többet járunk már könyvtárba is, aminek köszönhetően a pénztárcánk megkönnyebbülten sóhajt fel, mikor 

belépünk az épületbe, és nem vásárolunk, hanem kölcsönzünk. 

Köszönjük szépen a lehetőséget, azt, hogy részt vehettünk, és reménykedünk a folytatásban.” (Vengert Laura- 

Frigidik) 

PROGRAMNÉPSZERŰSÍTÉS 

Az egységes promóciós anyagok ismét Káldi Zsuzsa grafikai tervei alapján készültek el. A 

könyvtárak helyi programok hirdetéséhez saját plakátjaik, szórólapjaik, meghívóik tervezésekor a 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI  N APOK –  2021  

2020. OKTÓBER 5. – ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 

  

Visszatekintés az IKSZ 30 és az  
Országos Könyvtári Napok 15 évére 

Kitüntetett könyvtárosok között 

  

Szabó T. Anna és Dragomán György 
ünnepi gondolatai 

Tanácskozás kiscsoportban 

  

A zöld lombok alatt születnek a legjobb gondolatok 
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2020. OKTÓBER 6. – TÖRTÉNELMI IDŐUTAZÁS 

 

 

KAZINCBARCIKA 
Nemzedékek egymás közt 

SZEGED 
Mozitörténeti kiállítás 

  

BODAJK 
Múltunk képekben 

MAROSLELE 
Életre kelt a kukoricacsuhé 

  

CSONGRÁD 
Könyvtári labirintus 

KOCSOLA 
Mátyás király és kora 
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2020. OKTÓBER 7. – NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS 

 
 

IMREHEGY 
Hogyan használjuk az okostelefonokat? 

KISKŐRÖS 
Könyvtártörténeti játék Alexandriától 

Kiskőrösig 

  

MAKÓ 

Színes könyvtárba(be)járó 
ÚJFEHÉRTÓ 

Kvízparti a könyvtár dokumentumairól 

  

KECSKEMÉT 
Robotok a könyvtárban 

MEZŐTÚR 
QR-kódos játék 
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2020. OKTÓBER 8. – AZ ÉN KÖNYVTÁROSOM 

  

BESENYSZÖG 
Ismerkedés a könyvtárosok munkájával 

MAROSLELE 
Mit tudhat egy könyvtáros? 

 
 

KISKUNMAJSA 
Interjú a könyvtárossal 

SZEGED 
Játsszunk könyvtárost! 

  

SZOLNOK 
Kreatív könyvtárosok 

VESZPRÉM 
Az alkotó könyvtáros 
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2020. OKTÓBER 9. – OLVAS AZ ORSZÁG 

  

GÖDÖLLŐ 
Kufliságok Dániel Andrással 

PÖRBÖLY 
Mese és játék M. Kácsor Zoltán 

meseíróval 

  

KAZINCBARCIKA 
A könyvtárosok ajánlata a nagyiknak 

CSONGRÁD 
Ady – de másként 

  

SZÉKESFEHÉRVÁR 
Hajó a ködben – Závada Pál 

könyvbemutatója 

MOHÁCS 

Utazik a család Csapody Kingával 
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2020. OKTÓBER 10. – IRÁNY A TERMÉSZET! 

  

BUDAKESZI 
Túrázó szomszédok 

GÖDÖLLŐ 
Fizess pet-palackkal 

  

KESZTHELY 
ZÖLD KEZEK 

LŐRINCI 
Madárbarát kertek 

  

MALOMSOK 
Denevérek a Bakonyban 

NYÍRBOGDÁNY 
Barátaink a madarak 
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2020. OKTÓBER 11. – KÖNYVES VASÁRNAP 

  

KECSKEMÉT 
Zenés könyvtárnyitó a Lóca együttessel 

SALGÓTARTJÁN 
Hurrá, miénk a könyvtár! 

  

BAJA 
Találtam egy falevelet... Zenés családi 

műsor 

EGER 
Vasárnapi ciróka 

  

HEVES 
ARC-Poétika 

BARCS 

Az év olvasója cím átadása 
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BABAPROGRAMOK 

  

ÁSOTTHALOM 
Falovacska-muzsika 

TISZAÚJVÁROS 

Babusgató 

 
 

CSONGRÁD 
Dallamóra 

PÁLMONOSTORA 
Újra együtt! 

 
 

KARAKÓSZÖRCSÖG 
Babaolvasók köszöntése 

SZOLNOK 
Ciróka-móka 
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2022. ÁPRILIS . – KORTÁRS ÍRÓK A KÖLYÖKOLVASÓKNÁL 

  

BALÁZS ÁGNES 
Kiskunfélegyháza 

GÁSPÁR ANDRÁS GÁSPÁR 
Dorog 

  

TURBULY LILLA 
Zsana 

VIG BALÁZS 
Lakitelek 

  

SOHONYAI EDIT 
Ráckeresztúr 

SOHONYAI EDIT 
Előszállás 
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2022. JÚNIUS 24. – KÖLYÖKOLVASÓK TALÁLKOZÓJA – DOROG 

 

 

Köszöntő a fák alatt 
Paulovkin Boglárka konzultál a 

gyerekekkel 

  

Mese születik Mészöly Ágnes dedikál 

  

A legapróbb kölyökolvasók Elköszönő gondolatok meglepetéssel 

 
 
 






